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АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Журавська Н.Є., Матюшенко Н .С.

ЕКОЛОГІЧНА АРХІТЕКТУРА
к.т.н. доцент Журавська Н. Є.
студентка Матюшенко Н. С.
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна
Досліджується проблема екологічності сучасних міст. Визначаються
шляхи поліпшення екологічної ситуації у світі з урахуванням питань безпеки
життєдіяльності. Розглядається розвиток екологічної архітектури та її приклади
в будівництві.
1. ВСТУП
Місто - досить складна урбоекологічна система зі своїми специфічними
умовами, які виникли внаслідок взаємодії природних та технічних факторів.
Урбанізація зумовлює пригнічення природного середовища як кількісно
(«загарбання» містами та мегаполісами значних нових територій), так і якісно
(погіршення становища природи в цілому). Для вирішення цього питання і виник
новий напрям - екологічна архітектура. Однак, формування здорового та
повноцінного середовища неможливе без урахування природно-кліматичних
умов, соціально-економічних та техногенних факторів, а також інших чинників,
що впливають на діяльність людини. Саме для виявлення всіх цих чинників,
дослідження закономірностей виникнення небезпек та їх впливу на людину і
навколишнє середовище в архітектурі використовується така галузь, як безпека
життєдіяльності.
2. УРБОЕКОЛОГІЯ ТА АРКОЛОГІЯ
Урбоекологія розглядає урбанізацію як процес перебудови всього
середовища проживання людини, тобто спираючись на екологічний підхід,
8
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згідно з яким місто є складним організмом у системі зв'язків між елементами, які
його утворюють, та «зовнішнім» соціальним і природним середовищем.
Ця наука включає також раціональне проектування та екологічно оптимальні
варіанти будівництва міських структур. Вона спирається на багато галузей знань,
предметом яких є дослідження різних аспектів взаємодії суспільства та природи
— екологію, ботаніку, містобудування, географію, соціологію, санітарію,
техніку тощо. Крім того, урбоекологія тісно пов'язана з проблемою збереження
живої природи в умовах неминучого наступу міст на природне середовище та
прогресуюче погіршення його якості.
З розвитком процесів урбанізації та зростанням відчуження природного
середовища міська людина повинна включати нові адаптивні (фізіологічні,
психологічні, соціальні) механізми, які не є безмежними. Місто є середовищем
не тільки для проживання людей, а й для існування різних видів рослин і тварин.
Усі живі організми міського середовища, що оточують людину, мають також
пристосовуватися до зміни умов [1].
Загострення проблем раціонального планування структури міст та
розвиток ландшафтної архітектури спричинили виникнення нового напрямку в
екології - біоурбаністики або аркології. Це екологічна архітектура, яка
займається

питаннями

забудови

міст

із

максимальними

урахуванням

екологічних факторів, збереженням і розширенням зелених зон, оптимізації умов
праці і проживання міського населення.
До основних завдань аркології відносяться: максимальне враховування
екологічних і соціалогічно-екологічних потреб конкретної людини від її
народження до глибокої старості; наближення людей до природи (створення
поблизу житлових масивів зелених зон відпочинку); позбавлення їх від
монотонності міського простору (будівництво будинків різної конфігурації,
забарвлення та ін.); правильне розміщення населення по площі (не більше 100
чоловік на 1 га, будівництво мікрорайонів на 30 тис. чоловік із співвідношенням
мало- і багатоповерхового будівництва в пропорції 7:3); збереження не менше
© Журавська Н.Є., Матюшенко Н.С.
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50% простору населеного міста для зелених насаджень; ізолювання населення
від магістралей руху транспорту; створення умов для спілкування між людьми
та ін. [2].
Отже, аркологія – це наука про взаємозв'язок штучних архітектурних
об'єктів із навколишнім середовищем, про вплив цих споруд на здоров'я
населення, про методи і засоби проектування та будівництва екологічних
будівель і споруд [3].
3. НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В
БУДІВНИЦТВІ
Ми живемо в епоху все наростаючої екологічної кризи. Тривале
порушення рівноваги в природі змусило людство усвідомити те, що, незважаючи
на свою очевидність, довго випадало від її уваги: всі живі організми, що
населяють нашу планету, існують не самі по собі, а залежать від навколишнього
середовища і відчувають її вплив. Слід визнати, що в області захисту
навколишнього середовища ми просунулися трохи далі, ніж 50 років тому.
Передбачаючи нове будівництво, ми стали усвідомлювати, що будь-яка будівля
повинна не тільки відповідати функціональним і естетичним вимогам, але і не
чинити негативних екологічних наслідків на навколишнє середовище. Те, що ми
будуємо сьогодні, повинно і через багато років гармонійно поєднуватися з
навколишньою природою і не повинно її забруднювати.
3.1. ЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В
ЕКОЛОГІЧНОМУ БУДІВНИЦТВІ
Безпека життєдіяльності допомагає людині не лише захистити себе від
небезпечних чинників, а і запобігти негативним впливам на навколишнє
середовище, які є результатом її діяльності. Сучасні технології пішли далеко
вперед. У зв'язку з дуже складною екологічною ситуацією в містах Європи
активно стали застосовувати цікаві архітектурні рішення, енергоефективні, з
урахуванням кліматичних умов для поліпшення екологічного стану середовища.
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Так, наприклад, завдяки сучасним технологіям будівництва надзвичайно
зручним та екологічним рішенням є модульні споруди, які широко
використовуються в усьому світі, в тому числі й Україні .
Переваги швидкомонтованих модульних споруд:
1. Економічність. Вони потребують мінімальних витрат.
2. Мобільність. Їх можна використовувати багато разів – збирати та розбирати.
3. Швидкість будівництва. В середньому воно триває близько 7 днів.
4. Різноманітність конструкцій. Можливе будівництво споруди з десятками
приміщень, висотою до 3-х поверхів.
5. Можливість зведення в тісному оточенні інших будівель.
6. Екологічність. В процесі будівництва не використовується техніка та
матеріали, що забруднюють навколишнє середовище.
Правильно організований архітектурний простір забезпечує безпечні та
комфортні умови для діяльності людини. Спільним завданням як архітектури,
так і безпеки життєдіяльності є вибір найкращого рішення для формування цього
простору.
3.2. ЕКОЛОГІЧНІ БУДІВЛІ І СПОРУДИ З УМОВОЮ ПИТАНЬ
НАПРЯМКУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Одним із провідних напрямків для вирішення проблем, пов'язаних з
екологічністю

будівель

та

споруд

доцільно

виділити:

реформування,

модернізацію та інжиніринг [5-7]. Всі ці складові є ключовими для сталого
розвитку, для економічних та екологічних інтересів суспільства. Порушення
рівноваги між ними впливає на погіршення якості життя.
Головними факторами економічного зростання та розвитку є інвестиції в
інфраструктуру та інновації. Понад половина населення світу живе у містах,
тому все важливішими стають громадський транспорт і поновлювані джерела
енергії, а також розвиток нових галузей промисловості, інформаційних і
комунікаційних технологій. Технологічний прогрес також має важливе значення
© Журавська Н.Є., Матюшенко Н.С.
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для знаходження оптимальних рішень для економічних і екологічних проблем,
зокрема, створення

нових робочих місць і

підвищення

ефективності

використання енергії. Розвиток енергоефективних галузей промисловості, а
також інвестиції у наукові дослідження та інновації є важливими факторами, що
сприяють сталому розвитку.
Економічне зростання і сталий розвиток вимагають термінового
скорочення впливу на екологію шляхом змін у виробництві та споживанні
товарів і ресурсів. Найбільшим споживачем води у всьому світі є сільське
господарство, адже на потреби зрошення витрачається майже 70 % усіх запасів
прісної води, придатної для використання людьми. Ефективне управління
нашими спільними природними ресурсами, а також методи утилізації токсичних
відходів і забруднюючих речовин, є важливими цільовими показниками у
досягненні цієї мети. Заохочення галузей, підприємств і споживачів до утилізації
та скорочення обсягів відходів є надзвичайно важливим [4].
Рішення ключових питань екологічності будівель і споруд, з умовою
напрямку сталого розвитку, є темою подальших досліджень.
ВИСНОВКИ
Сучасна архітектура стрімко прямує до розв’язання проблем екологічності
будівництва. Впровадження складових синергізму урбоекології, аркології,
безпека життєдіяльності, сталого розвитку це нові шляхи подолання цієї
проблеми. Екологічність будівництва в наш час - необхідна умова, адже планета
вже страждає від людської діяльності: природні ресурси вже майже вичерпано,
навколишнє середовище є надзвичайно забрудненим, відбувається глобальна
зміна клімату, і все це є лише початком запущеного нами механізму руйнування.
Рішення ключових питань екологічності будівель і споруд, з умовою, синергізму
підкреслених вище складових, в тому числі, сталого розвитку, є розвиток нових
напрямків рішення цих проблем - темою подальших досліджень.
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БІОЛОГІЯ
Горбенко Є.І.

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ВУСАЧІВ CERAMBYCIDAE
НА ТЕРИТОРІЇ НПП «ВЕЛИКИЙ ЛУГ»
Горбенко Євген Ігорович
Науковий співробітник, Національний природний парк «Великий Луг»
Вусачі (Cerambycidae Latreille, 1802) — п'ята за кількістю видів родина ряду
твердокрилих або жуків, що належить до комах з повним перетворенням
(голометаболія) і у життєвому циклі проходять стадії яйця,личинки, лялечки та
імаго. За приблизними оцінками спеціалістів загальна чисельність родини
становить приблизно 33 000 видів, приналежних до 5 200 родів. В Україні
чисельність вусачів становить близько 280 видів.
На території Національного природного парку «Великий Луг» виявлено
вісімнадцять видів родини Cerambycidae (нище поданий перелік), три із яких, а
саме (Cerambyx cerdo L., Aromia moschata L., Dorcadion equestre Laxm.) занесені
до Червоної книги України. А Cerambyx cerdo занесений до Європейського
червоного списку та списку МСОП – має статус зникаючий. Парк розташований
в різних зонах таких як степ, лісостеп, байрачні ліси та лісопосадки, де проживає
широкий діапазон видів притаманний цим територіям. Наприклад вусач
земляний хрестоносець, на 2007 рік зустрічалося декілька особин за польовий
сезон та вважався зникаючим. За вісім років дотримання природоохоронного
режиму чисельність зросла до 5-7 особин на 100 м., а на деяких ділянках досягав
чисельності 10-15-ти особин.
Вусачі ведуть усамітнений спосіб життя тому їхню точну кількість складно
підрахувати. На стадії личинки вусачі живуть 2-3 роки за які інтенсивно поїдають
деревину в якій знаходяться. Личинки вусачів харчуються гнилою деревиною і
14
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часто перебувають у симбіозі з грибами, що руйнують деревину. Жуки, що
вивелися з личинок, вирушають на пошуки додаткового живлення (воно
називається додатковим тому, що основний його запас був накопичений
личинкою). Багато жуків виїдають з квітів тичинки і маточки, харчуються
пилком, інші охоче поїдають листя і кору молодих дерев, а також п'ють сік, що
витікає з дерева. Після цього вусачі покидають місця годування і вирушають на
пошуки рослин, які необхідні для розвитку личинок.
Задля створення сприятливих умов перебування створені природоохоронні
території В межах НПП «Великий Луг» де в останні роки значно зменшився
антропогенний тиск, (асаме в усіх лісових біотопах відсутня хімічна обробка)
чисельність значно зросла.
За останні роки спостережень представники родини вусачів зустрічалися на
території залишків збережених байрачних лісів в урочищі Басанька, Маячанська
та Хоминої балки що знаходяться в межах заповідної зони НПП «Великий Луг».
1 Вусач шкіряний – Prionus coriarius L.
2 Вусач коротковусий – Spondylis buprestoides L.
3 Вусач короткокрилий великий – Necydalis major L.
4 Вусач соняшниковий –Agapanthia dahlia Richt.
5 Вусач польовий – Dorcadion aethiops Scop.
6 Вусачик фруктовий – Tetrops praeusta L.
7 Вусач –Chlorophorus varius F.
8 Лептура червона –Leptura rubra L.
9 Скрипун– Saperda scalaris L.
10 Вусач будяковий – Agapanthia cardui L.
11 Вусач зонтичний – Phytoecia cylindrica L.
12 Вусач великий дубовий - Cerambyx cerdo L.
13 Вусач мускусний - Aromia moschata L.

ЧКУ, МСОП

ЧКУ

14 Вусач смугастий – Dorcadion holosericeum Krym
15 Вусач земляний хрестоносець - Dorcadion equestre Laxm. ЧКУ
© Горбенко Є.І.
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16 Вусач – Dorcadion pedestre Poda
17 Вусач хлібний кілюватий –Dorcadion corinatum Pall
18 Вусач-червонокрил Келлера – Purpuricenus kaehleri L. ЧКУ
В

семидисяті

роки

більшістьвусачів

вважалися

шкідниками

та

знищювалися, в лісовому та сільськогосподарському господарстві, наприклад
вусач великий дубовий на початку XX ст. став зникаючим видом але завдяки
проведенню природоохоронних заходів на території парку популяція почала
відновлюватись. Вусач земляний хрестоносець,на сьогоднішнішній день на
теиторії парку досить звичайний вид, зустрічається 5-7 особини на 100 м. На
території НПП презентовано чотири із сими видів які занесені до різних
червоних списків з природоохоронний статусом – вразливий. Завдяки
природоохоронному режиму спостерігається позитивна динаміка чисельности
на збільшення території перебування видів вусачів.
Список використаних джерел.
1.
Ильинский А.И. Определитель вредителей леса / А.И. Ильинский. – М.:
Сельхозгиз, 1962. – 392 с.
2.
Воронцов А.И. Лесная энтомология [Текст]: учебник для вузов / А.И.
Воронцов. – 5-е изд. – М.: Экология, 1995. – 352 с.
3.
с.
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ESTIMATION OF THE DNA REPAIR SINTHESYS IN
PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES FROM ASTHMATIC
PATIENTS TREATED WITH ORAL CORTICOSTEROIDS
A.E.Lintsov1, A.K.Soliev2, S.E.Shevelev2, N.M.Pleskach3, V.M. Mikhelson3
1

North-Western Mechnicov State Medical University, St.Petersburg, Russia
2

First Pavlov State Medical University, St.Petersburg, Russia
3

Institute of Cytology of the Russian Academy of Sciences,
St.Petersburg, Russia
Introduction

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. Oral corticosteroids (OCSs) are known to play an
important role in the long-term management of severe asthma, and the effects of
OCSs on the rates of structural chromosomal alterations in lymphocytes [4] and
micronuclei in buccal epithelial cells [5] from asthmatic patients have been reported.
However, possible effects of these medicines on DNA repair capacity have scarcely
been investigated. In this study, we aimed to investigate the intensity of the DNA
repair synthesis in peripheral blood lymphocytes from asthmatic patients treated
with OCSs.
Patients and Methods
The levels of spontaneous and UV-induced unscheduled DNA synthesis
(UDS) in peripheral blood lymphocytes were evaluated for 58 asthmatic patients
(aged 16-70 years) including 15 ones treated with prednisolone at 5-10 mg/day
(group 1,n=9), and at 15-30 mg/day (group 2,n=5). The UDS intensity was detected
by autoradiography method. The values of UDS were measured as the number of
cells with DNA repair synthesis per 100 cells. Index of stimulation (IS) of DNA
© Lintsov A.E., Soliev A.K., Shevelev S.E., Pleskach N.M., Mikhelson V.M.

17

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Біологія

www.openscilab.org

repair was determined as the ratio of UV-induced to spontaneous UDS values. The
comparative group consisted of 29 OCS-naive patients with similar severity. The
control group included 15 healthy subjects. The statistical analysis was carried out
by Student’s t test.
Results
As indicated in the figure 1, the intensity of spontaneous UDS in lymphocytes
of asthmatic patients (2.9 ± 0.20%) appeared to be significantly (p < 0.02) higher
than that in the cells of healthy subjects (1.90 ± 0.30%). The levels of UV-induced
UDS did not differ significantly (p > 0.05) in patients and healthy controls.

9
8
7

%6

Controls

5

Patients

4

p<0.02

3
2
1
0

Spontaneous UDS
UV-induced UDS
Figure 1. The rates (%) of spontaneous and UV-induced UDS
in lymphocytes of asthmatic patients (total group) and healthy subjects

Consequently, the IS values (figure 2) appeared to be significantly (p < 0.001)
lower in patients as compared with the control group (2.4±0.14 and 4.4±0.51,
respectively).
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Healthy Controls
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Figure 2. The values of the Index of stimulation (IS) of DNA repair
in lymphocytes of asthmatic patients and healthy subjects, patients treated with oral
corticosteroids (OCSs) and OCS-naive patients

We found that treatment with OCSs did not influence significantly (p>0.05)
the rates of both spontaneous (figure 3) and UV-induced UDS (figure 4).
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Figure 3. The rates (%) of spontaneous UDS in lymphocytes of patients treated with oral
corticosteroids (OCSs) and OCS-naive patients
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Figure 4. The rates (%) of UV-induced UDS in lymphocytes of patients treated with oral
corticosteroids (OCSs) and OCS-naive patients

However, the IS values (figure 2) in patients of group 1 appeared to be
significantly (p<0.02) higher than those in OCS-naive patients (3.0±0.54 and
2.1±0.09, respectively).
Conclusions
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We concluded that the intensity of DNA repair synthesis is significantly
altered in lymphocytes of asthmatic patients as compared with healthy subjects.
OCSs in doses used do not cause any significant alterations of DNA repair
synthesis in lymphocytes of patients examined. The significantly higher IS values
in the group 1 of patients may be (partly) attributed to the anti-inflammatory effect
of OCSs.
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В 1812-м наполеоновские солдаты вторглись в Россию. Русским армиям
приходилось отступать на восток, в августе российским войскам удалось
объединиться под Смоленском, но отступление продолжалось. Судьба Москвы
решалась в Бородинском сражении. Несмотря на огромные потери французской
армии, Москву все же пришлось сдать неприятелю. Но пожары в Москве, голод
и мародерство заставили захватчиков оставить город. После поражения
французов под Малоярославцем им оставалось только бежать из России.
Возвращение по разоренной дороге и нападения партизан полностью
обескровили наполеоновскую армию. Окончательно наполеоновские войска
были разбиты в сражении у реки Березины. Вслед за французами русская армия
прошла по Восточной и Центральной Европе и в 1814 году достигла Парижа. Во
время заграничного похода многие русские дворяне-офицеры увлеклись
революционными идеями. Вернувшись на родину, они стали объединяться,
чтобы способствовать их воплощению в жизнь. Первое тайное общество
22
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появилось в 1816 году и называлось «Союз спасения». Его участники, будущие
декабристы, выступали за принятие конституции и отмену крепостного права.
Организация была малочисленной и быстро распалась. В 1821 году были
сформированы «Северное общество» в России (основатели – Никита Муравьев,
Николай Тургенев), «Южное общество» – на территории Украины (во главе –
Павел

Пестель).

Общества

разработали

конституционные

проекты

«Конституцию» и «Русскую правду». В обоих документах провозглашались
свержение самодержавия и отмена крепостничества. 14 декабря 1825 года
«Северное общество» устроило восстание в Петербурге, воспользовавшись
неожиданной смертью Александра I и отказом от власти его брата, Константина.
29 декабря на юге восстал Черниговский полк. Оба бунта были жестоко
подавлены, руководители восстания были казнены, а большая часть декабристов
сослана в Сибирь. [1]
Николай I подавил восстание декабристов 14(26).12.1825. Обстоятельства
его восшествия на престол во многом определили политику Н. I. Под впечатлением допросов декабристов пришёл к выводу, что в стране необходимы перемены, иначе России не избежать новых потрясений, подобных восстанию на Сенатской пл. Решительно пресекал любые попытки распространения «ложных учений». Вместе с тем отстранил от гос. дел А. А. Аракчеева, попечителя Казанского учебного округа М. Л. Магницкого, попечителя С.-Петерб. учебного округа
Д. П. Рунича, воплощавших в глазах общества мрачные годы конца царствования своего брата, приблизил к себе влиятельных в 1-ю половину царствования
Александра I гос. деятелей – гр. В. П. Кочубея и М. М. Сперанского. Н. I добился того, что самодержавие как культурная традиция (ритуалы, символы, церемонии) получило наивысшее воплощение. Осн. черты «николаевской системы» –
патернализм верховной власти по отношению к обществу, преследование
инакомыслия, отказ от привычного для обществ. сознания 1-й четв. 19 в. представления о единстве историч. судеб рус. и европ. народов. Н. I был убеждён в
неограниченных возможностях самодержавия и его безусловной способности
© Deák József
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обеспечить благо подданных. Называл себя «первым слугой своего государства», считал своей обязанностью лично разрешать все сколько-нибудь существенные дела. Одним из ведущих направлений внутр. политики Н. I стала централизация гос. аппарата и бюрократизация гос. управления. В 1826 преобразовал Собственную канцелярию в высший правительств. орган, учредил Второе
отделение Собственной канцелярии (орган кодификации законодательства)
и Третье отделение (орган политич. сыска и изучения обществ. мнения; руководитель – А. Х. Бенкендорф), Министерство императорского двора и уделов (объединило разрозненные ранее учреждения по управлению делами Дома Романовых). В кон. 1820-х – нач. 1830-х гг. усилил централизацию воен. и воен.-мор.
управления. [2]
В 1827 году было издано "Положение об устростве пограничнной
таможенной стражи", которая находилась в подчинении департамента внешней
торговли. [3]
Начало ХIХ века ознаменовалось новыми изменениями в государственном
управлении России (здесь назовем лишь переход от коллегий к министерствам,
задачи и функции которых были значительно расширены). Произошло и
дальнейшее развитие правовой и законодательной системы в стране. Все это не
могло не сказаться и на преобразованиях в области организации пограничной
деятельности государства. Рубежом, который определил новый период развития
пограничной службы России, по праву может быть назван 1827 г., положивший
начало становлению специальной войсковой структуры, предназначенной для
решения

в

пределах

государственных

задач,

пограничной
в

том

черты

числе

и

империи

широкого

непосредственной

круга
охраны

государственной границы. 5 августа 1827 года император Николай I утвердил
Положение об образовании в России пограничной таможенной стражи,
основанной на воинских началах. Первоначально созданная исключительно для
борьбы с контрабандой на западной границе уже к концу 1830-х годов стража
стала обеспечивать охрану государственной границы империи, в пределах
24
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приграничной территории империи решать задачи защиты ее территориальных,
военных, экономических и политических интересов, карантинного надзора,
задержания беглецов, дезертиров и бродяг. При этом круг задач пограничной
стражи из десятилетия в десятилетие расширялся. С этого момента, на наш
взгляд, есть все основания говорить о создании в России собственно специальной
централизованной государственной структуры с широкими полномочиями,
отвечавшей

исключительно

за

охрану

государственной

границы,

обеспечивавшей в пределах приграничной территории государства защиту его
интересов,

его

безопасности,

т.е.

специальной

Пограничной

службы

государства. С 1835 года повсеместно вдоль всей западной границы империи
таможенная пограничная стража впервые стала именоваться «пограничной
стражей».Несколько десятилетий ХIХ века пограничники России ежегодно 5
августа отмечали как день образования пограничной стражи Российской
империи. [4]
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОЭЗ «АЛГА»
Вознесенская Е.А.
научн.руководитель Сазыкина М.Ю.
Академия ВЭГУ
На

территории

четырех

муниципальных

районов

Республики

Башкортостан (г. Стерлитамак, г. Салават, г. Ишимбай, Стерлитамакский район
)в 2019 году была создана особая экономическая зона «Алга». Проанализируем
образовательный потенциал территории, на которой расположена ОЭЗ «Алга».
Система высшего образования Республики Башкортостан функционирует
в

соответствии

с

потребностями

самого

широкого

перечня

высокотехнологичных отраслей республиканской экономики – от производства
оборудования

для

нефтедобычи,

нефтепереработки

и

нефтехимии

до

высокоточного производства продукции оборонного назначения. Система
высшего

образования

региона

представлена

9

самостоятельными

государственными образовательными организациями высшего образования
(далее –

вузы), 6 филиалами

государственных российских

вузов, 2

негосударственными вузами и 2 филиалами негосударственных вузов.
Общий контингент обучающихся в вузах в 2020 году составлял 97,6 тысячи
человек, в том числе 49,8 тысячи человек обучались по очной форме обучения.
В государственных вузах обучались 87,2 тысячи человек, в негосударственных
вузах и филиалах государственных вузов, расположенных на территории
республики – 10,4 тысячи человек.
На

территории

городов

Стерлитамака,

Салавата

и

Ишимбая

функционируют 4 филиала государственных вузов: 2 филиала ФГБОУ ВО
26
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«Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате
и г. Стерлитамаке, филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
авиационный технический университет» в г. Ишимбае, филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет» в г. Стерлитамаке. Учебный
процесс в значительной степени ориентирован на интеграцию с ведущими
предприятиями ОЭЗ ППТ «Алга».
На территории г. Стерлитамака функционируют 8 профессиональных
образовательных организаций и 2 филиала. Ежегодное выполнение контрольных
цифр приема за счет бюджета республики говорит о востребованности
образовательных услуг среднего профессионального образования и повышении
престижа рабочих профессий.
Колледжами

и

их

филиалами

ведется

подготовка

кадров

для

строительства, машиностроения, IT-технологий, химической промышленности,
сферы обслуживания, образования, здравоохранения и культуры. Контингент
обучающихся в 2020 году составляет 9 649 человек.
Второй

год

подряд

Стерлитамакский

многопрофильный

профессиональный колледж является победителем конкурсного отбора,
проводимого

Министерством

просвещения

Российской

Федерации,

на

предоставление грантов в форме федеральных субсидий в рамках реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы». В 2019 году открыты 5
мастерских, оборудованные по стандартам «Ворлдскиллс» по направлению
«Социальная сфера», в 2021 году будут созданы еще 4 мастерские «Искусство,
дизайн и сфера услуг». Всего колледжем на создание мастерских привлечено
19,2 млн. федеральных субсидий, около 5 млн. из бюджета республики, и около
1,5 млн. внебюджетных средств.
Стерлитамакский

профессионально-технический

колледж

реализует

основные образовательные программы профессионального обучения для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего
© Вознесенская Е.А., Сазыкина М.Ю.

27

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Гуманітарні науки

www.openscilab.org

общего образования по профессиям «Штукатур», «Портной», «Маляр
(строительный)», «Сборщик обуви».
Таким образом, развитая система высшего и среднего профессионального
образования региона, высокий научный и кадровый потенциал образовательных
организаций являются благоприятной средой для функционирования ОЭЗ ППТ
«Алга» в Республике Башкортостан.
Территории

муниципальных

районов

Ишимбайский

район

и

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в которых расположена
ОЭЗ «Алга», обладают большим потенциалом для подготовки кадров из числа
безработных граждан. На долю этих районов в 2020 году приходилось 7,6%
всего объема организации профессионального обучения
Ишимбайском

районе

обучено

102

безработных

граждан:
гражданина,

в
в

Стерлитамакском районе – 385 (всего по Республике Башкортостан в 2020 году
направлено на обучение 6,4 тыс. безработных граждан).
Наличие незанятого экономически активного населения, обладающего
высокой

территориальной

мобильностью, в совокупности

с близким

расположением территории ОЭЗ ППТ «Алга» к городам Ишимбаю и
Стерлитамаку создают преимущества доступности кадровых ресурсов.
Список использованной литературы:
1.

Перспективный план развития ОЭЗ ППТ «Алга» - https://oezalga.ru/wp-

content/uploads/2021/01/Perspektivnyj-plan-razvitiya-OEZ-PPT-Alga-1.pdf
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
КАК ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Стародубова Е. А.
научн.руководитель Сазыкина М.Ю.
Академия ВЭГУ
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
«Алга» (далее – ОЭЗ ППТ «Алга») создана на 4 обособленных участках,
расположенных на территориях муниципальных районов Ишимбайский район и
Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2019 году. Данная
локализация

ОЭЗ

ППТ

«Алга»

обеспечивает

выгодное

экономико-

географическое положение, обусловленное его нахождением в центре городской
агломерации Стерлитамак – Салават – Ишимбай с развитыми промышленной,
транспортной и социальной инфраструктурами.
Расположение ОЭЗ ППТ «Алга» на четырех обособленных площадках
позволяет обеспечить размещение предприятий по кластерному типу,
сгруппировав их по отраслевой принадлежности, по схожести технологий и
сырьевой базы.
На территории площадки № 1 планируется размещение предприятий
легкой промышленности, электрического оборудования и производство
строительных материалов.
На территории площадки № 2 – размещение предприятий пищевой и
легкой промышленности.
На

территории

площадки

№

3

–

размещение

предприятий

нефтехимической промышленности.
На территории площадки № 4 – размещение предприятий химической
промышленности.
© Стародубова Е.А., Сазыкина М.Ю.
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Таблица 1
Источники финансирования ОЭЗ ППТ «Алга»
Источники
финансирования
Федеральный бюджет
Бюджет Республики
Башкортостан
Внебюджетные
источники,
в том числе: за счет
средств
ресурсоснабжающих
организаций
Итого

Общий объем
финансирования,
тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет)
0

Объем
осуществленных
инвестиций, тыс.
рублей
0

Объем
неосвоенных
инвестиций,
тыс. рублей
0

3 347 440

287 700

3 059 740

2 982 810

0

2 982 810

6 330 250

287 700

6 042 550

[Перспективный план развития ОЭЗ ППТ «Алга»]

Ключевыми приоритетами развития ОЭЗ ППТ «Алга» являются:
- привлечение инвестиций в открытие новых производственных
предприятий;
- максимальное вовлечение в хозяйственный оборот имеющихся
экономических и трудовых ресурсов;
- создание новых объектов инфраструктуры;
- развитие цепочек добавленной стоимости;
- развитие обрабатывающих

и

высокотехнологичных

отраслей

экономики;
- реализация потенциала территорий с преференциальными режимами;
- импортозамещение, создание кластера обрабатывающих производств и
легкой промышленности.
В рамках созданной ОЭЗ ППТ «Алга» планируется развитие химической,
нефтехимической, легкой, перерабатывающей промышленности и прочих видов
деятельности. Развитие производств в данных отраслях соответствует
приоритетам развития особых экономических зон в Российской Федерации. ОЭЗ
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ППТ «Алга» придаст положительный импульс социально-экономическому
развитию как Ишимбайского и Стерлитамакского районов, так и республики в
целом, расширит экспортный потенциал и создаст условия для развития
химического,

нефтехимического

комплексов,

а

также

производства

конкурентоспособной импортозамещающей продукции.
Таблица 2
Резиденты ОЭЗ «Алга»*
Название
организации

Вид экономической деятельности

Запланированн
ый объем
инвестиций
(млн. руб.)

ООО
«П Соларис»

Производство поворотных опор
для солнечных панелей

858,60

Предполагаемое
количество
новых рабочих
мест
50

ООО
«Оптимум
Солар Рус»
ООО
«М Синтез»

Производство солнечных панелей
(батарей)

1500

70

Производство
цетаноповышающей
присадки
для дизельных топлив
ООО «СВЭМ» Производство
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена
ООО
Строительство установки по
«ФГ «Дога»
переработке
углеводородных
газов
в
ароматические
углеводороды
ООО «ЗУР»
Производство
конкурентоспособной
светодиодной
продукции
с
сопутствующими элементами
ZASPORT
Швейное производство
ООО «3С Агро Переработка сои
Холдинг»
ООО
«ПО Производство рабочей одежды
«Аркада»
ИТОГО

5573

101

6145

94

2000

117

300

46

430
306,95

289
36

680,24

800

17793,79

1603

*Составлено по состоянию 17.11.2021 г.
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Основными целями создания ОЭЗ ППТ «Алга» являются социальноэкономическое развитие как территорий, так и республики в целом с
привлечением

отечественных

и

иностранных

инвестиций,

расширение

экспортного потенциала региона, производство и снабжение внутреннего рынка
высококачественной

конкурентоспособной

продукцией

и

дальнейшее

промышленное развитие Республики Башкортостан, основанное на ее
конкурентных преимуществах и приобретенном опыте реализации крупных
индустриальных проектов. В целом создание на территории муниципальных
образований Ишимбайский район и Стерлитамакский район Республики
Башкортостан ОЭЗ ППТ «Алга» должно привести к экономическому подъему,
достижению положительных эффектов для развития промышленности и
социальной сферы как на локальном, так и на региональном уровнях, что
находит свое отражение в соответствии целей создания ОЭЗ ППТ «Алга»
задачам федерального, регионального и местного значений.
Список использованной литературы:
1.

Перспективный план развития ОЭЗ ППТ «Алга» - https://oezalga.ru/wp-

content/uploads/2021/01/Perspektivnyj-plan-razvitiya-OEZ-PPT-Alga-1.pdf
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ТЕХНОЦЕНТРИЗМ КАК ТИП
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Тихвинский П.Н. доцент
Мурашова И.И. студент
ФГБОУ ВО Мытищинский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана
Техноцентризм

представляет

собой

ценностно-методологическую

структуру, основанную на технологических алгоритмах и возможности данных
алгоритмов

осуществлять

контроль

и

защиту

окружающей

среды.

Техноцентристы уверены в том, что технологические инновации могут помочь
нам ответить на вопросы, которые порождают экологические проблемы
благодаря своим возможностям давать ответы на вопросы технологической
эффективности и средств управления. В частности, эти возможности дают
современному человеку осуществлять мониторинг окружающей природной
среды, корректировать или преодолевать возникающие экологические риски или
проблемы. Техноцентристы берут во внимание наличие на современном этапе
развития человечества серьезных экологических проблем. Но эти проблемы они
не воспринимают как суть глобальные и не спешат вырабатывать эффективных
методов, направленных на изменение производственных моделей и, тем более,
сокращение производства. Им свойственно рассматривать и понимать
экологические проблемы как проблемы, которые можно решить рационально,
методом привлечения всего арсенала средств, имеющихся у современной науки
и

технологии.

Техноцентрики

полагаются

на

научные

изыскания.

Техноцентристы также любят рассуждать о перспективах развития как развитых,
так и развивающихся стран в решении экологических проблем, о развитии
научного и технологического прогресса.

© Тихвинский П.Н., Мурашова И.И.
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Считается, что понятие «техноцентризм» впервые употребил Сеймур
Паперт в 1987 году как сочетание слов техно – и эгоцентризм: «Я придумал слово
техноцентризм руководствуясь тем, что Пиаже использовал слово эгоцентризм»
[1]. Следует также отметить, Паперт полагал, что техноцентризм – это
заблуждение, что все вопросы относятся к технологии.
Понятие «техноцентризм» обычно соотносят с понятием «экоцентризм».
Экоцентристы, к ним стоит отнести и «глубоких экологов», признают за собой
подчиненность природе, а не контроль над ней. У них, как правило, нехватает
веры в современные технологии и связанную с ними бюрократическую модель
современного общества, в силу этого они несут ответственность за то, что
происходит в окружающей среде.
Техноцентристы верят в классическую науку, технологии, традиционное
экономическое мышление и в человеческий контроль над природой. Они
уверены в способностях экспертов (например, в изобретении новых методов
извлечения и распределения ресурсов), но не углубляются в более глубокий
анализ и избегают участия общественности в принятии решений, оставляя власть
политикам, суждения о которых они уже сформировали.
Они признают, что существуют экологические проблемы, которые,
возможно,

не

столь

серьезны,

поскольку

важной

характеристикой

техноцентрической философии является вера в оптимизм. Они выступают за то,
чтобы наше общество в его нынешней форме всегда было в состоянии решить их
устойчивым образом (изобилующий техноцентризм, что нет ограничений для
роста)

с

помощью

сочетания

новых

технологий,

законодательств

и

осведомленности общественности без каких-либо более глубоких изменений,
или что путем тщательного управления экономикой и окружающей средой их
можно

согласовать (точка

зрения «приспособителей») без каких-либо

радикальных изменений в образе жизни людей. «Техноцентрическая идеология
почти высокомерна в своем предположении, что человек в высшей степени
способен понимать и контролировать события в соответствии со своими целями»
34
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и более антропоцентрический в том смысле, что они рассматривают
человечество как отдельный от природы и превосходящий ее мир, и что Земля
рассматривается как система жизнеобеспечения на благо людей.
О'Риордан писал, что техноцентризм является «манипулятивным»,
поскольку он видит, что человечество манипулирует и превращает природу в
«спроектированный сад» для улучшения как природы, так и общества. По словам
О'Риордана, «техноцентрист восхищается успокаивающей силой технологий и
обычно находится среди городской элиты, которая процветает за счет сложных
коммуникаций глобальной электронной деревни и невидимого колледжа
реактивного века».
Экоцентристы осмеливаются утверждать, что мир природы следует
уважать за его процессы и продукты, производимые им, и что технологии с
низким уровнем воздействия и самодостаточностью более желательны, чем
технологический контроль над природой. По своей сути, экоцентризм
постулирует, что забота об окружающей среде должна преобладать над
потребностями человечества, противопоставляя его антропоцентрическим
позициям техноцентризма, который ставит потребности человека во главу угла,
даже в ущерб всему остальному.
Есть

теоретики,

которые

утверждают,

что,

несмотря

на

их

несовместимость, техноцентризм и экоцентризм могут быть объединены в одну
структуру,

поскольку

они

имеют

несколько

общих

черт.

Например,

предполагается, что техноцентризм может способствовать экоцентризму,
особенно в области разработки политики, посредством общих целей и
вовлечения общих ресурсов. Следует отметить также подход так называемого
устойчивого центрирования мировоззрения, где мировоззрение рассматривается
как результат экоцентрических и техноцентрических взглядов. Напрашивается
вывод о расплывчатости и двусмысленности противоречия: технократический
или экоцентрический.
© Тихвинский П.Н., Мурашова И.И.
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соблазна

аккуратно

разделить

мир

на

экоцентрический лагерь защитников окружающей среды и техноцентрический
лагерь манипулятивных профессионалов и администраторов.
Но это трудно потому, что в ХХ веке было разработано слишком много
идей

и

философий,

полученных

из

разнообразных

философских

и

идеологических источников. Р. Сторм называет это «духовным смехом теорий и
эзотерических снайперов», обширным зонтичным движением, охватывающим
бесчисленные группы, гуру и отдельных лиц.
Как

же

сочетаются

две

точки

зрения:

экоцентрическая

и

техноцентрическая? Приоритеты расходятся в зависимости от фона, обстановки,
актуальности проблемы и статуса каждого. Эти переменные являются важными
факторами для формирования экологического этического мышления, будь то
экоцентрическое или техноцентрическое. Однако немногие будут выступать за
применение на практике чистой экоцентрической или техноцентрической
философии. Хороший пример, личность Майкла О'Риордана, философ и
естествоиспытатель ХХ века, который отказался от цивилизованной жизни ради
«естественного» существования в лесной местности, но оставался зависимым от
бостонского общества в своей жизни, в работе и, наконец, вернулся в общество
через некоторое время.
«Современная экоцентрическая мода на возвращение к природе, – писал
О'Риордан, – означает необходимость вырваться из неопределенного будущего
и найти убежище в упадочном и несправедливом обществе, как точно так же
«изолированная община не является ответом на наши нынешние проблемы» и
подчеркивает необходимость активного социального участия» [3].
Дж. Х. Игучи, защитник окружающей среды, утверждает, что в области
образования недостатки чисто техноцентрического или экоцентрического
подхода могут привести к несфокусированным исследованиям, и предлагает
сочетание техноцентрических и экоцентрических перспектив. Он подчеркивает,
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что в экологическом образовании техноцентрические перспективы должны быть
сбалансированы с экоцентрическими.
Учитывая,

что

экоцентрики

верят

в

самоценности

природы,

а

техноцентрики ставят во главу угла антропоцентрический подход, можно прийти
к заключению, что природа заслуживает морального рассмотрения, а так как она
влияет на людей, значит есть цель общая для всех – охрана природы и
окружающей среды.
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through the Environment. A Reader. Open University Press, Routledge and Milton
Keynes, London. 1981. Pp. 32-40.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СЖАТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
Шавалиева А.Ф.
научн.руководитель Сазыкина М.Ю.
Академия ВЭГУ
С точки зрения образа жизни населения сельские территории в целом
целесообразно разделить на два типа хозяйствования:
-зоны

массового

производства

(агропромышленные

холдинги

с

конкурентоспособной экономикой),
-территории

традиционного

уклада,

где

не

складывается

конкурентоспособная экономика и откуда население (в первую очередь молодежь) уезжает в города.
Большая часть сельских территорий севера и северо-востока Республики
Башкортостан (в 8 муниципальных районах отсутствуют городские поселения)
относится ко второму типу хозяйствования.
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Таблица 1
Динамика численности постоянного населения на начало года в северовосточных муниципальных районах Республики Башкортостан за 2012-2017 гг.,
тыс. чел.
Регион/ район

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Республика
4064,2 4061,0 4069,7 4072,0 4071,1 4067,0
Башкортостан
Кигинский
18,9
18,6
18,3
18,0
17,6
17,2
Салаватский
25,9
25,4
25,0
24,6
24,4
24,2
Белокатайский
19,7
19,3
19,1
18,7
18,5
18,4
Мечетлинский
24,7
24,4
24,2
23,7
23,4
23,0
Караидельский
27,4
27,0
26,4
26,0
25,7
25,5
Аскинский
20,5
20,0
19,6
19,3
19,0
18,9
Дуванский
31,0
31,0
30,9
30,8
30,8
30,9
Нуримановский
20,7
20,7
20,6
20,6
20,5
20,4
[составлено автором на основе данных https://bashstat.gks.ru/ ]

Среднегодовой
прирост за
2012-2017
гг.,%

-1,7%
-1,4%
-1,5%
-1,4%
-1,4%
-1,9%
-0,1%
-0,3%

Несмотря на затраты со стороны государства по поддержанию
жизнеспособности села, идет процесс пространственного сжатия и депопуляции.
Количество населенных мест и численность сельских жителей сокращается.
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Таблица 2
Населенные пункты муниципальных районов северо-восточных районов
Республики Башкортостан с численностью населения менее 50 человек
Район

Населенные пункты

Кигинский

д.Абдрезяково, д.Вязовка, д.Кисеик, д.Новомухаметово, д.Октябрь,
д.Париж, д.Урак
Салаватский
д.Новая Михайловка,
д.Кызырбак, д.Урдалы, д.Ельгильдино,
д.Яубуляково, д. Бычковка
Белокатайский
д. Сандалашка, д.Перевоз, д.Кургашка, д.Сосновка, д.Красный
Муравей, д.Шагаевка, д.Шайдала
Мечетлинский
д.Ай, д.Сосновка, д.Верхнее Бобино, д.Жвакино
Караидельский
30 населенных пунктов
Аскинский
24 населенных пункта
Дуванский
д.Потаповка, д.Сафоновка, д.Бурцевка, д.Победа, д.Кутрасовка,
д.Нижнее Абсалямово, д.Гладких, д.Ежовка, д. Игнашкино,
д.Трапезниковка, д.Кошелевка, д.Пичугино
Нуримановский
14 населенных пунктов
[составлено автором на основе данных муниципальных районов]

Для

изменения

траектории

социально-экономического

развития

муниципальных районов данного субрегиона в 2010-2011 годах была
разработана

«Среднесрочная

комплексная

программа

социально-

экономического развития северо-восточных районов Республики Башкортостан
на 2011–2015 годы» (с пролонгацией до 2020 г.), однако она не позволила
достичь ожидаемых результатов.
Основными проблемами муниципальных районов северного и северовосточного субрегиона являются:
- отток трудоспособного населения;
- низкий уровень доходов, в том числе заработной платы;
- отсутствие рабочих мест;
- низкая закупочная цена продукции, производимой ЛПХ и местными
фермерами;
- отсутствие консолидированной позиции ЛПХ в реализации продукции;
- отсутствие достаточного количества дорог с твердым покрытием;
40
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- износ инженерной и социальной инфраструктуры.
Вышеобозначенные

проблемы,

сложившиеся

в

социальной

и

экономической сфере приведут к еще большему оттоку экономически активного
населения в крупные города и агломерации. Причины, которые приводят к
депопуляции, могут быть различными, однако сложности, к которым неизбежно
приводит сокращение населения, как правило, везде одни.
Большое количество заброшенных домов и опустевших территорий делает
пространство не только некомфортным для жизни, но и в некоторых случаях
небезопасным. Кроме того, из-за необходимости обслуживать дополнительные
площади и ненужную инфраструктуру возникает дополнительная нагрузка на
муниципальные бюджеты.
В этой ситуации региональным властям нужно искать новые пути, которые
позволили бы как минимум замедлить умирание пустеющих населенных
пунктов, а как максимум — найти альтернативную траекторию их дальнейшего
развития.
На наш взгляд, региональной администрации следует обратить внимание
на концепцию «управляемого пространственного сжатия», которая позволит
более рациональное распределять ресурсы исходя из существующей реальности,
в которой деревни и города пустеют, позволит сделать жизнь тех, кто остается,
более комфортной. Сокращение числа жителей небольших населенных пунктов
связано как с естественным старением населения и миграцией в более крупные
населенные пункты, так и с более специфическими факторами — например,
выработкой месторождений, под которые в советское время целенаправленно
возводились города или поселки, а также другими изменениями социального,
экономического и даже климатического характера, в силу которых населенные
пункты утратили свое значение.
Процесс, при котором чиновники исходят из существующей тенденции к
сокращению населения, эффективнее распределяя ресурсы (например, за счет
использования опустевших зданий в центральной части города взамен
© Шавалиева А.Ф., Сазыкина М.Ю.
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строительства новых, на окраинах). В результате фокус внимания переносится
на центральные районы, работа коммунальных служб и использование сетей
становятся более рациональными, нагрузка на бюджет снижается и в нем
появляются

дополнительные

средства,

которые

можно

направить

на

благоустройство населенных территорий, где продолжают жить те, кто уезжать
не захотел, чаще всего это пенсионеры.
Концепция

управляемого

сжатия

подразумевает

работу

с

уже

имеющимися тенденциями, а не переселение людей или «сокращение» целых
населенных пунктов против воли жителей. Само явление характерно не только
для России. С ним, например, сталкивались власти США, Германии, уже
работают в Японии, отмечают эксперты.
Примером реализации может послужить проект «Управляемое сжатие»,
утвержденный в 2017 году правительством Республики Коми для г. Воркуты в
2017 году и продолживший свое действие в 2018 году. Суть проекта, стоимость
которого оценили примерно в 1 млрд рублей, заключалась в ликвидации
малонаселенных микрорайонов и окрестных сел с последующим переселением
людей в центральную часть города, чтобы снизить нагрузку на бюджет за счет
избавления

от

ставшей

невостребованной

инженерно-технической

инфраструктуры и пустующих домов, а освободившиеся средства использовать
для повышения уровня жизни по-прежнему проживающих в Воркуте людей.
Эксперты подчеркивают, что для реализации подобных программ нужен
достаточно большой объем самостоятельности на уровне муниципалитетов.
Важно, чтобы муниципалитеты имели не только полномочия, но и возможность
их реализации. При этом необходимо учитывать риски, которые могут
возникнуть при злоупотреблениях со стороны чиновников, которые смогут
форсировать расселение отдельных территорий. Среди других потенциальных
рисков — коррупция при выплате «отступных» переселенцам или махинации с
жилплощадью.
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Несмотря на высокие риски, признать и назвать уже существующий
процесс, чтобы начать работать с ним, необходимо, уверено большинство
экспертов. Прежде всего для того, чтобы не допустить его стихийного развития.
При этом эксперты отмечают, что работать с программами по
управляемому сжатию масштабно, на национальном уровне, нельзя, так как
высок риск, что проекты пространственного сжатия могут быть реализованы в
интересах отдельных групп или без учета мнения жителей. Индивидуальный
подход позволит выработать сценарий, оптимальный для конкретного
населенного пункта, сформировать базу успешных кейсов и наработать
необходимый опыт, а использование мобильных «рабочих групп» поможет
компенсировать недостаток навыков у власти на местах.
Практика управляемого «пространственного сжатия» сельских территорий
как в России на данный момент отсутствует. Существующие кейсы
«моногородов», которые поставлены перед необходимостью реорганизации
пространства, могут послужить основой для оценки возможности применения
аналогичных практик в сельских поселениях: для 20% моногородов, в которых
градообразующие предприятия закрываются и отсутствует потенциал для
формирования новой экономики, требуется применение новой для России
модели городского управления – управляемого сжатия, а в единичных случаях –
ликвидации.
Ликвидация кризисного поселения является трудным решением как в
социальном, так и в экономическом отношении. Предварительные расчеты
показывают, что, например, для ликвидации п. Жирекена (Забайкальский край),
где идет процесс консервации градообразующего предприятия, требуется около
5,5 млрд рублей только на обеспечение переезда и создания жилья для 4,6 тыс.
жителей. При этом переселение оставляет нерешенным ряд серьезных проблем:
как трудоустроить переселенцев, что делать с оставленными поселками: бросать,
сносить, проводить рекультивацию и пр.
© Шавалиева А.Ф., Сазыкина М.Ю.

43

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Гуманітарні науки

www.openscilab.org

Экономически более оправданной является не ликвидация, а «управляемое
сжатие» моногородов. Продуманная политика управляемого сжатия кризисных
моногородов обойдется примерно в 5–6 раз дешевле, чем их ликвидация. Кроме
того, политика управляемого сжатия позволит вернуть в экономическую
деятельность квалифицированных работников с высокими навыками к
переобучению.
Эта модель может быть реализована в тех случаях, когда город или поселок
в перспективе имеет шанс на ревитализацию в долгосрочной перспективе, в том
числе на структурную перестройку городской экономики.
Среди основных механизмов модели:
- региональная и федеральная поддержка переезжающих (выплаты
подъемных, выкуп освобождаемого жилья);
- муниципальные программы по оптимизации территории поселения
(концентрация, оптимизация коммунальной инфраструктуры, снос ветхого
жилья и др.);
- сохранение социальных учреждений (больниц, школ, детских садов) и
уровня социального обслуживания населения (ставок врачей, учителей,
участковых).
Важно подчеркнуть, что полное отсутствие государственной поддержки
деградирующих территорий и, как следствие, безработица, обвал коммунальных
служб и социальной сферы могут привести к нарастанию протестной
активности.
Опыт «пространственного сжатия» моногородов может быть использован
в Республике Башкортостан для работы с депрессивными муниципальными
районами.
Возможные направления дальнейшей работы по проблеме:
• оценка состояния территорий сжатия в каждом из муниципальных
районов: экономический и демографический анализ;
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• выявление факторов естественного сжатия территорий;
• выявление и оценка желаний местных жителей
заинтересованы в судьбе

— насколько они

территории, есть ли реальные ожидания

долговременного проживания на ней;
• отказ

от

закрепления

управляемого

сжатия

как

единой

стандартизированной управленческой практики;
• разработка механизмов для реального выражения воли жителей по поводу
необходимости и возможности управляемого сжатия;
• программа информирования общества о том, что происходит в области
социально-экономического развития малых территорий, к чему оно ведет,
каковы возможные перспективы;
• выработка

программы

информационной

коммуникации

вокруг

управляемого сжатия, анализ примеров из мирового опыта, в частности
Германии;
• реализация точечных проектов (кейсов) управляемого сжатия с созданием
инфраструктуры и комфортной среды для жизни.
Список использованной литературы:
1.

https://iq.hse.ru/news/484160025.html

-

сжимающаяся

Воркута

(Дата

обращения 15.12.2021)
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Коно нчук Б. Ю., Камінський Р.М.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПОШУКУ ПЕРСПЕКТИВНИХ
ІДЕЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЕКТАХ
Конончук Б.Ю., проф. Камінський Р.М.
Національний університет «Львівська політехніка»
У сучасному світі в епоху інтернету поширення ідей являється одним з
найсильніших

тригерів

еволюції

науково-технологічного

прогресу

і

впровадженням нових рішень, які полешгують і покращують існування людини.
Існує безліч інстурментів щоб ділитись своїми ідеями в інтернеті, до яких в
першу чергу належать: соціальні мережі, відкриті чати, форуми, онлайн дискусії,
відкриті коментарі на сайтах відео-хостингу та інші.
Метою інтелектуальних інформаційних систем для пошуку перспективних
ідей є колаборація однодумців з авторами ідей задля спільного вирішення певної
проблеми в існуючому проекті або покращення існуючого рішення.
Короткий огляд інтелектуальної системи
Насамперед потрібно розібратись що собою являє інтелектуальна система
і яка роль в пошуку рішень. Говорячи про інтелектуальну систему ми маємо на
увазі комп'ютеризовану система, яка допомагає вирішувати проблеми та
підтримувати діяльність людей у пошуку рішень. У даному випадку
інетлектуальна система зпрограмована як помічник у пошуку перспективних
ідей, базуючись на використовуваних даних. [1].
Сучасне поширення ідеї в соціумі
Типовими класом комп’ютеризованих систем

для впоширення ідей є

сайти моціальної мережі (SNS), відомі як просто – соціальні мережі. Це
платформи для комунікації людей, поширення ідей, обговорення. Зазвичай для
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людей, які мають схожі інтереси чи діяльність. Ці веб-системи забезпечують
різноманітність

засобів

взаємодії

користувачів,

таких

як

чат,

обмін

повідомленнями, електронна пошта, відео, голосовий чат, обмін файлами,
ведення блогів,дискусійні групи тощо [2].
Соціальні мережі засновані на персональних профілях, які містять ключові
персональні дані, інтереси, мережа друзів тощо. Соціальні мережі об’єднують
спільноти людей, які спільні інтереси та діяльність, або ті, хто зацікавлений у
дослідженні інтересів та діяльності інших. Разом з тим соціальні мережі та інші
веб-ресурси можуть представляти інтереси конкретної організації, компанії,
тощо, а не лише індивідуальних людей. До популярних ресурсів цього класу
можна віднести: YouTube, Facebook, Linkedin, Twitter, Reddit.
Популярність веб-ресурсів дял поширення ідей
Соціальні мережі вражають своїми темпами (Рис. 1). Все більший відсоток
людей користується соцмережами. Ба більше, сама кількість соцемерж та схожих
за класом веб-ресурсів росте з кожним роком [3].

Рис. 1. Графік росту користувачів популярних соцмереж.
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Опитування в США говорить про те що середньостатистичний
американець використовує від 3 до 8 ресурсів для обміну ідеями, новинами та
персональними даними, включаючи соцмережі. Також можна прослідкувати що
вік людей які користується соціальними мережами, форумами та чатами також
росте (Рис. 2).

Рис. 2. Графік кількості % певного віку користувачів в популярних соцмережах

Ця тенденція спостерігається уже кілька років, що безумовно призводить
до інформаційної засміченості у пошуку потрібних перспективних ідей. Полягає
задача у розробці інтелектуальної системи, яка могла б поєднати основні
переваги соціальних мереж, і разом з тим могла б надати доступ до ефетиквного
пошуку та пропозиції ідеї, що можуть стосувати конкретної задачі чи вирішення
конкртеного питання.
Висновки
При аналізі даних щодо використання соціальних мереж та інших веб-ресурсів
були отримані наступні висновки на користь використання інтелектуальної
інформаційної системи для пошуку перспективних ідей. Основною перевагою є
інтелектуальної системи на відміну взичаної соціальної мережі є її ефективність
в пошуку ідей. Інтелектуальні системи дозволяють відсіяти ті ідеї, які не
виглядають цікавими на думку більшості користувачів, що автоматично
підвищує шанси ідеї на дієздатність у реальному житті після впровадження в
48
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проекті. Вирішальною перевагою у розробці інтелектуальнох системи є її
можливість

зінтегруватись

з

іншими

соціальними

мережами,

аби

використовувати стати доступною для якомога більшого числа користувачів як
авторів ідей, так і користувачів які у пошуку перспективних ідей.
Список використаних джерел:
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На сььогодні використання альтернативних джерел енергії стає все більш
актуальним. Попит на електричну енергію постійно зростає, це створює
перенавантаження
відбувається

електричної

трансформація

мережі.

Для

енергетичного

вирішення
ринку,

цієї

проблеми

пов’язана

з

децентралізованим виробництвом електричної енергії. Все частіше для потреб
промисловості та побуту використовують енергетичні мікромережі – системи,
які здатні постачати електричну енергію незалежно від центральної мережі
електропостачання.

50

Зазвичай

такі

мережі

використовують

джерела

© Майковський В.О., Сокрута А.О., Парфененко Ю.В., Шендрик В.В.

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Інформаційні технології

www.openscilab.org

відновлювальної енергії, які мають обмеження по кількості згенерованої енергії
[1]. Це зумовлює необхідність розробки та впровадження систем управління
енергозабезпеченням. Для вирішення проблеми ефективного управління
енергетичними

мережами

з

відновлювальними

джерелами

енергії

використовуються системи підтримки прийняття рішень [2, 3]. Основна роль
таких систем полягає в забезпеченні балансу між генерацією та споживанням
електричної енергії.
Проведений аналіз системи підтримки прийняття рішень при управлінні
енергетичними мережами показав, що вони мають реалізувати основні етапи
обробки даних, задіяних в процесі підтримки прийняття рішень, а саме –
моніторинг, зберігання в базі даних, аналіз даних та візуалізація даних у
зручному вигляді для особи, що приймає рішення [4,5]. Доступ до даних системи
управління має бути цілодобовий в режимі онлайн, щоб відслідковувати основні
показники роботи енергетичних мереж. Інформаційні панелі візуалізації даних
енергетичних мереж як правило реалізують у web-інтерфейсі [6,7].
Для візуалізації даних енергетичних мікромереж, а також погодних даних,
які впливають на рівень генерації електричної енергії від мікромереж,
розроблено web – додаток з авторизованим доступом, який здійснює візуалізацію
даних, розміщених в базі даних моніторингу показників енергетичної системи, у
вигляді графіків, таблиць та діаграм. Web-додаток реалізовано мовою
програмування php, для побудови графіків використано JavaScript бібілотеки
Plotly.js та AmChart.js. Для витягу даних погодних умов використано API
OpenWeatherMap.
Діаграму варіантів використання web-додатку візуалізації даних показано
на рис. 1. У web-додатку основними акторами є адміністратор та клієнт.
Адміністратор має повний доступ до даних web-додатку та бази даних, може
додавати та видаляти клієнтів, редагувати інформацію про всі прилади та ін.
Клієнт має змогу переглянути доступні дані, такі як, погодні умови, дані про
встановлені вітрогенератори, сонячні панелі, показники їх функціонування із
© Майковський В.О., Сокрута А.О., Парфененко Ю.В., Шендрик В.В.
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зазначенням відхилення від діапазонів норми, прогнозовані значення генерації
та споживання електричної енергії та ін. Також він має змогу переглянути архівні
дані та додати або відредагувати дані про встановлене обладнання мікромережі
у випадку його заміни. Окрім перегляду та редагування даних енергетичних
мікромереж користувач системи переглядає стан усіх компонентів мікромережі
– вимкнений чи увімкнений та за потреби може через інтефейс візуалізації дати
запит на зміну стану, який буде виконаний системою автоматизованого
управління.

Рис. 1. Діаграма варіантів використання web-додатку візуалізації даних

Кожному клієнту доступні як оперативні, так і архівні дані про підключену
мікромережу, її місцерозташування та погодні умови. Існує можливість
налаштування порядку відображення показників на інформаційній панелі.
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Реалізовано пошук значень показників за обраною датою чи діапазоном дат з
відображенням результатів пошуку у графічній чи табличній формі.
Результатом роботи є web-додаток візуалізації даних для контролю за
показниками

системи

підтримки

прийняття

рішень

при

управлінні

мікромережами з альтернативними джерелами енергії. Дана розробка може бути
використана як споживачами, які одержують електричну енергію від енергетичні
мікромереж, так і споживачами, як встановили в себе мікромережі, для
підвищення енергоефективності їх використання.
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СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
НА БАЗІ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Швець Вікторія Петрівна
студентка Черкаського національного університету
ім.Б.Хмельницького

Всі комерційні організації стикаються з питанням – як підвищити свою
продуктивність, оцінити слабкі місця, та вдосконалити сервіс? В таких випадках
на допомогу приходять системи моделювання обслуговування. Вони дають
можливість запустити ту чи іншу уявну ситуацію без будь-яких витрат за
допомогою лише спеціально налаштованих програм та апаратного забезпечення.
Через наведені вище факти моделювання систем масового обслуговування
займає вагому нішу в сфері розробки програмного забезпечення. За теоретичну
частину таких системах відповідає теорія масового обслуговування.
Системи масового обслуговування – це моделі систем, в які у випадкові
моменти часу з зовні чи з середини надходять заявки (вимоги). Вони повинні тим
чи іншим способом бути обслужені системою. Тривалість обслуговування
частіше всього випадкова.
Система масового обслуговування являє собою сукупність обслужуючого
обладнання та персоналу при відповідній організації процесу обслуговування.
Задати систему масового обслуговування означає задати її структуру та
статистичні характеристики послідовності надходження заявок та послідовності
їх обслуговування.
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За допомогою систем масового обслуговування можна вирішувати
проблеми різних предметних областей, таких як зв’язок, обчислювальна техніка,
торгівля, транспорт, воєнна справа.
Системи масового обслуговування в залежності від наявності можливості
очікування поділяються на такі:
• Системи з втратами, в яких вимоги, що не можуть бути виконані в
момент надходження, втрачаються.
• Системи з очікуванням, в яких наявний накопичувач безмежної ємності
для збереження вимог, що надійшли. Вимоги, що очікують, створюють
чергу.
• Системи

з

накопичувачем

обмеженої

ємності,

очікуванням

і

обмеженнями, в яких довжина черги не може перевищувати ємності
накопичувача, при цьому якщо розміру накопичувача недостатньо, щоб
вмістити вимогу, що надійшла, то вона втрачається.
Задача аналізу систем масового обслуговування полягає у визначені ряду
показників її ефективності, які можна розділити на такі групи:
• Показники, що характеризують систему загалом, кількість зайнятих
каналів обслуговування, кількість обслужених, тих, що очікують
обслуговування, або тих, що отримали відмову (якщо система масового
обслуговування працює з відмовами).
• Ймовірнісні характеристики (можуть стосуватись імовірності того, що
заявка буде обслужена, або отримає відмову, що всі точки
обслуговування вільні чи зайняті, ймовірність наявності черги та інше).
• Економічні показники (наприклад вартість втрат, пов’язаних з не
виконанням заявки, економічний ефект, отриманий в результаті
обслуговування заявки та інше).
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Розглянемо проблеми, які може вирішити система моделювання
обслуговування на прикладі магазинів та супермаркетів роздрібної торгівлі.
Супермаркети та магазини зазвичай є місцями скупчення людей. Як і
керівництво магазинів, так і самі покупці зацікавлені в тому, щоб покупці
проводили менше часу в будівлі, отримуючи те, що їм потрібно в найкоротші
терміни. Особливо актуальним є під час спалахів епідемій, коли людський
контакт повинен бути зведений до мінімуму, щоб зменшити кількість випадків
захворювання.
Також під час розробки таких систем важливо знайти статистичні дані,
характерні для конкретної предметної області. Знаючи типи користувачів, які
буде

обслуговувати

система,

є

можливість

запустити

моделювання

обслуговування з більш конкретними даними, що дозволить змоделювати
ситуацію, найбільш приближену до реальності. Ці дані будуть використані для
того, щоб вказати характеристики послідовності надходження заявок.
Тож на прикладі супермаркетів та магазинів роздрібної торгівлі можна
змоделювати таку систему моделювання обслуговування:
Система матиме чергу, обмежену місткістю людей в магазині, тобто
площею. Якщо магазин буде переповненим, то нові покупці не будуть заходити
та відповідно отримають відмову в обслуговуванні.
Приладами в цьому випадку виступатимуть відділи, прилавки та каси, а
також обслуговуючий персонал. Якщо всі прилади будуть зайняті – користувач
буде вимушений стати в чергу. Черга буде обслуговуватись за принципом FIFO
– First in firs out (перший прийшов – перший обслужений).
Час обслуговування буде обумовлений часом, за який покупець отримає
свої покупки. У вхідних статистичних даних потрібно задати початковий час
обслуговування для кожного відділу, щоб потім обрахувати загальний результат.
Для ведення успішного бізнесу та постачання хорошого сервісу
супермаркети та магазини повинні знати, що саме їм потрібно покращити.
Використання наведеної вище системи масового обслуговування може показати
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під час моделювання, в який відділ варто додати прилавків або збільшити місця,
аби запобігти відмовам. Це дозволить без витрат кошт змоделювати ситуації,
можливі в реальному магазині.
Також, системі моделювання обслуговування варто додати візуалізацію,
щоб користувач, що проводить моделювання міг наявно бачити, як відбуваються
процеси.
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КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
Волкова О.І., Куш ніренко В.Б.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІАНІСТА
Волкова Олена Іллівна, Кушніренко Вікторія Борисівна
Викладачі КПСМНЗ «Дитяча музична школа №9 ім. В.І. Сокальського»

При запам'ятовуванні музичного твору ми використовуємо рухову,
емоційну, зорову, слухову і логічну пам'яті. У залежності від індивідуальних
здібностей кожен музикант буде спиратися на більш зручний для нього вид
пам'яті.
Як вважає А.Д. Алексєєв «Музична пам'ять - поняття синтетичне, що
включає слухову, рухову, логічну, зорову та інші види пам'яті». На його думку
необхідно, «щоб у піаніста були розвинені принаймні три види пам'яті -слухова,
що служить основою для успішної роботи в будь-якій галузі музичного
мистецтва, логічна - пов'язана з розумінням змісту твору, закономірностей
розвитку думки композитора і рухова - вкрай важлива для виконавця інструменталіста».
Цієї точки зору дотримувався і С.І. Савшінскій, який вважав, що
«пам'ять піаніста комплексна - вона і слухова, і зорова, і м'язово-ігрова».
До теперішнього часу в теорії музичного виконавства утвердилася точка
зору, згідно з якою найбільш надійною формою виконавської пам'яті є єдність
слухових і моторних компонентів.
Б.М. Теплов, кажучи про музичної пам'яті, слуховий і руховийкомпоненти
вважав у ній основними. Всі інші види музичної пам'яті вважалисяним цінними,
але допоміжними. Слуховий компонент в музичній пам'яті є провідним. Але,
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говорив Б. М. Теплов, «цілком можливо, і, на жаль, навіть широко поширене
чисто рухове запам'ятовування її виконували на фортепіаномузики. Фортепіанна
педагогіка

повинна

виробити

зв'язку

між

слуховими

уявленнями

і

фортепіанними рухами такі ж тісні і глибокі, як і зв'язки між слуховими
уявленнями і вокальної моторикою».
На думку Л. Маккіннон, «спосіб аналізу та встановлення свідомих
асоціацій є єдиним надійним для запам'ятовування музики ... Тільки те, що
зазначено свідомо, можна пригадати згодом з власної волі».
Аналогічної точки зору на проблему, яка розглядається дотримувався і А.
Корто. «Робота над запам'ятовуванням повинна бути цілком розумною і повинні
сприяти у допоміжними моментами відповідно до характерними особливостями
твору, його будовою і виразними засобами».
Німецький

педагог

К.

Мартінсен,

розмірковуючи

про

процеси

запам'ятовування музичного твору, говорив про «конструтівной пам'яті»,
маючи на увазі під цим вміння виконавця добре розбиратися у всіх
найдрібніших подробицях разучиваемой речі, в їх відособленості і вміння
збирати їх воєдино.
Важливість

аналітичного

підходу

до

роботи

над

художнім

чином

підкреслюється і в роботах вітчизняних музикантів-педагогів. Однак у такому
випадку наступний вислів С.Є. Фейнберг: «Зазвичай стверджують, що сутність
музики - емоційний вплив. Такий підхід звужує сферу музичного буття і
необхідно вимагає і розширення, і уточнення. Чи тільки почуття виражає
музика? Музиці насамперед властива логіка. Як би ми не визначали музику, ми
завжди знайдемо в ній послідовність глибоко обумовлених звучань. І ця
обумовленість споріднена тій діяльності свідомості, яку миназиваємо логікою».
Розуміння твори дуже важливо для його запам'ятовування, тому що
процеси розуміння використовуються як прийомів запам'ятовування. Дія із
запам'ятовування інформації спочатку формується як дія пізнавальне, якепотім
вже використовується як засіб довільного запам'ятовування. Умовою
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поліпшення процесів запам'ятовування виявляється формування процесів
розуміння як спеціально організованих розумових дій. Ця робота - початковий
етап розвитку довільної логічної пам'яті.
1. ОСНОВНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ У
МУЗИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
1.1 Методи запам'ятовування за І. Гофману
У наших рекомендаціях ми візьмемо за основу відому тріаду «Бачу - чую
- граю» і принципи роботи над музичним твором, запропоновані І. Гофманом.
В основу цих принципів покладено різні способи роботи над твором.
1. Робота з текстом твору без інструменту. На цьому етапі процес
ознайомлення і первинне заучування твору здійснюється на основі уважного
вивчення нотного тексту та подання звучання за допомогою внутрішнього
слуху. Уявне музичне сприйняття може проводитися за напрямами -виявлення
і визначення:
- Головного настрою твору;
- Засобів, за допомогою яких воно виражається;
- Особливостей розвитку художнього образу;
- Головної ідеї твору;
- Розуміння позиції автора;
- Свого власного особистісного сенсу в аналізованому творі.
Ретельний аналіз тексту твору сприяє його подальшому успішному
запам'ятовуванню. Ось як, наприклад, вчитель знаменитого німецького піаніста
В. Гізекінга К. Леймер «проговорював» зі своїми учнями текст сонати Л.В.
Бетховена фа мінор, ор. 2 № 1: «Починається Соната арпеджірованним фамінорним акордом від" до "1-ої октави до" ля-бемоль "другий, за яким слідує у
другому тексті группето на" фа "другої октави. Потім йдеДомінантсептакорд
(від "сіль" першої до "сі-бемоль" другої октави) до прикінцевих нотами
группето на "сіль" і подальшим повторенням від 2-го до 4-го тактів, після чого
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фа-мінорний квартсекстаккорд і гаммообразний спуск восьмими до ноти "до".
У лівій руці змінюються фа-мінорний тризвук домінантсептакорду.
Ці перші 8 тактів головної теми легко міркує при обмірковуванні прочитаного
тексту, можуть і повинні бути спершу зіграні напам'ять і післяцього заучені».
Подібний спосіб запам'ятовування розвиває музично-слухові і рухові
уявлення, мислення та зорову пам'ять. Побачене має бути зрозуміло та
почуто.
Відомо багато випадків, як свідчить С. Савшінскій, коли піаніст вивчав
твір лише прочитуючи його очима. Ф. Ліст виконав у концерті твір свого учня,
переглянувши його перед самим виступом. Розповідають, що І. Гофман так само
вивчив «Гуморески» П.І. Чайковського в антракті концерту і виконав її на біс.
С. Бюлов в листі до Р. Вагнеру повідомляє, що не раз бував змушений навчати
концертні програми у вагоні залізниці.
Розвиток вміння вивчати твір по нотах без інструменту - один з резервів
зростання професійної майстерності музиканта. Обговорювання нотного тексту
веде до перекладу зовнішніх розумових дій у внутрішній план і до подальшого
їх

необхідного

«згортання»

з

послідовного

процесу

в структурний,

симультанний, що вкладався у свідомості як би одночасно,відразу, цілком.
Робота з текстом твору за інструментом. Перші програвання твору після
уявного ознайомлення з ним за рекомендаціями сучасних методистів повинні
бути націлені на схоплювання і з'ясування загального його художнього сенсу.
Тому на цьому етапі говорять про ескізний ознайомленні твори, для чого воно
має програватися в потрібному темпі; при цьому можна не піклуватися про
точність виконання. Р. Шуман, наприклад, рекомендував першого програвання
робити «від початку до кінця». Як говорить східна приказка, «Хайперший день
знайомства стане одним з тисячі днів багаторічної дружби».
Після першого ознайомлення починається детальне опрацювання твору
- вичленяються

смислові

опорні

пункти, виявляються важкі

місця,

виставляється зручна апплікатура, в повільному темпі освоюються незвичні
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виконавські руху. На цьому етапі триває усвідомлення мелодійних,
гармонічних та фактурних особливостей твору, усвідомлюється його тональногармонічний план, у рамках якого здійснюється розвиток художнього образу.
Невпинна розумова робота, постійне вдумиваніе в те, що грається - запорука
успішного запам'ятовування твори напам'ять. «Добре запам'ятовується лише
те, що добре зрозуміло», - ось золоте правило дидактики, яке однаково вірно як
для учня, який намагається запам'ятати різніісторичні події, так і для музиканта,
який вчить музичний твір напам'ять.
Який вид запам'ятовування - довільний (тобто умисно, спеціально
орієнтований) або мимовільний (тобто здійснюваний ненавмисно) - є більш
кращим у вивчанні твори напам'ять?
На це питання немає однозначних відповідей. На думку однихмузикантів
(А.Б. Гольденвейзер, Л. Маккіннон, С.І. Савшінскій), в заучуванні повинно
переважати

довільне

запам'ятовування,

засноване

на

раціональному

використанні спеціальних мнемонічних прийомів і правил, ретельному
продумуванні розучуваного. Відповідно до іншої точки зору, що належить
великим музикантам-виконавцям (Г.Г. Нейгауз, К.М. Ігумнов, С.Т. Ріхтер, Д.Ф.
Ойстрах, С.Є. Фейнберг), запам'ятовування не є спеціальною завданням
виконавця. У процесі самої роботи над художнім змістом твору воно
запам'ятовується без насильства над пам'яттю. Досягнення однаково високих
результатів, як зазначає Г.М. Ципін, при протилежному підході до справи має
право на існування і в кінцевому підсумку залежить від особистісного складу
того чи іншого музиканта, індивідуального стилю його діяльності.
При найближчому розгляді індивідуального стилю діяльності різних
музикантів звертає на себе увагу той факт, що серед тих, хто ратує за довільне
запам'ятовування, виявляється багато теоретиків та методистів, що мають
виражену логічну спрямованість діяльності і володіють аналітичним складом
розуму. Діяльність таких людей обумовлена активізацією лівої півкулі мозку,
що є в цьому випадку провідним.
© Волкова О.І., Кушніренко В.Б.
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Серед тих, хто ратує за мимовільне запам'ятовування, більше «чистих»
музикантів-виконавців, що орієнтуються у своїй роботі переважно на образне
мислення, яке пов'язане з діяльністю правого, «художнього» півкулі.
Якщо для першої групи музикантів характерний принцип, виражений у
висловленні професора С.І. Савшінского: «Для того, щоб пам'ять працювала
плідно, найважливішою умовою є усвідомлена установка назапам'ятовування»,
- то для другої групи музикантів характерна позиція, виражена в словах Г.Г.
Нейгауза: «Я. .. просто граю твір, поки не вивчу його. Якщо потрібно грати
напам'ять, - поки не запам'ятаю, а якщо грати напам'ять не потрібно, - тоді не
запам'ятовую».
Виходячи зі сказаного вище, в методиці виучування музичного твору на
пам'ять можна запропонувати два шляхи, кожен з яких не виключає іншого.
Один з цих шляхів - довільне запам'ятовування, при якому твір ретельно
аналізується з точки зору його форми, фактури, гармонійного плану,
знаходження опорних пунктів. В іншому випадку запам'ятовування буде
відбуватися з опорою на мимовільну пам'ять в процесі вирішення конкретних
задач пошуку найбільш задовільного втілення художнього образу. Здійснюючи
активну діяльність у ході цього пошуку, ми мимоволі будемо запам'ятовувати
те, що нам необхідно вивчити.
Одна з пасток, в яку потрапляють багато музикантів, розучуючи нову річ
напам'ять, - запам'ятовування її в результаті багаторазових повторень. Основне
навантаження при такому способі заучування лягає на рухову пам'ять. Але
такий спосіб вирішення проблеми, як справедливо зазначала знаменита
французька піаністка Маргарита Лонг, - «ліниве рішення сумнівної вірності і
притому марнують дорогоцінний час».
Для того щоб процес запам'ятовування протікав найбільш ефективно,
необхідно включати в роботу діяльність всіх аналізаторів музиканта, а саме:
- Вдивляючись і вдивляючись в ноти, можна запам'ятати текст зорово і
потім під час гри напам'ять представляти його подумки перед очима;
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- Вслухаючись в мелодію, пропевая її окремо голосом без інструменту,
можна запам'ятати мелодію на слух;
- «Ввигриваясь» пальцями в фактуру твору, можна запам'ятати її
моторно-руховий;
- Включаючи механізми синестезії, можна представляти у своїй уяві
смак і запах граються фрагментів;
- Відзначаючи під час гри опорні пункти твори, можна підключати
логічну пам'ять, засновану на запам'ятовуванні логіки розвитку гармонійного
плану.
Величезну користь для запам'ятовування твори приносить гра в
повільному темпі, якої не повинні нехтувати навіть учні з гарною пам'яттю. Це
допомагає, як вказує болгарський методист А. Стоянов, «освіжити музичні
вистави, усвідомити все, що могло з плином часу вислизнути від контролю
свідомості».
-Робота без інструменту і без нот. На думку А. Стоянова, з яким не можна
не погодитися, музикантові будь-якої спеціальності «лише тоді можна бути
переконаним, що дійсно запам'ятав цей твір, коли він, музикант в змозі
відновити його подумки, простежити розвиток його точно по тексту, не
дивлячись в ноти, і усвідомлювати в собі ясно його найдрібніші складові
елементи».
Це - найбільш важкий спосіб роботи над твором, і І. Гофман недаремно
говорив про його складності і «стомливості» в розумовому відношенні. Тим не
менш, чергуючи уявні програвання твору без інструменту з реальною гроюна
інструменті, учень може домогтися гранично міцного запам'ятовування твору.
У процесі подібного способу роботи у свідомості формується те, що
психологи називають симультанних чином, при якому тимчасові відносини
переводяться в просторові. Цілий ряд думок з цього приводу ми знаходимо в
роботі Б.М. Теплова «Психологія музичних здібностей».
© Волкова О.І., Кушніренко В.Б.
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Так, В.А. Моцарт у одному зі своїх листів розповідає, що він може
написане ним твір оглянути духовно одним поглядом, як прекрасну картину або
людини. Він може чути цей твір у своїй уяві не послідовно, як воно буде звучати
потім, а всі відразу. «Найкраще, - укладає В.А. Моцарт, - вислухати це все
одразу».
1.1Методи запам'ятовування по В.І. Муцмахер
Одна

з

актуальних

проблем

у

процесі

навчання

-

швидкість

запам'ятовування музичного матеріалу. Вона важлива для всіх видів діяльності
учнів. Уміння швидко заучувати п'єсу напам'ять стає серйозною проблемою на
уроці, час якого обмежено. Запам'ятовування п'єсиздійснюється зазвичай двома
способами: або від приватного до цілого, або відцілого до окремого. У першому
випадку твір або фрагмент з нього заучується з початку до кінця окремими
уривками, поступово кожен наступний уривок приєднується до попереднього,
вивченою раніше. Але можна вчити й інакше: спочатку аналізується весь
матеріал, вичленяються певні фрази, пропозиції, встановлюється їх схожість і
відмінність, складається схема їх розподілу в мелодії. Фрази заучуються
окремо. Обсяг цих фраз найчастіше буває
невеликий, тому вони запам'ятовуються швидше, ніж пропозиції.
На практиці найчастіше застосовують перший спосіб заучування. Чи є він
раціональним?
Рішення однієї з найважливіших проблем музичного навчання -розкриття
художнього змісту твору - спирається на слуховий аналіз матеріалу.Заучуючи
п'єсу від приватного до цілого, ми можемо робити цілісний аналіз музичного
матеріалу лише після запам'ятовування всієї п'єси. Засвоєння п'єси як
художнього твору лише тоді по суті і починається. Тому на практиці можна
умовно виділити дві стадії роботи над п'єсою: стадія заучування напам'ять і
стадія художнього осмислення твори, як би його шліфування.
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Швидке

заучування

напам'ять

п'єси

дозволяє

як

раціональніше

використовувати час уроку, але й зберегти п'єсу в пам'яті надалі.
Визначальне значення, як вказує видатний психолог А.А. Смирнов, має не
сам по собі результат запам'ятовування, а розумова діяльність під час
процесу запам'ятовування. Виходячи з цього, заучування від цілого до
частин

цілком

виправдано,

мелодія

не

просто

запам'ятовується,

а

запам'ятовується як художньо осмислене музичний твір.
Крім вищесказаного, заучування способом від цілого до частин дозволяє
використовувати логічні прийоми при запам'ятовуванні. Використання
мнемонічних прийомів сприяє більш швидкому, точному запам'ятовуванню
п'єси, більш міцному її збереженню в пам'яті.
Як мнемонічного прийому ми використовували метод угрупування
музичного матеріалу. При формуванні досвіду, логічного запам'ятовування з
використанням методу групування виявляються дві стадії:
- Вміння виокремлювати певні фрази у п'єсі, їх порівнювати, групувати,
тобто оволодіння способам угруповання музичного матеріалу, це пізнавальний
процес;
- Вміння використовувати результати такого аналізу з метою
запам'ятовування даного угрупування, це і є мнемонічний прийом.
Наша мета - показати, як формується та використовується метод
угрупування музичного матеріалу на практиці. Надалі будемо звертати увагу на
це, хоча засвоєння угруповання як прийому запам'ятовування - тільки
приватний аспект, і звичайно, це ще й знайомство з аналізом музичного творув
цілому.
Специфіка сприйняття музичного матеріалу полягає в тому, що люди з
натренованим вухом одночасно чують кілька ліній: ритм, звуковисотного,
тембр і т. д. Емоційне враження під час слухання музичного твору як би
складається воєдино з безлічі музичних компонентів. У процесі навчання
доводиться аналізувати по черзі спочатку одну лінію, потім іншу і т. д. Такий
© Волкова О.І., Кушніренко В.Б.
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прийом і використовується для виокремлення і групування певних ритмічних,
звуковисотного і т.п. структур.
Оновними способами запам'ятовування в сучасній психології вважаються
ті, які пов'язані з розумінням заучиваемого інформації, знаходженням в ній
певної послідовності та логіки, виділенням смислових
одиниць,

які

несуть

основне

смислове

навантаження,

встановленням

міжгрупових зв'язків.
Великими можливостями в запам'ятовуванні своєму розпорядженні
складання плану заучиваемого. Це прояснює структуру тексту і дозволяє
охоплювати його відразу і цілком. План розділяє матеріал на шматки та
фрагменти, до кожного з яких рекомендується придумувати свою назву, що
відбиває його зміст. Далі через назва частин рекомендується пов'язувати весь
матеріал в єдиний ланцюг асоціацій. Рекомендується об'єднувати окремі думки
і пропозиції у більші смислові одиниці. Процес запам'ятовування за
укрупненими одиницям протікає легше, ніж по дробових і одиничним.
Для активізації запам'ятовування психологи рекомендують активізуватиі
образну пам'ять, пов'язану з пам'яттю на різні відчуття. Люди, які добре
запам'ятовують текст, включають у процес запам'ятовування діяльність не
тільки основного аналізатора, але й інших.
Великі можливості для запам'ятовування дають методи заучування,
пов'язані з попередніми аутогенного занурення. Це стан, який І.П. Павлов
називав «фазовим», тобто що знаходяться в проміжній фазі між сном і
неспанням. У цьому стані сильні подразники викликають слабку реакцію, а
слабкі, наприклад, слово - сильну. Тому текст, що сприймається в момент
знаходження в парадоксальній фазі, запам'ятовується набагато краще і в
більшому обсязі, ніж у звичайному стані неспання. Експерименти в цій області,
проведені болгарським вченим А. Лозановим, дали новий напрям у навчанні,
що одержало назву сугестивної педагогіки.
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Але більш міцне заучування може бути досягнута і при зворотному варіанті
умов - при перешкодах, які змушують учня більш сильно концентрувати
свою виймання. У результаті цього в мозку створюється більш сильний
осередок збудження і утворюються умовні зв'язки стають більш міцними
ВИСНОВОК
Музична пам'ять являє собою складний комплекс різних видів пам'яті, але
два з них - слухової і моторний - є для неї найбільш важливими. Логічні способи
запам'ятовування, такі як смислова угруповання і смислове співвіднесення,
покращують запам'ятовування і можуть бути наполегливо рекомендовані
молодим музикантам, які бажають просунутися в цьому напрямку. Однак опора
на довільні або мимовільну пам'ять може залежати і від особливостей мислення
музиканта-виконавця, переважання в ньому розумового або художнього
початку. Різні етапи роботи потребують різних підходів до запам'ятовування, і
відома формула І. Гофмана, що відноситься доспособів розучування музичного
твору, може бути добрим орієнтиром у роботі. У процесі виховання важливо
навчити покладатися у пізнанні себе і світу не стільки на розум, скільки на
інтуїцію. Так як, великі відкриття часто здійснюють інтуїтивно, завдяки
натхненню і озарінням.
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Хуан Сін

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЖАНРОВОЇ СТИЛІСТИКИ
СТАНКОВОГО ЖИВОПИСУ КИТАЮ В УМОВАХ ВПЛИВУ
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ
Хуан Сін
аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв
У

станковому

живописі

другої

половини

XX

століття

у

Китаї

спостерігається домінація реалізму із його стилістичними особливостями.
Характерно, що саме радянське мистецтво вплинуло на китайських художниківстанковістів. Творчість великих художників другої половини ХІХ століття
уважно вивчалася, копіювалася, переосмислювалася. Ціла плеяда художниківпередвижників, які за життя стали класиками, навчалася за знаменитою
системою викладання малюнка та композиції П. П. Чистякова.. Також значну
роль у розвитку основ реалістичної школи живопису у Китаї відіграла творчість
радянського художника Костянтина Мефодійовича Максимова. Йому належить
власна система навчання живопису, адаптована до художніх навчальних закладів
Китаю.
У контексті культурної революції саме гуманістичні ідеї радянських
художників сприяли народженню творів, які були наповнені психологічною
глибиною та проникливістю. Ці роботи з'явилися в той час, коли мистецьке коло
було поглинуте ідеями псевдоправди, пропагандою хибних цінностей на тлі
сліпої ідеології. Найцікавішим періодом у мистецтві Китаю ХХ століття є час
після культурної революції. Оскільки саме в цей момент остаточно відбувається
формування станкової картини у тому сенсі, що з періоду реформ «відкритості»
починається надшвидкісний розвиток усіх форм образотворчого мистецтва,
усвідомлення всього того, що відбувалося у культурі інших країн за останні сто
років. У тексті використовується поняття «сучасне мистецтво» у значенні
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протиставлення цього мистецтва традиційним основам. На даний момент у Китаї
існує полеміка щодо двох понять «сучасне мистецтво». В даному випадку
використовується значення, яке вкладає Лу Хун, вважаючи, що сучасне
мистецтво має глибокий авангардистський зміст, що зазвичай означає, що в
традиційній або ортодоксальній системі живопису відбуваються різноманітні
складні експерименти [1, c. 10].
Терміни «сучасне мистецтво» чи «актуальне» не прижилися у Китаї.
Найчастіше те, що відрізняється від академічних і традиційних зразків,
називають

«експериментальним

мистецтвом».

Період

після

культурної

революції (1978-1984) став часом, коли образотворче мистецтво Китаю
накопичувало сили, щоб зробити потужний прорив. Тут важливе місце посіли
молоді художники, які жадібно вбирали творчий досвід усього образотворчого
мистецтва, з яким вони мали справу прямо чи опосередковано. Кінець мистецтва
«культурної революції», тобто мистецтва, підпорядкованого вимогам політики
та влади, добіг кінця, і це послужило потужним імпульсом для виникнення нових
течій та їх поступового входження в простір експозицій. Нове мистецтво було
так чи інакше пов'язане із травмами, завданими часом культурної революції.
Наглядним підтвердженням цьому стали «Живопис шрамів» та «Сільський
реалізм». Художні ідеї почали наповнюватися новим змістом: цінністю
людського життя та неповторністю особистості, самопізнанням та осмисленням
людської природи. Саме у другій половині ХХ століття сформувалися ключові
орієнтири роботи художника-реаліста. Пізніше, в останній третині XX століття,
у зв’язку зі змінами в політичній системі Китаю стали доступні культурні
здобутки Західної Європи. Китайське реалістичне мистецтво на початку
двохтисячних років зазнало кризи. Після чого знаменитими художниками в
Пекіні була сформована реалістична група живописців, яка своєю ідейною
спрямованістю нагадувала групу художників-передвижників, що колись
існували [2, c. 16].
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В той же час, варто зауважити, що історія Китаю у ХХ столітті мала кілька
меж, щодо яких відбувався поділ на «до» та «після». Останнім переломним
моментом став час культурної революції. У роки культурної революції у
мистецтва з'явилося «офіційне» обличчя і, як наслідок, затвердилася особлива
реальність: крім технічної фіксації подій, ігнорувалась також і художня
інтерпретація. Тепер реалізм став єдиним стилем, що відповідає потребам
держави – головного замовника. При цьому натиск ідеології зробив творчість
багатьох художників невиразним, одноманітним і застійним. «Літописцями
сучасності» називали художників СРСР, але схожим терміном можна назвати й
художників Китаю під час «культурної революції». Самовираження автором
свого погляду у художньому творі знищується, а сам творець перетворюється на
сліпого фіксатора. Мистецтву культурної революції були потрібні герої, і вони
з’являлися шляхом відсіву: із загальної людської маси виділялися позитивні
персонажі, із них вибиралися герої, серед героїв визначалися центральні постаті,
які згодом усіляко оспівувалися. Сюжетна лінія була також визначена:
центральними постатями полотен були лідери країни та сама ідея культурної
революції, що вплинуло на появу нових осіб у витворах мистецтва – робітників,
селян та солдатів. Емоційна тональність так само була очевидна –
наголошувалося на величі і могутності керівництва країни, провідному місці
робітничого класу, селянства та армії. З погляду композиції, легко було
визначити центральну постать, яка була наповнена драматизмом та силою. Щодо
кольорів живописних полотен важливо відзначити, що в пріоритеті були яскраві
локальні кольори, перевага надавалася червоному, що, на думку художників,
підкреслювало позитивний дух витвору [3, c. 209].
Подібна ситуація у мистецтві зберігалася досить тривалий час після
вигнання «банди чотирьох» із ЦК КПК на чолі з Хуа Гофеном. Під час цього
історичного етапу китайський живопис часів культурної революції став дуже
близький до творів, створених у період соціалістичного реалізму, який панував
у СРСР. Типовим твором, характерним для цього часу, можна вважати полотно
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«Дорогий учитель» Сюй Куана, а також спільну роботу Пен Біня і Цзінь Шані
«Ви взялися за справу, я спокійний». Останнє полотно композиційно нагадує
картину Ісаака Бродського «Ленін у Смольному», написану 1930-го року. Той
самий аскетизм інтер'єру, емоційна стриманість, тиша та впевнений спокій. А ще
відчуття масштабу осіб, з яких писалися портрети. Кожна із цих картин яскраво
демонструє, що мистецтво цього часу було політичним інструментом. У цей час
перед кожним художником ставилося конкретне завдання – відображення
класової боротьби та оспівування ідей соціалізму [4, c. 40].
Більшість творів часів культурної революції було підпорядковано державі й
тій політиці, яку воно проводило. Завдяки пленуму ЦК КПК 11 скликання, яке
відбулося у грудні 1978 року, настав новий етап в практичній роботі
революційного процесу в Китаї. Політика «вільного мислення» та «практичних
пошуків істини» на основі дискусії про критерії істини вплинула на інше
розташування акцентів: тепер інтерес змістився з діяльності партії, класової
боротьби на завдання соціалістичної модернізації та економічного будівництва.
Це викликало кінець мистецтва «культурної революції», оскільки для нього саме
класова боротьба виступала як основна тема. Таким чином, історія ще раз довела
утопічність автократичного мистецтва часів культурної революції. Кінець
мистецтва епохи культурної революції ознаменував народження нового
мистецтва. На початку 1980-х років у реалістичному мистецтві Китаю з'явилися
дві течії, які спростовували всі досягнення «культурної революції»: «живопис
шрамів» та «сільський реалізм». Течія «живопис шрамів» з'явився у китайському
мистецтві як відображення тих людських трагедій, драм, психологічних травм,
які були завдані за часів правління Мао. У цей короткий час існування напрямку
було зруйновано високі ідеали культури та мистецтва, які багато століть були
особливістю творчості китайських художників. Творці, які працювали в течії
«живопис шрамів», прагнули достовірно та реалістично відтворити справжню
сторону життя за часів культурної революції і хотіли нагадати людям про недавні
страждання. Яскравим прикладом цього є витвір Чена Цунліня «Сніг в один із
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днів 1968 року» або мальовнича серія ілюстрацій до роману «Дерево Фен» – серія
мальовничих полотен, що складається з 32 картин, створена трьома авторами:
Чень Імінем, Лю Юйюнем, Лі Бінем за однойменним твором Чжен І.
Варто звернути особливу увагу на те, що у подібних роботах художники
поверталися до основ реалістичного живопису. Це було закономірним, бо інші
течії мистецтва ХХ століття ще не набули розповсюдження в КНР. Увага
китайських художників зосередилася на внутрішньому світі людини, на
відображенні почуттів, її психологічної сторони, що, безумовно, стало знаковою
відмінністю від принципів, що існують у часи так званої «культурної революції».
На початку 80-х років, паралельно зі зростаючою зацікавленістю творчістю
художників «живопису шрамів», увага направляється на нову течію в
китайському мистецтві, яка отримала назву «сільський реалізм». Істотною
різницею стає спектр тем, що привертає увагу художників цієї течії. Вони
звертаються до побутової сторони життя, до щоденної праці людей, до краси
людських почуттів у звичайних умовах. Інший і настрій цих полотен – у картинах
«сільського реалізму» присутній ідеалізований світ, у кожній деталі якого
панують краса та надія на щастя. Цей світ видавався антитезою звичного Китаю.
Села, які розташовані в горах, здавалося, таїли в собі гармонію, а люди, які жили
там, не знали воїн, революцій, політики. Як і «живопис шрамів», «сільський
реалізм» підтримував гуманістичні цінності, показував суб'єктивний світ
людини з її почуттями та емоціями.
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Існує задача типова для закладів вищої освіти та багатьох інший
організацій в заключній фазі періоду зростання: число штатних місць перестало
зростати, але чисельність старших посад продовжувала зростати відносно більш
низьких. Складність полягала не в тому, що персонал старших рангів небажаний,
а в тому, що він вище оплачується.
Метою є розгляд питання про формулювання цієї задачі в математичних
термінах і розв’язанні її математичними методами. Тобто необхідно побудувати
деяку

математичну

модель

для

системи

кадрів,

яку

буде

можливо

використовувати для вирішення питань, зазначених вище. Модель буде
побудована в два етапи: спочатку буде даний деякий кількісний опис системи, а
після введений ряд допущень відносно змін, що в ній відбуваються.
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Центральне місце серед кількісних характеристик задачі займають числа
людей в кожній категорії посад на даний момент часу – запаси. Позначимо як
ni(T) (i=1,2,…,k) для запису числа людей в категорії і в момент часу Т (на даному
етапі немає потреби припускати, що категорії ранжовані за старшинством).
Об’єми запасів можуть змінюватися в будь-який час, однак в даному випадку
найбільше число змін відбувається наприкінці академічного року [1]. Відповідно
до цього будемо апроксимувати поведінку системи, допускаючи, що інтервал
між змінами складає один рік [2]. Таким чином, Т виражається в роках і являється
цілим числом.
Розміри запасів змінюються через наявність потоків, що направлені як в
систему, так й із системи (прийом на роботу і звільнення), а також за рахунок
внутрішніх переміщень (здебільшого за рахунок переходу співробітників в
категорію з підвищеною заробітною платою). Припустимо, що із запасу ni(T)
число людей nij(T) переміщується в категорію j на час Т+1 і що ni,k+1(T) людина
покидає університет [1, 3]. Тоді запас в категорії і в момент Т+1 складається з
тих, що залишилися з часу Т плюс нові прибулі; останні позначаються через
n0j(Т+1). В результаті співвідношення між запасами і потоками записується
наступним чином [1, 4]:
𝑘𝑘

𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖≠𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑗𝑗 (𝑇𝑇 + 1) = 𝑛𝑛𝑗𝑗 (𝑇𝑇) + 𝑛𝑛0𝑗𝑗 (𝑇𝑇 + 1) + � 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑇𝑇) − 𝑛𝑛𝑗𝑗,𝑘𝑘+1 (𝑇𝑇) − � 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑇𝑇) =
𝑘𝑘

(1)

= � 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑇𝑇) + 𝑛𝑛0𝑗𝑗 (𝑇𝑇 + 1), (𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑘𝑘),
𝑖𝑖=1

якщо визначити

© Димова Г.О., Ларченко О.В.

77

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Математика та статистика

www.openscilab.org
𝑘𝑘

𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑇𝑇) = 𝑛𝑛𝑗𝑗 (𝑇𝑇) − � 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑇𝑇) − 𝑛𝑛𝑗𝑗,𝑘𝑘+1 (𝑇𝑇)
𝑖𝑖=1
𝑖𝑖≠𝑗𝑗

(2)

як число тих, що залишилися в категорії j.
Ці співвідношення самі по собі дають дуже мало відомостей. Їх роль
заключається в тому, щоб виявити основні обмеження, в яких діє система.
Водночас вони допомагають звернути увагу на питання, які потрібно
конкретизувати для завершення побудови моделі. Потоки визивають зміни у
запасах, і тому слід приступити до виробітки допущень відносно того, як
відбуваються переміщення. Якщо б існували будь-які засоби прогнозування
потоків, то можливо було б просто вивести розміри запасів на рік Т+1 з розмірів
запасів Т і т.д., просуваючись уперед, наскільки потрібно.
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НЕЛІНІЙНЕ ДЕФОРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ
ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ПРУЖНОПЛАСТИЧНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ
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Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій виробництва,
застосування нових матеріалів, ефективних конструктивних схем пояснюється
постійним ускладненням умов експлуатації. Гострий дефіцит територій,
особливо в великих містах із щільною забудовою і обмеженим наземним
простором, вирішення задач транспортного колапсу за рахунок підземного
транспорту, прокладання трубопроводів та побудова наземних та підземних
ємностей для зберігання палива, води, складників хімічної та харчової
промисловостей, підземних захисних споруд військового призначення –
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невеликий перелік викликів, які сьогодні постають перед інженерами
практиками і науковцями та спонукають до постійного удосконалення
інструментів всебічного аналізу поведінки моделей, що описують взаємодію
конструкцій із оточуючим середовищем.
Застосування чисельних методів при розрахунку машин і споруд з
урахуванням їх взаємодії із пружнопластичним середовищем значною мірою
визначається трудомісткістю або, навіть, неможливістю виконання аналітичного
розрахунку

внаслідок

складності

закладених

конструктивних

схем,

неоднорідності властивостей матеріалів, нерівномірного залягання ґрунтових
шарів, реалізації технологій поетапного виконання робіт і т.д. Розвиток
комп’ютерної техніки відкрив широкі можливості і спонукав дослідників до
використання більш складних моделей, побудова яких супроводжується
різноманітними питаннями: вибору граничних умов, схеми навантаження,
моделі грунтової основи, урахування історії формування кінцевого стану
конструкції. Тому розробка на базі сучасних чисельних реалізацій метода
скінченних елементів нових ефективних методик обчислювальної механіки для
аналізу нелінійних процесів деформування конструкцій і споруд при їх
контактній

взаємодії

із

пружнопластичним

середовищем

є

безумовно

актуальною проблемою будівельної механіки.
Сумісні розрахунки конструкцій і нелінійної основи, які описані
сучасними механічними та грунтовими моделями в рамках однієї задачі є
суттєвою технічною проблемою. А ні існуючі «проблемно-орієнтовані»
програмні комплекси, а ні «універсальні» - не містять в повній мірі такі моделі.
В практиці проєктування для проведення інженерних розрахунків дуже часто
використовується найпростіша ґрунтова модель Кулона-Мора. Модель є
логічним продовженням лінійно-пружньої моделі та заснована на законі Гука та
умові міцності Кулона. Незважаючи на недоліки моделі (ігнорування нелінійних
залежностей

між

деформаціями

та

напруженнями,

незмінний

модуль

деформації) вона має ряд суттєвих переваг (традиційні параметри, визначення
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яких чітко регламентовано нормами) та продовжує цікавити вітчизняних та
закордонних вчених, продовжуються дослідження щодо її вдосконалення [1, 2].
Надбаннями

сучасної

механіки

ґрунтів

є

достатньо

велика

кількість

математичних моделей ґрунту: Hardening Soil Model та її похідні (Hardening Soil
Small-strain), Soft Soil та її похідні, Cam-Clay тощо. Заслуговують увагу роботи,
які порівнюють різні моделі [3, 4], окреслюють можливі межі їх використання
[5] та описують досвід застосування [6]. Все більшу увагу привертає модель
Hardening Soil, яка враховує зміцнення ґрунту при збільшенні рівня напружень.
Найбільші проблеми при використанні моделі виникають через велику кількість
параметрів, визначення яких не регламентовано нормами. Ранні публікації
містили ряд неточностей та помилок, хоча внесли неоціненний вклад в
поширення моделі, а останні публікації прояснили ряд проблемних питань [7].
Продовжується дослідження по вдосконаленню моделі [8, 9].
Вирішення поставлених задач можливе тільки в рамках чисельних методів,
найбільш розповсюдженим з яких є метод скінченних елементів (МСЕ) [10].
Побудова розрахункової скінченноелементної моделі ставить багато складних
питань, які потребують додаткового детального вивчення. Крім того,
узгодженість

з

державними

будівельними

нормами

та

нормативними

документами є важливим чинником подальшого практичного використання.
Поєднання останніх досягнень в області будівельної механіки та механіки
ґрунтів є перспективним напрямком розвитку ефективних підходів побудови
дискретних моделей просторових систем «конструкція-нелінійна основа» для
вирішенні прикладних задач.
На базі сучасних чисельних реалізацій метода скінченних елементів
представлені теоретичні основи аналізу процесів нелінійного деформування
конструкцій машин і споруд при їх контактній взаємодії із пружнопластичним
середовищем в рамках тривимірної просторової задачі з урахуванням
попереднього напруженого стану та історії навантаження. Створена методика
побудови розрахункових моделей сумісного деформування і взаємного впливу
© Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Затилюк Г.А.
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жорстких конструкцій і суттєво пластичного зовнішнього середовища,
розроблені нові спеціальні неоднорідні скінченні елементи НМСЕ загального
вигляду із змінними геометричними і фізико-механічними параметрами та
довільними граничними умовами для апроксимації масивів малозв’язних
зміцнюваних грунтів.
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ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІКА
Божко І.Г.

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Божко Ірина Георгіївна
Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист
Чернівецький медичний фаховий коледж, Україна
Актуальність теми. Актуальним питанням навчального процесу на
сьогоднішній день являється пошук шляхів реалізації механізмів педагогічного
менеджменту та управління навчальним процесом, у тому числі і в вищих
медичних навчальних закладах. Однією з важливих проблем педагогічного
менеджменту виявляється невідповідність між знаннями, кваліфікацією
педагогічних працівників та вимогами галузі освіти та охорони здоров’я,
педагогічними технологіями та методами управління навчальним процесом. При
цьому ефективність педагогічного управління освітнього процесу можу бути
вирішена виключно за умови забезпечення високої компетентності та
педагогічної майстерності кожного працівника освіти.
Мета дослідження. На основі детального аналізу наявних інформаційних
матеріалів у галузі організації освітнього процесу, наукових досліджень у даній
сфері узагальнити сучасні методики педагогічного менеджменту та управління
навчанням

з

метою

удосконалення

підготовки

висококваліфікованих

спеціалістів, які повністю відповідатимуть вимогам міжнародного ринку праці.
Методи дослідження. Аналіз науково-педагогічної літератури, наукових
досліджень, постанов, рекомендацій з організації навчального процесу у
навчальних медичних закладах.

84

© Божко І.Г.

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Освіта та педагогіка

www.openscilab.org

Результати дослідження. Згідно з сучасними уявленнями, освітній процес
являється цілісною педагогічною системою та потребує для своєї реалізації
систематичного підходу, а процес навчання – планомірною, організованою,
спільною діяльністю викладачів та студентів, спрямованою на свідоме
опанування всіма необхідними знаннями та навичками у сфері охорони здоров’я.
Навчання передбачає здійснення загальної та професійної освіти, виховання,
розвитку

майбутніх

фахівців,

формування

їх

світогляду, накопичення

соціального досвіду у суспільстві.
Управління як загальне поняття визначає інформаційну діяльність, яка
забезпечує оптимальне функціонування системи, характеризується циклічною
передачею інформації, включає систематичний контроль за поведінкою суб’єкта
та об’єкта управління. В освітньому процесі управління являє собою
цілеспрямований вплив викладацького складу навчального закладу на студентів
академічної групи для досягнення визначеного навчальною програмою
результатів навчання. При цьому менеджмент – це теоретична та практична
основа управління, вміння досягати поставленої мети з використанням
пізнавальної діяльності, інтелекту та мотивів поведінки суб’єктів навчання.
В основі освітнього управління лежать причинно-наслідкові зв’язки між
керуючою складовою, тобто викладачами та об’єктом менеджменту –
студентами при динамічності та здатності керованої підсистеми переходити з
одного стану у інший. Будь-яка система управління повинна виконувати певні
визначені функції, дотримуватися заданої траєкторії та запланованого режиму
функціонування.
Науковими дослідженнями та спостереженнями визначені фактори, які
зумовлюють розвиток менеджменту в освітній діяльності. До зовнішніх,
екзогенних факторів відноситься науково-технічний прогрес, соціальні та
економічні зміни на території України, принципи проведення управління
суспільством та освітнім процесом в історичному часі, зміни відношення влади
держави до навчальних закладів, розвиток психології та педагогіки, світовий
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стан розвитку науки. До внутрішніх, ендогенних факторів розвитку освітнього
менеджменту відносяться зміни освітньої парадигми та вимог сучасного ринку
праці, внутрішній розвиток певного навчального закладу, зростання вимог до
особистості викладача та його професійних здібностей, а також керівника
закладу, постійне оновлення змісту та технологій навчання, що пов’язано з
інформатизацією суспільства та освіти.
До основних функцій педагогічного управління та менеджменту
відносяться проектна, яка полягає у визначенні основної мети, завдань навчання
та виховання студентів вищих медичних навчальних закладів; конструктивна
функція (розробка конкретних методів, засобів та прийомів, які будуть
забезпечувати навчальний процес); організаторська, регуляторна функція –
організація практичного навчання; комунікативна функція, яка включає всебічне
спілкування та взаємозв’язки між всіма учасниками навчального процесу), а
також оцінювання та корегування результатів навчання.
Виділяють наступні принципи педагогічного управління та менеджменту:
метод соціальної обумовленості, наукової новизни, історичного підходу,
методика системності, діалектичної суперечності, поєднання якісних та
кількісних показників, метод постійного безперервного розвитку та причинності.
До педагогічних принципів управління відносять поєднання процесу
навчання

та

виховання,

комплексність,

оптимізацію,

наступність,

перспективність, цілеспрямованість, збалансованість теоретичних відомостей та
практичних

навичок,

варіативність

та

диференціація,

спеціалізація,

систематичність, наочність, активна та самостійна діяльність студентів вищих
медичних навчальних закладів, поєднання колективних та індивідуальних форм.
До організаційних принципів менеджменту відносять єдність методів, які
використовуються в даному випадку, поєднання централізації та децентралізації,
керованість, плановість, координація процесів навчання та формування
практичних навиків, контроль, стимулювання, раціональне використання
матеріальної бази, її розвиток та удосконалення згідно з сучасними вимогами
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системи освіти та ринку праці, забезпечення психофізіологічних та гігієнічних
умов навчання, виховання та відпочинку.
Розрізняють наступні методи педагогічного управління: педагогічної дії,
суспільної дії, адміністративні та економічні методики. Компонентами
педагогічного менеджменту являються виставлення та побудова чіткої мети,
забезпечення інформаційної підтримки процесу навчання з діагностикою
особливостей кожного студента з формуванням завдань залежно від мети та
індивідуальності суб’єктів освітнього процесу; проектування та планування
діяльності щодо досягнення поставленої мети (формування змісту, форм,
засобів, способів та методів), реалізація проекту з контролем за ходом виконання.
Останнім, заключним етапом виявляється корегування результатів проекту та
підведення підсумків.
Системоутворювальними чинниками педагогічного управління являються
виставлення цілей, завдання освітнього процесу; комунікативний чинник –
формування стилю та принципів взаємозв’язку між викладачем та студентом.
Змістово-організаційний чинник – змістова складова менеджменту, яка базується
на основі певних методів та способів, а також виділяють аналітикорезультативний чинник управління.
До «золотих правил» педагогічного управління відносяться: не починати
навчальну практику з догани студенту, зауваження, обіцянки покарання; не
оцінювати студента або колегу раз і назавжди; навчитися ставитися до учасників
навчального процесу однаково без виділення так званих «улюбленців»;
об’єктивне оцінювання результативності навчальної діяльності учасників
освітнього процесу; не забувати про стимулюючий вплив позитивних оцінок
будь-якої праці; при оцінці негативних дій в жодному разі не ототожнювати дану
оцінку з оцінкою особистості студента; навчитися володіти собою у будь-яких
обставинах та оцінювати власні можливості; завжди мати гарний настрій,
доброзичливо ставитися до студентів; прагнути до спілкування зі студентами у
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позакласний час; постійно та безперервно удосконалювати свої знання та
навички.
Головною метою освіти ХХІ століття являється розвиток критичного
мислення, яке повинно орієнтуватися на майбутню професійну діяльність
медичного працівника.
Виділяють наступні методи стимулювання інтересу студентів до навчання:
повідомлення

значення

теоретичної

підготовки

навчального

процесу;

обгрунтування практичного застосування отриманих знань та використання їх у
повсякденному житті; створення проблемних ситуацій та ситуацій успіху, що
досить важливо при підготовці всебічно розвиненого медичного фахівця;
постановка близьких та віддалених перспектив навчального процесу; створення
ситуацій пізнавальної новизни, емоційних переживань та зацікавленості;
використання ситуацій здивування студентів; опора на досвід студентів;
проведення навчальних дискусій з безпосередньою участю студентів на одному
рівні.
Перед викладачами повсякденно постає питання: яким чином можна
мотивувати сучасне покоління Z? У першу чергу необхідно задачі ставити
конкретно та детально, як дитині; студенти хочуть бачити результат своєї роботи
у даний момент, а не у перспективі; їх необхідно постійно хвалити, адже молодь
живе у світі лайків, соціальних мереж, репостів; роботу давати студентам тільки
цікаву для них, де вони можуть проявити свою креативність; залучати у команду
у зв’язку з тим, що студенти цінують корпоративну культуру, їм подобаються
тусовки, групи різноманітні форуми; молоді важливо робити щось корисне,
постійно емоційно заряджатися, студенти радо беруть участь у соціальних
проектах. У зв’язку з цим, сучасними освітніми трендами являються освіта
онлайн, персоналізація освіти, сторителінг, авторські методики навчання,
челенджі, неофіційна обстановка, методика «перевернутий клас», коучинг.
Висновок. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок,
що педагогічний менеджмент являється невід’ємною частиною освітнього
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процесу, яка дозволяє повноцінно та правильно організувати навчання студентів
вищих медичних навчальних закладів, створити позитивні умови для засвоєння
необхідних знань та вмінь для формування високоспеціалізованого медичного
фахівця, який буде повністю відповідати вимогам сучасного міжнародного
ринку праці.
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Сучасна державна політика у сфері освіти продовжує тримати курс на
забезпечення кожному українцю повноцінного доступу до якісної освіти без
дискримінації за будь-якими ознаками на підставі рівних можливостей. Тож
інклюзивна освіта досі залишається пріоритетним завданням вітчизняної
освітньої політики [7].
Сьогодні необхідними умовами формування інклюзивного середовища у
закладах загальної середньої освіти є подолання соціальних психологічних
бар’єрів, впровадження педагогіки партнерства, створення універсального
дизайну та розумних пристосувань у закладах освіти, що передбачає не лише
дотримання вимог архітектурної доступності будівель та приміщень закладів
освіти, але й стосується навчальних матеріалів, методів викладання та
оцінювання досягнень учнів, створення безбар’єрного фізичного простору [4; 7].
Безпосередньо організація інклюзивного навчання у закладах загальної
середньої освіти здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу
дитини з особливими освітніми потребами (далі – ООП). Постійними

90

© Козинець О.В., Карпець О.В.

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Освіта та педагогіка

www.openscilab.org

учасниками команди є вчителі та асистент вчителя, які безпосередньо
здійснюють навчально-виховний процес у класі з інклюзивним навчанням [6].
Посада асистента вчителя відносно нова в українській школі та
розглядається у контексті інклюзивної освіти. Асистент вчителя працює
партнерстві з учителем із метою виконання освітньої програми для досягнення
учнями класу результатів навчання, формування компетентностей; забезпечує
спільно з учителем єдність навчання, виховання і розвитку учнів; співпрацюючи
з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх
потреб учнів [3, с. 4; 6].
В організації інклюзивного навчання важливою є співпраця всіх учасників
освітнього процесу, а також чіткий розподіл ролей і обов’язків, зокрема між
вчителем та асистентом вчителя. Провідну роль в організації освітнього процесу
під час уроку відіграє вчитель, а асистент вчителя перебуває в партнерстві з усіма
педагогічними працівниками та забезпечує єдність вимог до виконання освітньої
програми та забезпечення реалізації індивідуальної програми розвитку учня з
ООП. Його робота може будуватися на принципі спільного викладання, при
якому формується розподіл обов’язків між педагогами, що працюють в класі, зі
спільним плануванням та організацією роботи, яка не виключає з процесу ні
вчителя, на асистента вчителя, надаючи можливість використовувати сильні
сторони один одного [6, 7].
Виділяють

три

основні

моделі

спільного

викладання:

модель

консультування, модель навчання, модель співпраці [2, с. 159; 5, с. 11].
Модель консультування передбачає, що вчитель може виступати
консультантом асистента у питаннях адаптації чи модифікації навчальних
завдань. При застосуванні моделі навчання вчитель та асистент активно
спілкуються, діляться спостереженням за учнями, підвищують знання одне
одного у тих питаннях, де вони є компетентними [2, с. 159].
Модель співпраці, або робота в команді, передбачає розподіл обов’язків
між учителем та його асистентом. Ця модель по праву вважається однією з
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найбільш ефективних, оскільки кожен з педагогів робить свій внесок у
реалізацію освітньої програми [2, с. 159].
Модель співпраці передбачає наступні форми спільного викладання:
- підтримувальне викладання. Такий підхід також відмий як

«один

викладає – інший допомагає», «основний і допоміжний учитель» і «ведучий і
помічник»;
- паралельне викладання;
- диференційоване викладання;
- додаткове викладання;
- викладання в команді [2, с. 159; 5, с. 14-15].
Підтримувальне викладання застосовується досить часто, адже є відносно
простим і не потребує багато часу для спільного планування. Така форма
спільного викладання передбачає, що вчитель визначає зміст освіти, методи
навчання, навчальні види діяльності для усіх учнів, у тому числі й учнів із ООП.
А асистент вчителя надає підтримку окремим учням, проводить навчальні
заняття з малими групами, спостерігає за учнем тощо. Саме з цього простого
підходу варто розпочинати процес спільного викладання, оскільки він не
потребує багато часу для спільного планування. Однак цей підхід слід
використовувати обережно – якщо один учитель постійно виконуватиме роль
ведучого, це може применшити роль іншого вчителя та/або викликати втрату
довіри до нього. Також це може підвищити залежність учнів від учителяпомічника [2, с. 159; 5, с. 11].
Паралельне викладання передбачає спільну відповідальність за процеси
планування та викладання, яке проводиться вчителем і асистентом вчителя
паралельно з половиною класу. При цьому зміст освіти залишається одним, хоча
методи викладання можуть бути різними. Основною перевагою паралельного
викладання є зменшення кількості учнів, з якими працює один учитель, що дає
змогу індивідуалізувати навчальний процес і краще врахувати індивідуальні
потреби окремих учнів [2, с. 159; 5, с. 12].
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Диференційоване викладання передбачає, що більшість учнів працює у
складі великої групи, а окремі учні працюють у малих групах (для отримання
індивідуальної підтримки). Учитель бере на себе відповідальність за велику
групу, асистент вчителя працює з малою групою [2, с. 159-160].
Додаткове викладання практикується тоді, коли треба, щоб один з
педагогів підсилив якість викладання іншого педагога. Наприклад, це може
відбуватись, коли один з педагогів ще раз повторює інформацію іншими
словами, моделює необхідні навички тощо. У деяких випадках один з педагогів
може провести попереднє заняття для невеликої групи учнів з розвитку
соціальних навичок, необхідних для успішного кооперативного навчання в
малих групах, а потім спостерігатиме за їх виконанням [5, с. 14-15].
Зазвичай при використанні цієї форми спільного викладання один із
педагогів несе основну відповідальність за розробку плану уроку. Обидва
педагоги беруть участь у представленні навчального матеріалу, хоча їхні методи
можуть трохи відрізнятися. Наприклад, один учитель може читати інформацію
вголос, а другий – робити нотатки на дошці або на фліпчарті [5, с. 15].
Додаткове або взаємодоповнювальне викладання є хорошою можливістю
для менш досвідченого педагога отримати необхідну практику та відчуття
впевненості у своїх силах, щоби перейти до іншої форми спільного викладання
– викладання в команді [5, с. 15].
Щодо викладання в команді, то в процесі командної роботи вчитель і
асистент вчителя спільно планують навчальний час, визначають зміст освіти,
організацію уроків, стратегії навчання та управління класом. Учитель та асистент
учителя одночасно проводять навчання усім класом. Наприклад, учитель
пояснює або представляє навчальний матеріал, а асистент вчителя демонструє
слайди чи інші навчальні матеріали [2, с. 159-160].
У процесі командної роботи і вчитель, і асистент вчителя зазвичай роблять
усе, що робить традиційний учитель (планують, викладають, оцінюють, несуть
відповідальність за навчання всіх учнів у класі), при цьому чітко розподіляючи
© Козинець О.В., Карпець О.В.
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свої обов’язки. Відповідальність, як і лідерство, є спільними під час командної
роботи [5, с. 17].
Основною характеристикою командної роботи є одночасне ведення уроку
двома педагогами, які проводять урок по черзі, підтримуючи одне одного та
використовуючи свої найсильніші сторони. За такої форми проведення спільного
викладання учні бачать обох учителів як обізнаних і компетентних експертів.
Такий спосіб організації спільної роботи потребує високої міри зосередженості,
тому рівень комфорту й задоволеності спільною працею повинен бути досить
високим. Між учителями повинен існувати високий рівень взаємної довіри та
поваги; вони мусять бути готовими узгоджувати свої стилі викладання [5, с. 17].
Важливо зазначити, що жодна з форм спільного викладання, описана вище,
не є гіршою чи кращою за інші. Під час вибору тієї чи іншої форми спільною
залишається одна мета – покращення навчальних досягнень учнів [5].
До переваг спільного викладання відносяться можливість залучення усіх
учнів класу до того чи іншого виду роботи під час уроку, урізноманітнення форм
і методів викладання навчального матеріалу, ефективний моніторинг актуальних
потреб учнів, реалізація індивідуального супроводу дитини з ООП [2, с. 160].
Безперечно, спільне викладання – це новий досвід для педагогів, особливо
для тих, хто цікавиться інноваційними практиками. Залучення додаткових
спеціалістів, активізація взаємодії між дорослими та дітьми – усе це створює
додаткові можливості для навчання і є хорошим стимулом для розвитку освітньої
системи. Фактично, такий підхід дає змогу суттєво змінити погляд на
організацію освітнього процесу з позиції «Що кожний з нас може зробити наших
для дітей?» на позицію «Що ми можемо зробити разом для всіх дітей?» [5, с. 10].
Як свідчить практика спільного викладання, діти з ООП краще
соціалізуються в освітній простір, знаходять своє місце у класі, отримують
необхідні знання, уміння та навички для подальшого життя, відчувають себе
прийнятими та бажаними у суспільстві [1].
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Для ефективної реалізації викладання в команді вчителю та асистенту
вчителя необхідно постійно вдосконалюватися, впроваджувати у свою роботу
інноваційні технології, співпрацювати з усіма необхідними спеціалістами та
установами, бути позитивно налаштованими на результати своєї діяльності [1].
Варто пам’ятати, тільки за наявності спільних мотивацій, цілей і завдань
можлива реалізація індивідуального плану розвитку дитини з ООП, її прогрес у
навчанні та соціалізація у суспільстві [1].
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МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В
ИНОКУЛЬТУРНОЙ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ
Ли Цинь,
аспирант кафедры музыкально-педагогического образования
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка» (г. Минск)
В последние годы в связи с интенсификацией интеграционных процессов
в мировом образовании, увеличением масштабов академической мобильности
преподавателей

высшей

школы

и

студентов,

расширением

объемов

образовательных услуг, оказываемых на международном уровне, все более
актуальной становится проблема адаптации иностранных студентов к условиям
жизни в новых для них странах, к условиям обучения в зарубежных вузах.
В данной работе предлагается к рассмотрению обобщенная теоретического
свойства

модель

адаптации

иностранных

студентов

в

инокультурной

музыкально-образовательной среде зарубежных вузов (далее – модель),
реализация которой, как нам представляется, будет способствовать повышению
уровня адаптивности как со стороны обучающихся (иностранных граждан), так
и со стороны учреждений образования принимающей страны, оказывающих
образовательные услуги.
В настоящее время моделирование, определяемое как «воспроизведение
характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для
его изучения, который называется моделью» [4, с. 289], рельефно оформилось в
отдельную область педагогической науки и практики. При этом указывается на
необходимость
© Ли Цинь

(как

стратегическую)

разработки

новых

моделей
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профессиональной подготовки педагогов, которые в полной мере будут отражать
их «полиструктурность, полипредметность и полифункциональность» [1, с. 9].
Предлагаемая модель прогностического свойства, конструкция которой
включает методологические предпосылки интернационализации высшего
образования и их конкретизирующие принципы, механизмы адаптации
(компоненты, виды, формы, функции, уровни), направления и педагогические
условия, которые ведут к созданию адаптивной инокультурной музыкальнообразовательной

среды.

Адаптивная

инокультурная

музыкально-

образовательная среда, в свою очередь, будет способствовать формированию у
иностранных студентов опыта межкультурной коммуникации, знаний в области
инокультурных традиций и феноменов, межкультурной компетентности и таких
качеств или компетенций, как межкультурная толерантность, ментальная
восприимчивость, сензитивность к инокультурным традициям и феноменам и
др., повышению уровня мотивации (от низкого – мозаичного к среднему –
целостному и высокому – концептуальному).

Адаптивная музыкально-

образовательная среда также будет способствовать преодолению барьеров
адаптации (языкового, ментальных и культурных различий и др.), содействовать
оказанию социальной помощи и психологической поддержки посредством
тьюторского сопровождения, диаспоры иностранцев, проживающих или
работающих в странах принимающей стороны, кураторов и старост учебных
групп, работников деканата, руководства факультетов и университетов. В
результирующей части модели видится сформированная у иностранных
студентов индивидуальная стратегия адаптивного поведения в инокультурной
музыкально-образовательной среде зарубежного высшего учебного заведения
(рис. 1).
Модель, которая схематично представлена на рис. 1, изложена в
следующей последовательности и логике:
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1) Фундаментальной основой модели являются методологические предпосылки
интернационализации высшего образования в современном мире, в качестве
которых

рассматриваются

антропологический,

аксиологический,

культурологический, экологический и средовой подходы.
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Рис. 1. – Модель адаптации иностранных студентов в инокультурной музыкальнообразовательной среде зарубежных вузов
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В

русле

антропологического

человекоцентрированный

характер,

подхода

образование

основывается

на

приобретает

общечеловеческих

ценностях и идеалах, таких как Истина, Доброта, Красота, Человечность, и
реализуется с позиции концептуальных положений современной феноменологогуманистической образовательной парадигмы, занимающей доминирующие
позиции в современном мировом образовательном пространстве.
С позиции аксиологического подхода образование как «гуманистическая
ценность рассматривается в трех градациях: как ценность личностная, как
ценность общественная и как ценность государственная» [3, с. 59]. В данном
контексте, представляя образование как образовательную услугу, как продукт
экспорта / импорта на мировом рынке труда, можно говорить о том, что
образование дает существенный финансовый доход государству, всемерно
способствует развитию общества, выводит личность на современный уровень
мировых знаний.
В настоящее время мировая система образования объективно вышла на
новый уровень – уровень поликультурного и межнационального диалога, а
поликультурность образовательной среды является одним из ее характерных
признаков.

В

русле

диалога

культур

сформировалась

концепция

поликультурного образования (Ю. С. Давыдов, А. Н. Джуринский, В. В. Макаев,
З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова, П. В. Сысоев и др.), понимание и оценка
значимости которого происходит через освоение идей культуры национального
менталитета (Б. С. Гершунский), полифонии и диалога культур (М. М. Бахтин,
В. С. Библер, Н. К. Рерих).
С позиции экологического подхода процессы адаптации предполагают
«реализацию

соответствующего

междисциплинарного

подхода,

интегрирующего вопросы окружающей среды, экономики, общества, прав и
обязанностей современного человека в некоторую целостную дидактическую
систему» [2]. При этом предусматривается, что экологизация образовательных
процессов будет осуществляться в диалектическом единстве сохранения
© Ли Цинь
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национальных черт и ментальных характеристик иностранных студентов в
инокультурной музыкально-образовательной среде и обретения ими новых
культурных ценностей, которыми данная среда исторически обладает.
Глобальная интеграция, всемерно охватившая мировое образовательное
пространство, привела к тому, что в разных странах сформировалась своя
поликультурная образовательная среда, которую характеризуют такие признаки,
как широта и масштабность международных контактов и связей в области
образования; массовизация притока иностранных граждан для получения
образования или повышения своей профессиональной квалификации в
зарубежные

страны;

экспортная

ориентированность

в

сфере

оказания

образовательных услуг; качественный рост оказываемых образовательных услуг
(наравне с обучением студентов на 1-й и магистрантов на 2-й ступенях высшего
образования ощутимо активизировалась подготовка специалистов высшей
научной квалификации – аспирантов); достижение точки бифуркации, что
обусловливает перспективы усиления поликультурного диалога в мировом
образовательном пространстве.
2) Методологические

предпосылки

конкретизируют

принципы

интернационализации высшего образования: поликультурного диалога и
межкультурного взаимодействия, нивелирования ментальных и культурных
различий, толерантного сосуществования, равенства и открытости этнокультур
и др.
3) Адаптационный механизм включает: компоненты (мотивационноценностный

или

аффективный,

праксический

или

деятельностный,

когнитивный, коммуникативный), виды (предметную или академическую,
психологическую, социокультурную, деятельностную), формы (корреляция,
согласование, заимствование, ассимиляция, приспособление, уподобление,
координация

и

др.),

функции

(создание

социально-общественного,

эмоционально-психологического, профессионально-личностного комфорта и
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др.) и уровни (акмеологический, нормативный, минимальной достаточности)
адаптации.
4) В качестве основных направлений создания адаптивной музыкальнообразовательной

среды

рассматриваются

следующие:

академическое,

социокультурное, формирование у иностранных студентов межкультурной
компетентности

и

опыта

общения

в

инокультурной

музыкально-

образовательной среде, обеспечение конструктивного диалога и взаимодействия
разноязычных

субъектов

образовательного

процесса,

задействование

адаптационного потенциала (адаптивных способностей и психологических
ресурсов) личности, согласование мировоззренческих позиций, нивелирование
ментальных и культурных различий, стимулирование и способствование
академической мобильности, преодоление барьеров адаптации или факторов,
сковывающих академическую свободу иностранных студентов в инокультурной
образовательной среде зарубежных вузов.
5) Среди педагогических условий, обеспечивающих создание адаптивной
инокультурной музыкально-образовательной среды, выделены социальнопедагогические, психолого-педагогические, организационно-педагогические,
учебно-методические и дидактические.
6) Адаптивная инокультурная музыкально-образовательная среда будет:
– способствовать формированию у иностранных студентов опыта
межкультурной коммуникации, знаний в области иных культур, межкультурной
толерантности, ментальной восприимчивости, сензитивности к инокультурным
традициям

и

феноменам,

межкультурной

компетентности,

навыков

межкультурной адаптации;
– содействовать преодолению барьеров адаптации, повышению уровня
мотивации: от низкого (мозаичного) к среднему (целостному) и высокому
(концептуальному),

оказанию

социальной

помощи

и

психологической

поддержки посредством тьюторского сопровождения, диаспоры иностранных
граждан, проживающих или работающих в принимающей стране, кураторов,
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старост учебных групп, работников деканата, руководства факультетов,
университетов и др.;
– задействовать невербальный компонент общения средствами музыкального
искусства.
Таким образом, инокультурная образовательная среда зарубежных вузов,
оказывающая образовательные услуги иностранным гражданам, должна
соответствовать

реалиям

современности,

обеспечивать

процессы

международной интеграции в образовании, создавать необходимые условия для
поликультурного диалога и взаимодействия. А именно: принимать черты
адаптивной

для

каждого

субъекта

образования

среды;

содействовать

формированию мультикультурного студенческого сообщества со свойственным
для него разнообразием национальных культур и ментальных различий;
задействовать

преподавательский

корпус,

владеющий

компетенциями;

создавать

атмосферу

психологического

комфорта,

коммуникативного

межкультурными

поликультурного

диалога,

взаимопонимания

и

взаимодействия; служить источником согласования и упорядочения жизни и
обучения иностранных студентов в новом для них социокультурном окружении;
обеспечивать академическую мобильность субъектов образования.
7) В результирующей части комплекс социокультурных и психологопедагогических мероприятий должен привести к формированию у иностранных
студентов собственной индивидуальной стратегии адаптивного поведения в
адаптивной поликультурной музыкально-образовательной среде зарубежного
высшего учебного заведения.
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НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ
ЯК МЕТОД ПІДИВЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Миронченко Світлана
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доцент кафедри фізіології та патологічної фізіології,
Національний фармацевтичний університет
Пріоритетними напрямами державної політики в розвитку вищої освіти є
особистісно-орієнтоване навчання, постійне підвищення якості освітнього
процесу, оновлення її змісту й форм, запровадження освітніх інноваційних
технологій, інтеграція вітчизняної освіти до європейських та світових освітніх
просторів. Рівень готовності конкретного педагога до інноваційної діяльності дає
змогу спланувати роботу щодо розвитку його інноваційного потенціалу, який є
важливим компонентом структурних професійних якостей [1].
Підготовлений до інноваційної професійної діяльності педагог має такі
професійні й особистісні якості: здатність усвідомлювати смисл і цілі освітньої
діяльності у контексті актуальних педагогічних проблем сучасної вищої освіти;
наявність осмисленої, зрілої педагогічної позиції; здатність вибудовувати
цілісну освітню програму, реалізовувати освітні стандарти, нові педагогічні
орієнтири; розуміння сучасної реальності у співвідношені з вимогами
особистісно орієнтованої освіти, а освітнього процесу – з критеріями
інноваційної діяльності; уміння продуктивно, нестандартно організувати
навчання й виховання; забезпечувати умови для творчості дітей та використання
інноваційних технологій для стимулювання їхнього розвитку; володіння
технологіями, формами і методами інноваційного навчання; уміння аналізувати
зміни в освітній діяльності, розвитку особистісних якостей вихованців; здатність
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до особистісного творчого розвитку, рефлексивної діяльності, усвідомлення
значущості, актуальності власних інноваційних пошуків і відкриттів [2].
Формування та розвиток готовності викладача до впровадження
інноваційних методів можливо забезпечити шляхом проведення навчальних
тренінгів. За визначенням І. Манохіної, навчальний тренінг трактується як форма
спеціально-організованого спілкування, психологічний вплив якого ґрунтується
на активних методах групової роботи. Тренінг є одночасно спілкуванням,
цікавим процесом пізнання себе та інших, ефективною формою опанування
знань, інструментом для формування вмінь та навичок, формою розширення
досвіду [3].
Тренінгові форми проведення занять передбачають інтерактивний обмін
інформацією між тренером та групою, а також між самими учасниками; кожен
відчуває власну причетність до процесу навчання та вважає набутий досвід
«своєю власністю»; учасники мають можливість вільно висловлювати свої
думки, а навчання спрямоване не лише на знання, а на прищеплення навичок та
вироблення моделі поведінки [4].
Метою навчальних тренінгів є орієнтація на запитання та пошук відповіді,
набуття досвіду, допомога учасникам у саморозвитку та самовдосконаленні.
Можна виділити наступні переваги навчальних тренінгів: набуття учасниками
тренінгу нових професійних навичок та умінь; опанування нових технологій у
професійній сфері; зменшення чогось небажаного (проявів поведінки, стилю
неефективного спілкування, особливостей реагування тощо); підвищення
здатності учасників до позитивного ставлення, до себе та життя; пошук
ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем завдяки об'єднанню в
тренінговій роботі різних спеціалістів, представників різних відомств, які
впливають на розв'язання цих проблем; активізація громадськості щодо
розв'язання актуальних проблем [1,2].
Навчальні тренінги включають в себе методи, спрямовані на стимуляцію
взаємодії учасників. Усі вони об'єднуються під назвою «інтерактивні техніки» і
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забезпечують взаємодію та власну активність учасників під час динамічного
навчального процесу. Методи тренінгового навчання дозволяють більш
ефективно обрати техніки подачі інформації відповідно до індивідуальних
особливостей сприймання учасників. На тренінговому занятті учасники мають
«говорити»,

«писати»,

«малювати»,

«грати»,

«відчувати

на

дотик»,

«переживати». Поєднання таких різноманітних стилів подачі матеріалу зможе
забезпечити його ефективне сприймання на інтелектуальному (мозковий штурм,
розв’язування проблем), емоційному (ігри, рольові ігри, обговорення),
фізичному (руханки, фізичні вправи) рівнях [2,3].
Аналіз наукових публікацій з питань організації та проведення навчальних
тренінгів

дозволив

визначити

основні

принципи

тренінгових

занять:

максимальна активність учасників, орієнтація на суб’єктивний досвід учасників,
диференціація вправ і завдань, врахування індивідуальних особливостей та рівня
професійного

розвитку

учасників,

добровільна

активність,

відкритість,

відвертість та взаємоповага між учасниками. У процесі формування та розвитку
готовності викладачів впровадження інноваційних методів навчання найбільш
успішними є такі види тренінгів: тренінги особистісного зростання; тренінги
спілкування; соціально-психологічні тренінги; соціально-педагогічні тренінги;
соціально-просвітницькі тренінги.
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Приблизно 90% знання засвоюється людьми завдяки зору. Освітленість
впливає не тільки на навчання, але й на фізичний та емоційний стан дітей.
Загалом освітленість являється
каналу, але й

не лише ключовим фактором для зорового

важливою біологічною

умовою для формування розвитку

дитячого організму [1].
Світло сприяє виробництву гормону меланіну та його блокування. Навіть
при однаковому середовищі розподіл світла і режим роботи джерел світла,
ефективність їх впливу на організм людини залежить від величини синьої
складової спектру випромінювання джерела світла [2].
Через те що організм дітей ще розвивається їм потрібні особливі умови, які
здатні підтримувати фізичний і емоційний стан, не тільки не шкодити, а й
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допомагати в здоровому розвитку школярів. При надходженні на робочі місця
учнів достатньої кількості світла підвищується уважність, концентрація та
зацікавленість до навчання дітей.
Недостатня або надлишкова освітленість має вплив на швидку втому
зорового каналу. Також без створення задовільного рівня освітленості
знижується фізична та розумова працездатність, що у свою чергу може
спричинити травматизм [1].
Ключовою умовою правильного освітлення навчального приміщення
являється правильне поєднання штучного та природнього освітлення. Джерелом
природного освітлення або інсоляції являється сонце. Найоптимальніше щоб
світло на робочу поверхню під час навчання падало зліва або зверху. Освітлення
з правого боку раціонально використовувати у майстернях де важливо створити
правосторонній або прямий розподіл світла. Для створення комфортних зорових
умов освітленість має бути рівномірною та без створення блиску.
Освітні приміщення з нормованим штучним та природнім освітленням
забезпечують так зване динамічне освітлення, яке здатне адаптуватися до
біологічного та емоційного ритму учнів. Правильне освітлення з точки зору
інтенсивності, колірної температури та динамізму, допомагає покращити
швидкість читання на 35%, і, в той самий час, зменшити помилки розуміння
інформації на 45%. Так само було показано, що тепле освітлення знижує
гіперактивність у класі до 76% [3].
По всій школі слід робити загальне освітлення, колір світлового потоку
мусить бути одного розсіяного кольору. При створенні освітленості для
навчального приміщення необхідно брати до уваги особливості планування та
призначення кабінету. Так, наприклад за нормами для освітлення звичайного
кабінету становить не менше 300-500 Люкс, при цьому освітлення місць для
читання та письмової роботи сягає не менше 400 Люкс, для освітлення робочої
дошки потрібно не менше 500 Люкс. Для інших шкільних приміщень таких як:
столової, спортзалу, актового залу, достатньо створити освітленість не менше
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ніж 150-200 Люкс. Для комфортних зорових умов потрібно використовувати
нейтральне біле світло у 4 000 К [4].
Варто також створити середовище освітлення з можливістю адаптації до
різних потреб. Так, наприклад для створення

атмосфери розслаблення

рекомендовано використовувати теплий спектр кольорової температури у 2 700
K. Ця кольорова температура асоціюється у людей з заходом сонця і кінцем
робочого дня. Для підвищення концентрації доцільніше використовувати
нейтральний спектр від 4 000 до 5 000 К. Такий тон світла більше всього
наближений до денного сонячного світла і являється найбільш зручним для
людського ока [3].
Нині для створення додаткового або так званого штучного освітня
використовують люмінесцентні лампи та лампи розжарювання, які являються
застарілими та важкими у переробці. Також через використання ламп
розжарювання створюються небезпечні умови експлуатації через їх можливе
загоряння [5].
Саме тому раціонально переходити на LED джерела освітлення.
Перевагами таких джерел світла являється їх екологічність через відсутність
потреби в утилізації після використання та тривалий термін експлуатації у
порівняні з люмінесцентними лампами.

Варто також ураховувати що LED

джерела мають широкий вибір кольорових температур та направлене
випромінення [6].
Але потрібно також розглядати, що випромінювання

яке наше око

сприймає як біле має у своєму спектрі велику частину синього випромінення.
Загалом синє випромінення може призводити до пошкодження сітківки ока дітей
оскільки скловидне тіло дитячого ока більш прозоре, ніж у дорослого і тому на
сітківку дитини проникає більше синього світла. Також для створення освітлення
не рекомендовано встановлювати освітлювальні прилади без розсіювачів [7].
Для уникнення випромінення синього спектра почали використовувати
систему сонячних вікон.
112
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Рис. 1 Система сонячного вікна

Система такого вікна становить із себе світло прийомний купол з опуклою
лінзою, який приймає та перенаправляє промені сонця вниз по трубі світловоду.
Світловод представляє із себе трубу дзеркальну всередині для кращого
відбивання промінів. Після багатьох відбивань світло проходить через
спеціальну розсіювальну панель та потрапляє у приміщення рівномірно все
освітлюючи. Загалом така система являється найбільш оптимальною у
використанні [8].
Але варто брати до уваги, що багато шкіл в Україні були збудовані доволі
давно та не враховують можливості встановлення системи світлового вікна, адже
вона потребує встановлення у стелю труби світловоду для кожного окремого
вікна.
Для спрощення системи світлового вікна запропоновано використати
замість труб світловодів оптоволоконну систему. ЇЇ явною перевагою являється
компактність, тобто від одного джерела світла можливо вивести декілька
оптоволоконних кабелів. Принцип роботи оптоволокна базується на фізичному
явищі повного внутрішнього відбиття. Це досягається завдяки його будові світло
потрапляє в серцевину оптоволокна та після багатьох відбивань без змін
виходить з іншого торця оптоволокна.
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Рис. 2 Будова оптоволокна

Нині освітлення з допомогою оптичного волокна вже використовується у
багатьох сферах нашого життя. Найбільшого поширення оптоволоконна система
здобула в освітленні басейнів. Перевагою такої системи освітлення являється те
що на оптоволокно не діє вологе середовище, тобто на освітлювальний пристрій
не діють ніякі чинники середовища, тим самим збільшується тривалість
експлуатації та зменшуються ризики оскільки оптоволокно проводить світло, а
не струм. До інших переваг оптоволокна приділяють його точне передання
світлового потоку без створення спотворень та пульсації [9].
В Сингапурі розробили систему освітлення приміщень під землею з
допомогою сонячного світла. Система складається зі сферичної прозорої лінзи,
що збирає та перенаправляє на оптоволокно сонячні промені. Оптоволокно яке
випромінює світло можливо розмістити у будь-якому місці не втрачаючи при
цьому ефективності світлового потоку. Для того, щоб незалежно від положення
сонця на
такими

оптоволокно

направлялися промені, система була оснащена

елементами як: автоматичні крокові двигуни з комп'ютерним

керуванням та датчики освітленості. Ефективність випромінення світлового
потоку у цієї системи перевищує показники звичайних ламп у 2,5 раза. У
випадку, коли сонячного світла недостатньо система автоматично перемикається
на штучне освітлення [10].
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Рис. 2 Розроблена Сингапурська система освітлення

Рис .3 Проходження проміння світла через оптоволокно

На рисунку 3 практично підтверджено можливість направлення сонячного
проміння з допомогою лінзи Френеля по оптоволокну. У майбутньому така
система освітлення стане розповсюдженою, адже використання сонячного
спектру набагато краще впливає на зір людей. При цьому зменшиться кількість
синього світла у освітлювальному середовищі.
Висновок: Оскільки діти проводять тривалий час у шкільних закладах дуже
важливо створити задовільний рівень освітленості без впливу на зорову та
нервову систему організму.
Важливість природного освітлення під час навчання важко переоцінити,
але шкільні кабінети не завжди мають достатній рівень природного світла. У
таких випадках, для заповнення світлових прогалин, використовують штучні
джерела світла, такі як: люмінесцентні лампи, лампи розжарювання та LED
джерела освітлення. Проте такі джерела допоміжного освітлення мають ряд
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недоліків. А саме можуть створювати пульсацію, яку ми не бачимо але
сприймаємо нашими очима, також з часом світловий потік у штучних джерел
світла тускніє та втрачає свою потужність.

Варто також зауважити, що у

світлових потоках штучних джерел світла присутній синій колів, який негативно
впливає на нервову систему та може викликати деградацію ока.
Саме тому було запропоновано допоміжне освітлення оптоволокном. Його
легко розмістити де завгодно, тобто на оптоволоконну систему не діють ніякі
чинники

зовнішнього

середовища.

Розглянуті

приклади

використання

оптоволоконної системи доводять, що таке освітлення можливо застосовувати у
повсякденному житті.
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м. Житомир

Орієнтація України на входження в Європейський і світовий освітній
простір

зумовлює

розвиток

міжнародного

партнерства

за

наявності

висококваліфікованих фахівців. У свою чергу, володіння іноземними мовами і
міжкультурними знаннями свідчать про їхню професійну компетентність як
здатність фахівця від початку своєї професійної діяльності на рівні визначеного
державою стандарту відповідати суспільним вимогам професії завдяки
здійсненню ефективної

професійної діяльності

та

показувати

належні

особистісні якості, мобілізуючи для цього відповідні знання, уміння, навички,
емоції, ґрунтуючись на внутрішній мотивації, ставленнях, моральних та етичних
цінностях і досвіді, усвідомлюючи обмеження своїх знань та акумулюючи інші
ресурси для їх компенсації [2, 106–110]. Оскільки тенденція вищої освіти та
науки

в

Україні

сьогодні

здебільшого

орієнтується

на

розширення

інтернаціоналізації у напрямі розвитку програм міжнародного стажування, це
сприяє розвитку, вдосконаленню іншомовних компетентностей і, як наслідок,
особистісному зростанню викладачів ЗВО.
Поняття «іншомовна комунікативна компетентність» розглядається як
досвід,
118

що

забезпечує

людині

можливість

здійснення

спрямованого
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мовленнєвого спілкування з метою досягнення успіху в комунікації у середовищі
іншомовної культури [11]; як «важлива складова професійної підготовки, яка
передбачає

взаємодію

комунікативної,

лінгвістичної

(мовної)

та

соціокультурної компетентностей, які, у свою чергу, дозволяють ефективно
використовувати іноземну мову у власній професійній діяльності і здійснювати
міжкультурну і міжособистісну комунікації з представниками інших країн» [9];
як знання мови, високий рівень практичного володіння як вербальними, так і
невербальними її засобами, а також досвід володіння мовою на варіативноадаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації [10].
Формування іншомовної компетентності викладача ЗВО можливе за умов
дотримання принципу мовленнєво-мисленнєвої активності, самостійності,
принципу комплексності, принципу оволодіння іншомовною культурою через
спілкування та принципу «навчання впродовж життя» [9, 118]. Сучасна
концепція іншомовної освіти переважно ґрунтується на інтегрованому вивченні
мови і культури країни, чия мова вивчається та на використанні національного
компоненту, який базується на знаннях про рідну країну, історію свого народу,
його традиціях, звичаях тощо.
Українська освітня галузь здебільшого орієнтується на Європейські
еталонні рамки (англ. European Reference Framework), які визначають
спілкування іноземними мовами (англ. Communicating in a foreign language) як
одну із основних компетентностей, яка полягає у вмінні виражати та пояснювати
поняття, думки, почуття, факти та погляди як усною, так і письмовій формі
(сприймання на слух, монологічне мовлення, читання та письмо) у відповідних
соціальних та культурних контекстах (під час навчання та професійної
підготовки, на роботі, вдома та під час дозвілля) відповідно до бажань або потреб
особи. Спілкування іноземною мовою також передбачає такі вміння, як
посередництво та вміння порозумітися в міжкультурному середовищі. Рівень
мовних умінь особи буде відрізнятись в межах чотирьох аспектів (сприймання
на слух, монологічне мовлення, читання та письмо) та між різними мовами, і
© Остапчук А.
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відповідно до соціального та культурного середовища, оточення, потреб та/або
інтересів [5].
Вартує

уваги

розмежування

понять

«іншомовна

комунікативна

компетентність» і «іншомовна професійна компетентність», які не є
тотожними поняттями. Останнє є ширшим за змістом, оскільки включає не
тільки комунікативний аспект і однозначно не обмежується ним.
Іншомовна професійна компетентність передбачає здатність фахівця
певної галузі використовувати можливості іншої (іноземної) мови під час
виконання професійних функцій: в отриманні й опрацюванні інформації
професійного змісту, обміні нею і думками з зарубіжними колегами в інтересах
власного розвитку і підвищення результатів професійної діяльності, створенні і
поширенні власних здобутків у професійній галузі для широкого загалу фахівців.
Іншомовна професійна компетентність є іншомовною дієздатністю фахівця в
певній професійній галузі, наприклад, професійній педагогічній діяльності, адже
для таких представників педагогічної галузі іншомовна компетентність повинна
мати професійний рівень і може визначатися як «професійна іншомовна
компетентність».
На пріоритетність мовної освіти викладачів ЗВО вказують державні
документи, а саме Закон України «Про вищу освіту» [1], Національна доктрина
розвитку освіти України у XXI столітті [3], Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на 2012–2021 роки [4], Положення про дослідницький
університет [6] тощо. Окрім того, нормативні документи встановлюють вимоги,
які спонукають викладачів ЗВО розвивати і удосконалювати іншомовну
компетентність. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України про
«Порядок

присвоєння

вчених

звань

науковим

і

науково-педагогічним

працівникам», у якому зазначено, що «Вчене звання старшого дослідника,
доцента, або професора присвоюється працівникам наукових установ, які
пройшли навчання, стажування або працювали у закладі вищої освіти, науковій
(або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або
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є (чи були) керівниками/виконавцями проєктів, які фінансуються зазначеними
країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші
документи, які це підтверджують» [7].
Вже у 2016 році Міністерство освіти та науки України змінило порядок
присвоєння вчених знань, в якому одним із основних критеріїв оцінки науковопедагогічної та наукової діяльності для здобувачів вчених звань (професора,
доцента, старшого дослідника) є проходження стажування у ВНЗ, науковій (або
науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного
співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу [8, 167]. Станом на
сьогодні, можливості для проходження міжнародного стажування для
викладачів ЗВО України необмежені з погляду географії та формату проведення.
Наразі

найперспективнішою

та

найуспішнішою

освітньою

програмою

вважається програма Європейського Союзу Erasmus+, що підтримує проєкти
співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної
підготовки,

молоді

та

спорту.

Також

викладачі

ЗВО

користуються

можливостями індивідуальної мобільності в рамках міжнародних програм,
фондів та організацій з метою проходження міжнародного стажування, яке,
передусім, передбачає формування іншомовної професійної компетентності.
Отже, формування іншомовної професійної компетентності як наслідок
проходження міжнародного стажування викладачем ЗВО визначається як одне із
важливих завдань виховання мовної особистості в умовах університетської
освіти. Іншомовна компетентність здатна відображати взаємодію іншомовних
знань, умінь та здатність фахівця ЗВО діяти у режимі вторинної мовної
особистості у професійно-спрямованій ситуації спілкування з фахівцями з інших
країн, готовність до здійснення міжкультурної професійної взаємодії у
полікультурному просторі в умовах міжнародної мобільності та інтеграції.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМАГАЛЬНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ
Павленко Олена Олексіївна
доктор педагогічних наук, доцент, дійсний член
Міжнародної Асоціації професорів слов’янських країн (м. Софія,
Болгарія), професор кафедри соціальної роботи, Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара
Серед стратегічних завдань модернізації вищої освіти в Україні, з огляду на
вимоги єдиного європейського освітнього простору, є розвиток освітніх систем, що
зумовлює становлення нової системи економічної освіти. Враховуючи значну увагу
держави до розвитку економічної освіти особливо загострюється проблема
підготовки майбутнього викладача економіки в умовах університетської освіти,
оскільки від викладача економіки залежатимуть розвиток та ефективність
професійної

підготовки

економістів

нової

формації,

загальноекономічної

підготовки людини, формування майбутнього спеціаліста

з розвинутим

економічним мисленням, готового до культуро-творчих перетворень у будь-якій
галузі суспільного господарства.
В умовах університетської освіти у підготовці майбутніх викладачів
економіки однією з головних цілей освіти є підготовка такого фахівця, який
здатний бути ефективним, успішним у своїй професійній діяльності,
конкурентоспроможним та затребуваним сучасним суспільством на ринку праці.
Підготовка такого фахівця, якого необхідно сформувати не тільки, як
професіонала, а й як творчу особистість, здатну до пошуку та освоєння нових
знань, прийняття нестандартних рішень, до подальшого розвитку, розкриття
власних можливостей та здібностей.
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У зв’язку з вище викладеним актуалізується проблема застосування
активних (в їх складі – інтерактивних) методів навчання у методичній підготовці
майбутніх викладачів економіки в системі університетської освіти. Проблеми
активних методів навчання, активізації пізнавальної діяльності студентів – не
нові, але і на сьогоднішній час в наукових колах точаться дискусії щодо даних
проблем.
Певний інтерес для нас представляють роботи вчених, в яких порушуються
питання активізації пізнавальної діяльності, формування творчого майбутнього
фахівця на основі застосування активних (інтерактивних) методів, форм
навчання

в

А. Вербицького,

підготовці

майбутніх

С. Золотухіної,

М.

фахівців,
Кларіна,

зокрема:
П. Лузана,

А. Алексюка,
О. Пометун,

Ю. Сурміна, П.Шеремета, Ж. Яворської та ін.
Необхідно зазначити, що при виборі викладачем ЗВО тих чи інших методів
навчання, перш за все, слід прагнути продуктивного результату. Належна
ступінь продуктивності навчання багато в чому залежить від рівня активності й
мотивації навчально-пізнавальної діяльності студента. При цьому студент
повинен вміти відтворити отримані знання, оперувати ними; застосовувати
знання

у

практичній

діяльності

в

нестандартних

і

змінних

умовах,

установлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу процесів та явищ,
конструювати власну діяльність тощо.
Таким чином, вважаємо, що студент має стати суб’єктом власного
навчання, здатним самостійно, критично і творчо мислити, ініціювати власні дії,
регулювати власну пізнавальну діяльність. «Таким студент стає лише тоді, «<…>
коли організація навчального процесу в системі ЗВО протікає на особистіснозначущому рівні, перетворюється в процес міжособистісних відносин; коли і
викладач, і студенти виступають як активні рівноправні суб’єкти навчального
процесу. Тобто, мова йдеться про організацію навчального процесу на основі
суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі “викладач – студент (студенти)ˮ» [4, с.
151].
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Наша позиція полягає в тому, якщо ми очікуємо від майбутнього викладача
економіки більшої самостійності, активності і творчості, то необхідно поставити
його в такі умови, за яких би він міг проявити ці якості. Реалізації цієї основної
задачі відповідають активні (в їх складі – інтерактивні) форми і методи навчання,
котрі ми застосовуємо в процесі засвоєння майбутніми фахівцями навчальної
дисципліни «Методика викладання економіки». Ми вважаємо, що Активізація
навчальної діяльності – це робота і викладача, спрямована на удосконалення
змісту, форм, методів, прийомів, засобів навчання для збудження інтересу,
пожвавлення пізнавальної діяльності, творчості, самостійності у засвоєнні знань,
формуванні умінь, навичок, використання їх на практиці; і студентів (майбутніх
викладачів економіки) – як спрямованість на удосконалення вже наявних та
засвоєння нових методичних знань, формування умінь і навичок. Активізація
пізнавальної навчальної діяльності майбутніх викладачів економіки потребує з
боку викладача ЗВО умілого керівництва, грамотного використання активних
методів і засобів методичної діяльності.
Серед низки активних (інтерактивних) методів навчання, які ми
використовуємо у своїй практичній діяльності – є змагальні методи навчання, За
нашими спостереженнями змагальні методи навчання є дієвим засобом
активізації пізнавальної діяльності студентів. Змагання у навчанні – важливий
фактор, який покращує засвоєння знань студентами, запам’ятовування
навчальної інформації, урізноманітнює навчальний процес, стимулює студентів
до навчання, забезпечує високий рівень інтелектуально-особистісного розвитку
майбутніх викладачів економіки, розвиває лідерські якості особистості.
Певний час низка викладачів прагнули не використовувати метод змагань,
уважаючи, що він породжує конкуренцію, а це, на їх думку, не є позитивним для
процесу навчання. Вважаємо, що такі викладачі дещо звужено розуміють,
особливість, сутність, важливість використання змагальних методів навчання. Ми
ґрунтуємось на тому [3, с. 280], що в економіці існують поняття «здорова» та
«нездорова конкуренція». На відміну від «нездорової», «здорова» конкуренція
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сприяє ефективному розвитку підприємства. Те ж саме можна сказати і про
змагальні методи, які дають можливість позмагатися 2–3 мікрогрупам між собою.
Отже, метод змагань – це свого роду «здорова конкуренція». Зрозуміло, що
виграє та мікрогрупа, яка не тільки добре підготувалась до занять, а й працює
злагоджено на спільний успіх. У результаті виграють у мікрогрупі всі: «Твій успіх
іде на користь мені, а мій – на користь тобі». Студенти розуміють, що тільки
швидко об’єднавши зусилля, можна перемогти, а це дає змогу виробляти в них
швидку реакцію, уміння злагоджено працювати в команді, досягаючи спільної
мети – перемоги. Змагальні методи впливають на вироблення вміння працювати
і спільно ефективно взаємодіяти, розвивають логіку мислення, швидкість
реакції, уміння «злагодженої командної взаємодії».
Змагальні методи дають можливість ефективно взаємодіяти в системі
«викладач – студенти» («студенти – студенти»), застосовувати продуктивні
форми спілкування з елементами змагання, невимушеності, непідробної
цікавості. Учасники змагання орієнтуються в нових ситуаціях, розвивають свою
фантазію, уяву, які так необхідні для формування творчої особистості
майбутнього викладача економіки.
Для стимулювання, навчальної діяльності студентів до групи змагальних
методів, які ми використовуємо під час вивчення майбутніми викладачами
економіки навчальної дисципліни «Методика викладання економіки», відносимо
[1, с. 284; 2, с. 6]: «оціни рішення», захист теми, на індивідуального переможця,
«метод реклами», КВК (цей метод включає кілька різних видів завдань
змагального характеру), брейн-ринг, «Щасливий випадок», «Хрестики-нулики»
(цей метод також включає кілька різних видів завдань змагального характеру)
та ін. Оскільки певну роль у створенні ситуації успіху відіграє й оцінка
діяльності студента, то можна ввести у практику навчального процесу так зване
накопичення балів у період участі у змаганні. Це надасть сил студентам,
прагнення готуватися ґрунтовно до занять, змусить їх відповідально поставитися
до завдання. Необхідно зазначити, що дані методи навчання студенти
© Павленко О.О.

127

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Освіта та педагогіка

www.openscilab.org

застосовують під час проходження педагогічної практики, адаптуючи їх до
викладання економічних дисциплін.
Нами доведено ефективність проведення підсумкового заняття з
дисципліни «Методика викладання економіки» у формі змагання «Методичний
КВК», «Хрестики-нулики», що включають декілька різновидів завдань («Візитка
команди»; конкурси «Ти – мені, я – тобі», «Ребуси», «Капітанський конкурс»,
«Запитання вболівальникам команди суперника», «Домашнє завдання» та ін.).
Під час таких навчальних занять відбувається узагальнення та систематизація
знань з усього курсу навчальної дисципліни «Методика викладання економіки»,
оскільки всі різновиди змагань під час КВК побудовані на теоретичних питаннях
і практичних завданнях з цієї навчальної дисципліни, які необхідно творчо
адаптувати. У студентів розвивається творча уява, почуття колективізму,
«командного духу», уміння працювати злагоджено в команді, усвідомлення
взаємодопомоги та толерантності в команді, що є важливими якостями для
викладачів економіки.
Майбутньому

викладачу

економіки

треба

оволодіти

не

тільки

методичними знаннями, а й методичними уміннями для переведення їх у
практичну площину – методичну діяльність під час семінарсько-практичних
занять, при виконанні практичних творчих завдань, підготовці власних розробок,
презентацій, проходження педагогічної практики тощо. Майбутні фахівці беруть
участь у розробці власних проектів, практикуються у створенні власних
презентацій навчальної теми з економічної дисципліни, презентації конспектів
занять за допомогою програм Microsoft PowerPoint, Microsoft, Excel (діаграм,
графіків до економічної теми тощо), у тому числі й розробці планів конспектів
занять з економічних дисциплін з застосуванням різноманітних змагальних
методів навчання (змагальні методи, навчальна дисципліна з економіки, тема –
на власний вибір студента). Все це сприяє розвитку методичних компетенцій у
майбутніх викладачів економіки. При цьому здійснюється перерозподіл
співвідношення теоретичної, практичної та методичної інформації у сферу
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формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Для цього
студентам

пропонується

допоміжний

методичний

матеріал

у

вигляді

різноманітних методичних рекомендацій з дисципліни «Методика викладання
економіки»; матеріал з нашими авторськими прикладами видів проблемних
економічних ситуацій, авторських розробок планів

конспектів занять як

традиційних, так й з застосуванням активних (інтерактивних) методів навчання;
розробок занять з застосуванням різноманітних змагальних методів, кейсів,
«мозкового штурму»; розробок тестових завдань (різних видів тестування) для
контролю знань, умінь навичок (саме з дисциплін економічного циклу).
Надамо приклад авторської розробки плану конспекту заняття з
застосуванням змагального методу (економічний КВК). Даний план конспект
заняття представлений як узагальнююче заняття засвоєння розділу «Конкуренція
та монополія» з начальної дисципліни «Основи економічної теорії»,
розрахованого на студентів ЗВО економічного спрямування
Тема: Конкуренція та монополія
Мета: повторити та систематизувати вивчений матеріал з теми
«Конкуренція та монополія». Закріпити знання з питань щодо ознак
конкурентного та монополізованого ринку, видів монополії, типів конкурентної
поведінки. Сформувати науковий світогляд на практичні проблеми існування
монополізованих та конкурентних ринків; розширити вміння самостійно
аналізувати

матеріал,

формулювати

висновки,

узагальнювати

та

систематизувати.
Форма проведення заняття: практичне. Тип заняття: нетрадиційне
(методом змагання).
Методи навчання: словесні – бесіда, змагальні методи, проблемнопошукові, індукції та дедукції.
Дидактичне забезпечення: 1. Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія
: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 416 с. 2. Економічна теорія :
підручник / В. Д. Лагутін, Ю. М. Уманців, Т. А. Щербакова та ін.; за заг. ред. В.
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Д. Лагутіна. Київ : Київський національний торговельно-економічний
університет, 2017. 608 с. 3. Економічна теорія: навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О.
А. Гриценко, О. С. Марченко та ін.; за заг. ред. Л. С. Шевченко. 2-ге вид. Харків:
Право, 2019. 268 с. 4. Екран, мультимедійний проектор, комп’ютер.
Хід заняття: I етап. Організаційний момент. Привітання, налаштування
на роботу на занятті, створення психологічного комфортного середовища на
занятті.
II етап. Повідомлення теми, мети, завдань заняття, ходу змагання
«Економічний КВК». 1. Викладач озвучує тему, мету

і завдання даного

практичного заняття, які висвітлені на екрані. 2. На екрані висвічуються
послідовність і назва змагань: І раунд змагання: «Розминка». ІІ раунд змагання:
«Ти мені, я – тобі». ІІІ раунд змагання: «Слова».

ІV раунд змагання:

«Капітанський». V раунд змагання: «Реклама».
ІІІ етап. Мотивація навчальної діяльності. На попередніх заняттях під час
вивчення даного розділу ми з вами переконались у важливість конкуренції, як
природної властивості ринку, визначальної умови підтримки динамізму в
економіці. Засвоївши розділ «Конкуренція та монополія», необхідно усвідомити,
що проблеми монополії, конкуренції і конкурентної політики є важливими та
об’єктивно необхідними у сучасних умовах розвитку ринкової економіки. Це
викликано багатьма причинами, які пов’язані з ускладненням економічних
реалій, системними трансформаціями економічних систем, глибинними
зрушеннями

економічних

відносин, нестабільністю розвитку

сучасного

ринкового господарства, кардинальними змінами економічних засад державного
управління. Дане практичне заняття спрямовано на закріплення й узагальнення
знань, умінь навичок з розділу «Конкуренція та монополія», а також на
підготовку до тестового контролю з даного розділу.
VI етап. Ознайомлення з правилами «Економічного КВК» та оцінювання
конкурсів змагання: 1. Проведення жеребкування. 2. Розподіл групи на дві
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команди і вибір капітанів. 3. Ознайомлення студентів з розподілом балів за кожне
змагання (10 хв.)
V етап. І раунд змагання. «Розминка». Командам по черзі зачитується
визначення певної дефініції. Командам необхідно правильно назвати дефініцію,
яку характеризує дане визначення. Правильна відповідь оцінюється у 2 бали,
неправильна або відповіді немає - 0 балів. (8 хв.)
1. Вид ринкової структури, у якому один продавець контролює всю галузь
виробництва (Монополія). 2. Ринок з великою кількістю виробників однорідної
продукції, котрі не в змозі вплинути на рішення один на одного (Конкурентний
ринок). 3. Вид конкуренції, деформованої наявністю монополії (Недосконала). 4.
Ринок, на якому діє один споживач та безліч продавців унікальної продукції
(Монопсонія). 5. Вид монополії, де учасники втрачають не тільки комерційну,
але й виробничу самостійність (Трест). 6. Суперництво між конкурентами за
покупця, надання товарам нових особливостей – якісних, технічних, дизайну
тощо (Нецінова конкуренція). 7. Структура ринку, на якому панує кілька великих
фірм-виробників (Олігополія). 8. Монополістичне об’єднання, в якому
підприємства, що до нього входять, втрачають свою комерційну самостійність
(Синдикат).
VІ етап. ІІ раунд змагання. «Ти мені, я – тобі». Команди по черзі задають
одна одній запитання, які вони приготували вдома. На обговорення питання
відводиться 30 секунд. За кожне питання команда отримує 1 бал. Якщо питання
не точно, не коректно сформульоване, то команда не отримує бал. За кожну
правильну відповідь команда отримує 1 бал, за неправильну – 0 балів. Питання
задає кожен член команди (15 хв.).
VІІ етап. ІІІ раунд змагання. «Слова». Командам пропонується слово
«Конкурентоспроможність». За 3 хвилини команди повинні скласти з нього
якомога більше слів. За кожне правильне змістовне слово команда отримує 1 бал
(7 хв.)
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VІІІ етап. ІV раунд змагання. «Капітанський». Капітани сідають окремо
від команд. Отримують роздруковані на папері завдання, ознайомлюються з
ними. Ведучий по черзі зачитує запитання для капітанів, на які вони повинні дати
правильну відповідь. За правильну, розгорнуту відповідь капітан отримує 2
бали, за правильну, але неповну відповідь – 1 бал, за не правильну – 0 балів. (10
хв.)
Капітанам пропонуються питання: 1.1. Виберіть, яке з понять означає
конкуренцію: a) суперництво між товаровиробниками за вигідніші умови
діяльності;* b) об’єднання багатьох виробників у спілку; c) домовленість між
виробниками про умови діяльності. 1.2. Як називається ринкова структура, в якій
домінує кілька фірм, а входження нових виробників у ринок ускладнене: a)
монополія; b) олігополія;* c) олігопсонія. 2.1. Вкажіть тип конкурентної
поведінки: «Передбачає забезпечення переваг суперникам шляхом введення
якихось нових компонентів ринкових відносин»: a) пристосувальна поведінка; b)
креативна;* c) гарантуюча. 2.2. Вкажіть тип конкурентної поведінки:
«Покликана забезпечити стабілізацію на тривалу перспективу досягнутих
позицій на ринку за рахунок підвищення якості продукції, зміни її асортименту,
надання додаткових послуг»: a) гарантуюча;* b) креативна; c) пристосувальна
поведінка. 3.1. Вкажіть цінові методи конкуренції (передбачено декілька
відповідей): a) зменшення витрат виробництва;* b) створення нових товарів;
c) вдосконалення послуг; d) зменшення витрат обігу;* e) зміна властивостей
товару; f) зниження цін;* g) дезінформація виробника про товари і послуги. 3.2.
Вкажіть нецінові методи конкуренції (передбачено декілька відповідей):

a)

оновлення властивостей товару;* b) зменшення витрат виробництва;

c)

поширення компрометуючої інформації про товари конкурентів;

d)

вдосконалення послуг;* e) створення нових товарів;* f) зниження цін;

g)

використання реклами.* 4.1. Вкажіть форму монополії: «Учасники ділять між
собою ринки збуту, визначають ціни, домовляються про норми виробництва та
збуту продукції»: a) синдикат; b) трест; c) картель;* d) концерн. 4.2. Вкажіть
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форму монополії: «Це об’єднання формально самостійних підприємств різних
галузей виробництва на основі повної фінансової залежності від власників
контрольного пакету акцій»: a) синдикат; b) трест;

c) картель; d) концерн.*

5.1. Визначте, яке поняття характеризує дане висловлювання: «Означає, що
даний продукт виготовляється і пропонується на ринку необмеженою кількістю
підприємств». 5.2. Визначте, яке поняття характеризує дане висловлювання:
«Означає, що попит на продукт повинна висловлювати необмежена кількість
покупців».
ІХ етап. V раунд змагання. «Реклама». Двом командам пропонується
ситуація: «Ви – фірми-конкуренти, які спеціалізуються на виготовленні
мобільних телефонів, смартфонів тощо. Ви повинні так представити товар, щоб
його купили саме у вас, а не у ваших конкурентів». Після 5-ти хвилин
обговорення кожна команда повинна прорекламувати товар – мобільний
телефон, смартфон тощо.
Та команда, реклама якої буде більш об’єктивною, повною, креативною –
отримує 2 бали, інша команда, яка поступилася – 1 бал (15 хв.).
Х етап. Підведення підсумків. Журі, котре стежило за ходом гри, підбиває
підсумки гри. Виграє та команда, яка набрала найбільшу кількість балів.
Команда-переможець отримує диплом переможця. Всім студентам оцінки
виставляються диференційовано, в залежності від активності у грі.
ХІ етап. Повідомлення домашнього завдання. Студенти повинні
підготуватися до тестового контролю знань з розділу «Конкуренція та
монополія».
Висновки. Застосування змагальних методів навчання в методичній
підготовці майбутніх викладачів економіки в системі ЗВО позитивно впливає на
активізацію пізнавальної діяльності студентів; сприяє розвитку особистісних
комунікативних

якостей

(уміння

взаємодіяти

з

іншими

суб’єктами,

толерантності, уміння працювати в команді); поглибленню знань і набуттю умінь
самостійно розробляти нетрадиційні заняття з застосуванням змагальних методів
© Павленко О.О.
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навчання у викладанні економічних дисциплін тощо. Усе це, врешті решт,
впливає на підвищення рівня професіоналізму й методичної культури майбутніх
викладачів економіки.
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ХІМІЧНІ ЗАДАЧІ З ЕКОЛОГІЧНИМ ЗМІСТОМ
Пилипчук Людмила Львівна,
к.б.н., доцентка кафедри хімії та фармації
Херсонського державного університету
Волкова Світлана Андріївна,
к.х.н., доцентка кафедри хімії та фармації
Херсонського державного університету
Пономаренко Олена Василівна,
магістрантка кафедри хімії та фармації
Херсонського державного університету
Для вирішення проблем охорони навколишнього середовища потрібно
виховувати нові покоління у шанобливому ставленні до природи. Кожен
мешканець нашої планети повинен усвідомлювати, що збереження природи
важливе

для

подальшого

існування

людства.

Недбале

ставлення

до

навколишнього середовища призводить до зменшення родючості ґрунтів,
катастрофічного скорочення запасів питної води, загибелі тварин та рослин та
інших

негативних

наслідків.

Людство

повинне

усвідомити

власну

відповідальність за природу Землі та життєздатність майбутніх поколінь. Поки
що, у більшості переважають споживчі погляди мешканців на довкілля.
Більшість людей не розуміють, що їх поведінка також впливає на збереження
оточуючого середовища [1].
Для формування екологічної свідомості учнів та студентів потрібно
готувати їх до активної участі у вирішенні проблем збереження навколишнього
середовища від забруднень. Досить ефективнім методом для цього є розв’язання
© Пилипчук Л.Л., Волкова С.А., Пономаренко О.В.,
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та розробка умов хімічних задач з екологічним змістом. Це призводить до
наповнення теоретичного матеріалу з хімії практичними знаннями та допомагає
молодій людині зрозуміти, що від неї також залежить якість майбутнього життя
людства [1].
Екологічна свідомість студентів та учнів формується при вивченні всіх
природничих наук. Розв’язок хімічних задач допомагає переконливо висвітлити
позитивні та негативні наслідки втручання сучасної промисловості та
господарства у природне середовище, а також вказує можливі шляхи усунення
негативного впливу людини на довкілля [2].
Задачі з екологічним компонентом містять екологічну інформацію та
передбачають теоретичні розрахунки, використання формул, складання рівнянь
тощо. Розв’язок таких задач дає змогу використовувати їх під час вивчення
нового матеріалу, закріплення та поглиблення знань, створення проектів та
творчих домашніх робіт [2].
Хімічні задачі з екологічним змістом поєднують розкриття взаємозв’язку
між законами природи та методами хімії. Розв’язок їх призводить до пізнання
сучасних екологічних проблем.
Суттєвою відміною задач з екологічним змістом від традиційних є те,
особлива увага приділяється використанню хімічних речовин у практичній
діяльності, впливу хімічних сполук на довкілля та живі організми. Задачі з
екологічним компонентом дають можливість сформувати відповідальне
ставлення сучасної людини до природи [3].
Хімічні задачі з екологічним компонентом поділяються на:
- задачі, що розкривають подвійну роль хімії;
- задачі, які розкривають недосконалість технологій;
- задачі, які розглядають вплив хімічних сполук на живі організми;
- задачі, що висвітлюють про екологічні проблеми регіону [3].
Приклади задач з екологічним змістом:
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1. Фосфор необхідний для того, щоб людське тіло могло нормально
засвоювати багато вітамінів і мінералів, включаючи вітаміни групи В. Фосфор
підтримує метаболізм та нормалізує обмін речовин. Доросла людина повинна
вживати в день біля 700 мг Фосфору. Фосфор надходить у рослини з ґрунту,
підживленого фосфорними добривами. В якій масі натрій дигідрофосфату
міститься така маса Фосфору [4]?
2. Риба більш чутлива до вмісту фосфатів, ніж людина. Для водозабору
питної води допускається концентрації фосфатів 1,5 мг/дм3, а вміст фосфатів
більше 0,2 мг/дм3 вже загрожує життю риб. Розрахуйте, скидання відходів, які
містять 6 кг кальцій гідрофосфату в озеро, з приблизним об’ємом води 150 км3
загрозливе для риби та людини чи ні [4].
3. Для запобігання Кесонної хвороби водолази дихають не звичайним, а
«гелієвим повітрям», в якому об’ємне співвідношення таке як азоту і кисню в
атмосфері. Знайдіть масове співвідношення «гелієвого повітря» до звичайного.
4. За останні 15 років на очисних спорудах України відбулись три
жахливих трагедії – при ремонті в каналізаційних колодязях загинуло по троє
працівників в кожному випадку. Це пояснюється тим, що при розкладі
органічних решток сірководень. Він дуже отруйний і важчий за повітря,
сірководень має неприємний запах тухлих яєць. При цьому нервові центри в носі
швидко анестезуються, і людина перестає відчувати запах, і швидко втрачає
свідомість. Щоб запобігти цьому є три шляхи:
1) скористатись протигазом;
2) продути в колодязь великий об’єм повітря;
3) хімічний шлях – спалити в колодязі одну просту речовину. Якщо її
немає, то можливо замінити на поширений в побуті засіб, в який входить ця
речовина. Цей засіб також спалити. Описати процеси та пояснити хімізм
процесу.
5. Декілька речовин мають назву сода:
1) сода технічна або каустична;
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2) сода кальцинована;
3) сода питна.
Записати їх формули. Як з технічної соди одержати кальциновану? Яка
сода входить в засіб для прочистки труб?
Вважаємо, що розв’язування хімічних задач з екологічним компонентом
дає можливість інтерпретувати хімічні знання та застосовувати їх, що формує у
здобувачів уявлення про реальні процеси в живих організмах та навколишньому
середовищі. Це, в свою чергу, дає можливість людству мати знання та навички
для збереження нашої природи для майбутніх поколінь [5].
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К МЕТОДИКЕ ВЫВОДА СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ПОТЕНЦИАЛАМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
В МОДЕЛИ ДИПОЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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»
Тема

«Дипольное

излучение»

занимает

важное

место

в

курсе

электродинамики, будучи довольно сложной для восприятия по сравнению с
многими другими, если ее изучение базируется на запаздывающих решениях (в
общем виде) уравнений д’Аламбера для потенциалов электромагнитного поля.
Эту сложность можно объяснить, прежде всего, обилием математических
преобразований, опирающихся на: а) различные модельные приближения; б)
математические упрощения, связанные с такими приближениями. При этом в
ряде учебных пособий и лекционных курсов модельные приближения вводятся
по ходу изложения материала, что некоторыми учащимися воспринимается как
«изменение правил во время игры» и, с их точки зрения, еще больше усложняет
усвоение материала.
Здесь не имеет смысла обсуждать случаи, когда студент: а) не хочет
учиться, а поступил в вуз только потому, что «все так делают»; б) не может
усвоить основы математического анализа. Предположим, что данные проблемы
у отдельно взятого студента отсутствуют, и он при этом: а) владеет
дифференцированием; б) знает приближенные разложения основных функций в
ряд Тейлора–Маклорена; в) способен выделять слагаемые, которые можно
отбросить по причине их малости по сравнению с остальными. Даже в этом
случае оказывается, что при изучении упомянутой выше темы (и другим тем
© Серый А.И.
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подобного уровня сложности) ему бывает трудно определить, в какой момент
какую из этих операций и зачем следует применять.
Похожие ситуации могут возникать при решении комбинированных задач,
но там учащиеся должны сами догадаться, из какого раздела физики какие
сведения нужно брать, что, как правило, проще по сравнению с выбором
математических преобразований.
При рассуждениях на данную тему возможны также иные аналогии. 1.
Недостаточно

только

владеть

навыками

работы

с

отдельно

взятыми

инструментами, важно понимать, в какой момент применение какого из них
наиболее рационально. 2. Недостаточно только уметь ходить, важно знать
маршрут, чтобы добраться до нужного места. В случае последней аналогии
традиционное изложение теоретического материала можно нередко сравнить с
перемещением по лабиринту (в том числе с прохождением через одни и те же
места разными путями), где далеко не всегда объясняется, почему в такой-то
момент был совершен поворот в таком-то направлении. Нередко учащиеся
просто доверяют автору учебника или лектору и «покорно следуют за ним»
(если, как было отмечено выше, вообще хотят учиться), выполняя команды в
стиле «делай, как я». Если у кого-то и возникает вопросы типа «почему сначала
так, а потом так?» и «нет ли альтернативных путей?», то часто есть и готовый
ответ: «потом как-нибудь разберусь». Увы, многие, сдав экзамен, вскоре многое
(если не все) забывают (в первую очередь, самые сложные выкладки), так и не
разобравшись.
Здесь можно заметить, что в подобных ситуациях на помощь должна
приходить интуиция, и именно такие учащиеся (обладающие соответствующим
талантом) должны в первую очередь поступать на физико-математические
специальности. Но приходится констатировать, что в последние годы это
становится все большей редкостью, в связи с чем растет актуальность вопроса о
более четкой структуризации каждой темы курса физики, высшей математики и
т.д.
140
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Это относится, в частности, и к теме «Дипольное излучение». В качестве
источника теоретических сведений можно использовать, например, [1, с. 111–
115]. Основная задача при изучении данной темы сводится к тому, чтобы из
исходных запаздывающих решений (1) и (2) уравнений д’Аламбера для
потенциалов 𝜑𝜑 и 𝐴𝐴⃗ электромагнитного поля получить соотношение (3), которое
справедливо на достаточно больших расстояниях от излучающей системы.
Указанные соотношения приведены ниже (см. также рисунок 1):

𝜇𝜇
𝐴𝐴⃗ = ∫𝑉𝑉
𝑐𝑐

1

𝜑𝜑 = ∫𝑉𝑉
𝜀𝜀

����⃗′ ,𝑡𝑡−
𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟

����⃗′ �
�⃗−𝑟𝑟
�𝑟𝑟
𝑣𝑣

����⃗′ �
�𝑟𝑟⃗−𝑟𝑟

����⃗′ �
�⃗−𝑟𝑟
�𝑟𝑟

����⃗′ ,𝑡𝑡−
𝜌𝜌�𝑟𝑟

𝑣𝑣

����⃗′ �
�𝑟𝑟⃗ −𝑟𝑟

𝜑𝜑 = 𝑛𝑛�⃗ ∙ 𝐴𝐴⃗.

�

�

𝑑𝑑𝑑𝑑′,

(1)

𝑑𝑑𝑑𝑑′,

(2)
(3)

Рис. 1. Иллюстрирующий рисунок к задаче
В (1)–(3) и на рисунке 1 используются обозначения: 𝑂𝑂 – начало координат,

𝑋𝑋 – точка наблюдения, 𝜌𝜌 – плотность электрического заряда в излучающей

системе, 𝚥𝚥⃗ – плотность электрического тока в излучающей системе, 𝜀𝜀 –

диэлектрическая проницаемость, 𝜇𝜇 – магнитная проницаемость, 𝑐𝑐 – скорость

света в вакууме, 𝑡𝑡 – время, 𝑣𝑣 – скорость распространения волны в среде, 𝑉𝑉′ –
© Серый А.И.
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объем излучающей системы, 𝑑𝑑𝑑𝑑′ – элемент этого объема, 𝑟𝑟���⃗′ – радиус-вектор
элемента объема, 𝑟𝑟⃗, – радиус-вектор точки наблюдения, 𝑛𝑛�⃗ – единичный вектор

направления 𝑟𝑟⃗,, 𝑙𝑙′, – линейные размеры излучающей системы, 𝑅𝑅 = �𝑟𝑟⃗ − ���⃗
𝑟𝑟 ′ �.

Процесс вывода соотношения (3) можно разделить на следующие этапы.

IА. Преобразование (1) к удобному для дальнейшего анализа виду (4) (см.
рисунок 3, на котором тонкие стрелки соответствуют подстановкам, жирные –
следствиям). IБ. Преобразование (2) к удобному для дальнейшего анализа виду
(5). II. Сопоставление результатов, полученных на этапах IА и IБ, позволяющее
перейти к (3). Этапы IА и IБ сравниваются также в таблице 1, где, в свою очередь,
разбиваются на шаги.
Здесь возможны следующие замечания. 1. Поскольку соотношения (1) и
(2) внешне похожи, процессы их преобразования в целом почти идентичны
(различные нюансы обсуждаются в таблице 1), в связи с чем можно ограничиться
схемой преобразований для потенциала 𝐴𝐴⃗; кроме того, этапы IА и IБ можно
выполнять

в

любой

последовательности,

т.е.

они

коммутативны.

2.

Преобразования соотношений (1) и (2) с целью получения (3) не обязательно
должны опираться на взятие интегралов в правых частях (1) и (2); в данном
случае этот путь нерационален (а в аналитической форме в общем виде вообще
невозможен), и более правильный подход заключается в преобразовании (1) и (2)
к (4) и (5), после чего перейти к (3) не составит труда. 3. Разбиение процесса
вывода (3) на этапы и шаги можно сравнить с применением концепции
нисходящего программирования.
Вспомогательные промежуточные соотношения (4) и (5), а также
уравнение непрерывности (6), которое понадобится далее, имеют вид:
𝐴𝐴⃗ ≈
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1
∫
𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑉𝑉

𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏� 𝑑𝑑𝑑𝑑′,

𝜑𝜑 ≈

(4)
1

𝑐𝑐𝑐𝑐

(𝑛𝑛�⃗ ∙ ∫𝑉𝑉 𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏�� 𝑑𝑑𝑑𝑑′,

(5)
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏� +

����⃗′ ,𝜏𝜏�
𝜕𝜕𝜕𝜕�𝑟𝑟
𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜏𝜏 = 𝑡𝑡 − .
𝑐𝑐

(6)

= 0,

(7)

Перечислим используемые модельные приближения. А. Предполагается,
что излучение электромагнитных волн происходит в вакууме, поэтому 𝜀𝜀 = 𝜇𝜇 =

1, 𝑣𝑣 = 𝑐𝑐. Б. Электромагнитное поле исследуется вдали от излучающей системы,
когда |𝑟𝑟⃗| ≫ 𝑙𝑙′, а при выборе начала координат внутри излучающей системы (как

��⃗�. В. Электрические заряды
на рисунке 1) это равносильно условию |𝑟𝑟⃗| ≫ �𝑟𝑟′
движутся со скоростями 𝑢𝑢 ≪ 𝑐𝑐. Г. Система электрических зарядов электрически
нейтральна. Соответствующие обозначения используются также на рисунке 2.

Таблица 1 – Особенности шагов на этапах IА и IБ
Этап
1.1.
Шаг
1
–
преобразование
подынтегрального
выражения в (1) или (2) в
вакууме
1.2.
Соответствующая
схема

IА
𝑅𝑅
𝚥𝚥⃗ �𝑟𝑟���⃗′ , 𝑡𝑡 − 𝑐𝑐 � 𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏�
≈
+
𝑟𝑟
𝑅𝑅
+

����⃗′ ,𝜏𝜏�
����⃗′ 𝜕𝜕𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟
�⃗∙𝑟𝑟
𝑛𝑛
𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜕𝜕𝜕𝜕

(*)

см. рисунок 2

𝑅𝑅
𝜌𝜌 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝑡𝑡 − 𝑐𝑐 �
+

𝑅𝑅

����⃗′ ,𝜏𝜏�
����⃗′ 𝜕𝜕𝜕𝜕�𝑟𝑟
�⃗∙𝑟𝑟
𝑛𝑛
𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜕𝜕𝜕𝜕

≈

𝜌𝜌�𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏�
+
𝑟𝑟

(**)

отдельной
схемы
нет,
поскольку
преобразования
идентичны преобразованиям
для потенциала 𝐴𝐴⃗ (см. рисунок
3)
второго интеграл
от
первого
1
1
(𝑛𝑛�⃗ ∙ слагаемого ∫ 𝜌𝜌�𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏� 𝑑𝑑𝑑𝑑′
𝑐𝑐 2 𝑟𝑟

2.1. Шаг 2 – интеграл от интеграл
от
одного из слагаемых в слагаемого
правой части (*) или (**)
����⃗′ ,𝜏𝜏�
𝜕𝜕𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟
полагается равным нулю
∫𝑉𝑉 𝑟𝑟���⃗′ � 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑑𝑑′
2.2. Обоснование шага
в
силу
модельного
приближения (в), второе
слагаемое по абсолютной
величине намного меньше
первого
–
в
качестве
обоснования см. (8)
2.3. Т.е. равенство нулю
приближенное
3. Шаг 3 – дальнейшие не требуется
преобразования
результата, полученного
на шаге 2
© Серый А.И.

IБ

𝑟𝑟 𝑉𝑉

интеграл равен полному заряду
системы, который, в силу
модельного приближения (Г),
равен нулю
точное
на основе (6) – см. рисунок 2
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Оценочные расчеты в (8) (которые в [1, с. 111–115] не приводятся)
основаны на том, что изменение плотности тока за характерное время 𝜏𝜏𝑐𝑐 по

порядку величины равно плотности тока, если за 𝜏𝜏𝑐𝑐 заряды перемещаются на

��⃗�, т.е. сравнимые с линейными размерами системы 𝑙𝑙′.
расстояния порядка �𝑟𝑟′
�

����⃗′ ,𝜏𝜏�
����⃗′ 𝜕𝜕𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟
�⃗∙𝑟𝑟
𝑛𝑛
𝑐𝑐

𝜕𝜕𝜕𝜕

�=

����⃗′ � 𝜕𝜕𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟
����⃗′ ,𝜏𝜏�
�𝑟𝑟
𝑐𝑐

�

𝜕𝜕𝜕𝜕

�~

����⃗′ � 𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟
����⃗′ ,𝜏𝜏�
�𝑟𝑟
𝑐𝑐

�

𝜏𝜏𝑐𝑐

�~

����⃗′ � �𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟
����⃗′ ,𝜏𝜏��
�𝑟𝑟
𝑐𝑐

����⃗′ �⁄𝑢𝑢
�𝑟𝑟

𝑢𝑢
= �𝚥𝚥⃗�𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏��.
𝑐𝑐

(8)

Таким образом, второе слагаемое по абсолютной величине меньше первого
в 𝑢𝑢⁄𝑐𝑐 раз, поэтому им можно пренебречь в силу приближения (В).

Шаг 3 для этапа 1Б в [1, с. 111–115] расписан не слишком подробно, что

может затруднить его понимание, поэтому здесь приведены более подробные
выкладки. Учитывая, что на границе излучающей системы плотность тока (и,
следовательно, ее проекции на оси 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) равна нулю. Не нарушая общности,
можно для удобства представить излучающую область в виде прямоугольного

параллелепипеда (подразумевая, что произвольную область можно представить
в виде совокупности таких параллелепипедов). Таким образом, получим
𝑥𝑥′1 ≤ 𝑥𝑥′ ≤ 𝑥𝑥′2 , 𝑦𝑦′1 ≤ 𝑦𝑦′ ≤ 𝑦𝑦′2 , 𝑧𝑧′1 ≤ 𝑧𝑧′ ≤ 𝑧𝑧′2 ,
𝑗𝑗ξ′ �ξ ′1 , 𝜏𝜏� = 𝑗𝑗ξ′ �ξ ′ 2 , 𝜏𝜏� = 0, ξ = 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧.

(9)
(10)

Учитывая (2), (6), (9), (10), (**), получаем:

𝐾𝐾 = ∫𝑉𝑉

144

����⃗′ ,𝜏𝜏�
����⃗′ 𝜕𝜕𝜕𝜕�𝑟𝑟
�⃗∙𝑟𝑟
𝑛𝑛
𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑑𝑑𝑉𝑉 ′ =

�⃗
𝑛𝑛

𝑐𝑐𝑐𝑐

∙ 𝐼𝐼⃗.

(11)
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Схема нахождения 𝐼𝐼⃗ представлена на рисунке 2, где тонкие стрелки

соответствуют подстановкам, жирные – следствиям.

Рис. 2. Схематическая иллюстрация преобразований на шаге 3 этапа IБ

© Серый А.И.
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Рис. 3. Схематическая иллюстрация преобразований на шаге 1 этапа IА
Из рисунка 3 видно, что полученная схема довольно сложна (сложнее, чем
на рисунке 2; не исключено, что ее можно улучшить с точки зрения
расположения отдельных структурных элементов). Несмотря на это, есть
уверенность в том, что среди учащихся найдутся те, кому она будет более
удобной для восприятия по сравнению традиционной формой подачи материала,
когда обычный текст учебника (или конспекта) служит для пояснения формул,
которые в этом тексте встречаются. Следует отметить, что традиционная форма
подачи материала выглядит наиболее оправданной в случае малого количества
формул (хотя с ростом объема текста и сокращением количества формул это
может привести к тому, что текст станет похожим на литературное произведение
или текст учебника по гуманитарным дисциплинам). Очевидно, это не подходит
под исследуемый в данной работе случай.
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Кроме того, существуют различные варианты перехода от (1) к (*) и от (2)
к (**), сравнительный анализ которых представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Различные варианты получения (*) и (**)
Вариант
А
𝑅𝑅
1.1. Особенности
𝑓𝑓(𝑅𝑅) = 𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝑡𝑡 − � ×
преобразований
𝑐𝑐
× 𝑔𝑔2 (𝑅𝑅) ≈
≈ 𝑓𝑓(𝑟𝑟) + 𝑓𝑓′(𝑟𝑟)∆𝑟𝑟,
1
𝑔𝑔2 (𝑅𝑅) = 𝑅𝑅, 𝑅𝑅 = 𝑟𝑟 + ∆𝑟𝑟
1.2. Примечания

Б [1, с. 111–112]

𝑅𝑅
𝑓𝑓(𝑅𝑅) = 𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝑡𝑡 − � 𝑔𝑔2 (𝑅𝑅) ≈
𝑐𝑐

≈ �𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏� +

����⃗′ ,𝜏𝜏�
𝜕𝜕𝑔𝑔1 �𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

1

∆𝜏𝜏� (𝑔𝑔2 (𝑟𝑟) +

+𝑔𝑔2 ′(𝑟𝑟)∆𝑟𝑟), 𝑔𝑔2 (𝑅𝑅) = 𝑅𝑅, 𝑅𝑅 = 𝑟𝑟 + ∆𝑟𝑟,
𝑟𝑟 ′
𝑟𝑟⃗ ∙ ���⃗
𝑟𝑟 ′ 𝑛𝑛�⃗ ∙ ���⃗
∆𝑟𝑟
∆𝜏𝜏 =
=
=−
𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑐𝑐
а) затем производная по 𝑟𝑟 а) 𝑡𝑡 − 𝑅𝑅 ≈ 𝑡𝑡 − 𝑟𝑟+∆𝑟𝑟 = 𝑡𝑡 − 𝑟𝑟 − ∆𝑟𝑟 = 𝜏𝜏 + ∆𝜏𝜏,
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑐𝑐
заменяется производную
𝑟𝑟
⁄
по 𝜏𝜏; б) подробности см. на где 𝑐𝑐 – время запаздывания системы, ∆𝑟𝑟 𝑐𝑐
– собственное запаздывание; ∆𝑟𝑟⁄𝑐𝑐 ≪ 𝑟𝑟⁄𝑐𝑐 ,
рисунке 2
поскольку ∆𝑟𝑟⁄𝑟𝑟 ≪ 1; б) разложение 𝑔𝑔1 по
𝜏𝜏

справедливо

(т.е.

�

����⃗′ ,𝜏𝜏�
𝜕𝜕𝑔𝑔1 �𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

∆𝜏𝜏� ≪

�𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏��)
в
силу
модельного
приближения (В); обоснование такое же,
как в (8), только с заменой 𝚥𝚥⃗ на 𝑔𝑔1
𝑅𝑅
1.3.
Результат 𝑔𝑔 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝑡𝑡 − 𝑅𝑅 �
𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝑡𝑡 − 𝑐𝑐 � 𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏�
���⃗′ , 𝜏𝜏�
1
𝑔𝑔
�𝑟𝑟
1
𝑐𝑐
шагов 1.1 и 1.2
≈
+
≈
+
𝑅𝑅
𝑟𝑟
𝑅𝑅
𝑟𝑟
𝑟𝑟 ′
𝑟𝑟⃗ ∙ ���⃗
𝑟𝑟 ′ 𝜕𝜕𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏�
𝑟𝑟⃗ ∙ ���⃗
𝑟𝑟 ′ 𝜕𝜕𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏� 𝑟𝑟⃗ ∙ ���⃗
+
+ 3 𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏� +
+ 2
+ 2
𝑐𝑐𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑐𝑐𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑟𝑟
2
′
����⃗
����⃗
′
′
���⃗
𝑟𝑟⃗ ∙ 𝑟𝑟
�𝑟𝑟⃗∙𝑟𝑟 � 𝜕𝜕𝑔𝑔1 �𝑟𝑟 ,𝜏𝜏�
+ 3 𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏�
+ 𝑐𝑐𝑟𝑟 4
(***)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑟𝑟
2.1. Количество 1 (последнее)
2 (последние)
отбрасываемых
слагаемых
в
правой
части
после этого
2.2. Обоснование следствие
модельного для третьего слагаемого (первого из
приближения (Б)
отбрасываемых) – следствие модельного
приближения
(Б);
для
четвертого
слагаемого (второго из отбрасываемых) –
см. (12)
Преимущество
преобразования
в ходе рассуждений можно ввести
выполняются быстрее и понятия «время запаздывания системы 𝜏𝜏»
проще
и «время собственного запаздывания 𝜏𝜏0 »

Выполним оценку последнего слагаемого в правой части (***):
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2

2

�𝑛𝑛�⃗ ∙ 𝑟𝑟���⃗′ � 𝜕𝜕𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏�
�𝑟𝑟���⃗′ � 𝜕𝜕𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏� �𝑟𝑟���⃗′ � 𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏� �𝑟𝑟���⃗′ � �𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏��
=
�
�=
�
�~ 2 �
�~ 2
𝑐𝑐𝑟𝑟 2
𝑐𝑐𝑟𝑟 2
𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑐𝑐𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜏𝜏𝑐𝑐
�𝑟𝑟���⃗′ �⁄𝑢𝑢
=

����⃗′ �
𝑢𝑢�𝑟𝑟
𝑐𝑐𝑟𝑟 2

����⃗′
𝑢𝑢 𝑟𝑟⃗∙𝑟𝑟

�𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏��~ 𝑐𝑐 � 𝑟𝑟 3 𝑔𝑔1 �𝑟𝑟���⃗′ , 𝜏𝜏��.

(12)

Таким образом, модуль указанного слагаемого по порядку величины
меньше предыдущего в (***) в 𝑢𝑢⁄𝑐𝑐 раз, поэтому им (вследствие модельного
приближения (В)) тем более можно пренебречь, поскольку предыдущим

слагаемым мы также пренебрегли.

Схемы, представленные в данной работе, могут быть использованы в
процессе преподавания электродинамики, что вовсе не означает отказ от
учебника с традиционным изложением материала. Данные подходы призваны,
скорее, дополнять друг друга.
При этом возможны различные варианты: 1. Анализ схемы с параллельным
чтением текста учебника. 2. Самостоятельное составление схемы на основе
анализа текста учебника. 3. Использование только схемы (в случае контроля
знаний, когда использование учебника не предусмотрено преподавателем) с
самостоятельным выполнением промежуточных вычислений; промежуточные
вычисления могут быть выполнены и с использованием учебника, если сами
вычисления непосредственно в учебнике не приведены. 4. Составление более
детализированной схемы на основе предложенной (в силу того, что на рисунке 3
переход к отдельным формулам осуществляется не от двух других (что было бы
при наибольшей детализации), а от большего количества других формул (что
делает схему более компактной, но, как правило, усложняет понимание
логических связей). 5. Воспроизведение схемы по памяти (если студент считает,
что ему это проще по сравнению с заучиванием текста учебника) с готовностью
ответить на уточняющие вопросы преподавателя.
И хотя можно заметить, что компактную схему можно быстрее
сфотографировать на мобильный телефон и воспроизвести на экзамене или
148
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коллоквиуме (если удастся), при отсутствии понимания логических связей это
легко обнаруживается преподавателем путем задания студенту простых
уточняющих вопросов. Кроме того, данная схема рассчитана, прежде всего, на
тех студентов, которые действительно хотят что-то знать и уметь (и просто
развивать нейронные связи), а не на тех, кто при изучении конкретной
дисциплины совершенствует знания, умения и навыки преимущественно в
области обмана преподавателя.
Кроме того, рассмотренный в публикации пример показывает, что
применение только сравнительных таблиц (на основе известного принципа «все
познается в сравнении), о чем уже говорилось, например, в [2, с. 62], не всегда
способствует структуризации и повышению компактности материала, поскольку
«в сравнении познается не все». В частности, при выводе каких-либо
соотношений

или

просто

при

выполнении

сложных

многоэтапных

преобразований какие-либо сравнения могут вообще отсутствовать (или их
бывает очень сложно заметить), поскольку на первом плане оказываются именно
структурно-логические схемы. В нашей задаче сравнительные таблицы
появились по причинам: а) сходства процессов преобразований потенциалов (1)
и (2); б) наличия различных вариантов для некоторых фрагментов этих
преобразований. Также важную роль при обосновании пренебрежения
отдельными слагаемыми играет умение выполнять оценочные расчеты.
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ОГЛЯД ДЕЯКИХ НОВІТНІХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
Спрінсян Василь Георгійович
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри Інформаційної діяльності та
медіа-комунікацій гуманітарного факультету
Національного університету «Одеська політехніка»
Кірчук Інна Іллівна
студентка Національного університету «Одеська політехніка»

Швидкі темпи розвитку інноваційних технологій в усіх сферах людської
діяльності вимагають якомога скорішого їх застосування на практиці. Сьогодні
сфера освіти – одна з тих, що найбільш стрімко розвиваються, а тому й має таку
велику різноманітність новітніх інформаційних технологій для покращення
якості отримання знань. Використовувати усі можливі технології автоматизації
навчального процесу неможливо й недоцільно, адже це призведе швидше до
прямо протилежного результату від них. Таким чином сучасні заклади вищої
освіти стоять перед вибором таких інформаційних технологій, що будуть
ефективні саме для них. При цьому, обираючи ту чи іншу технологію, вони
повинні керуватися такими наявними у закладі вищої освіти факторами:
− конкретні потреби закладу;
− можливість використання інтернету, його якість;
− можливість впровадження гнучких технологій в освіті;
− наявність видання електронних підручників тощо [8, 15].
Варто зазначити, що використання інформаційних технологій наразі не
відміняє традиційного навчального процесу (аудиторні заняття), а лише
© Спрінсян В.Г., Кірчук І.І.
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доповнює його. Винятком, звісно, є вимушене дистанційне навчання, яке
пов’язане з карантинними обмеженнями через коронавірусну хворобу Covid-19.
Кобися А.П. називає таке поєднання способів навчання – змішаним навчанням.
Змішане навчання, на думку науковиці, полегшує та прискорює подання та здачу
завдань на самостійне опрацювання студентів. Важливим при цьому є
необхідність безперервного вдосконалення методів навчання та професійних
навичок

та знань викладачів. Поняття «змішане навчання» зумовлює інше

поняття – «змішана модель навчання». Визначення цього поняття наступне:
«змішана

модель

навчання

–

це

модель

використання

розподілених

інформаційно-освітніх ресурсів в стаціонарному навчанні із застосуванням
елементів асинхронного й синхронного дистанційного навчання» [5, 17].
Пропонуємо

наразі

розглянути

основні

найбільш

розповсюджені

технології, які використовуються для автоматизації навчального процесу вищих
закладів освіти.
Так, однією з таких інформаційних технологій є технології STEM-освіти.
STEM розшифровується з англійської як: Science – наука, Technology –
технологія, Engineering – інженерія, Mathematics – математика. Використання
технології

STEM-освіти забезпечує фокусування уваги на таких акцентах

освітнього процесу:
− формування здатності майбутніх фахівців швидко виходити на ринок
праці;
− аналіз розвитку світових технологій та їх взаємодоповнюваність
різноманітними науковими знаннями;
− відповідність знань з різних дисциплін системі наукових знань, наукового
світогляду та наукової картини світу;
− формування критичного мислення;
− розвиток науково-дослідницької діяльності;
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− вміння організовувати та підтримувати цілеспрямовану пізнавальну
діяльність студентів тощо [7, 171].
STEM-освіта

передбачає

засоби

STEM-навчання,

які

покликані

забезпечити краще розуміння та використання інноваційних технологій. Засоби
STEM-навчання – це «сукупність обладнання, ідей, явищ і способів дій, які
забезпечують

реалізацію

дослідно-експериментальної,

конструкторської,

винахідницької діяльності у навчально-виховному процесі» [6, 82]. Існують
наступні види засобів STEM-навчання:
− друковані методичні засоби: традиційні засоби навчання, наприклад,
підручники, навчальні посібники, навчальні інструкції, алгоритми тощо;
− наочне приладдя: натуральне – обладнання, прилади, інструменти,
матеріали, зразки; образне (зображувальне) – фотографії, репродукції
картин художників, плакати тощо; знаково-символічне – знакові моделі,
графіки, схеми, таблиці та інше;
− технічні

засоби

навчання:

інформаційні

–

комп’ютерна

техніка,

мультимедійні засоби, проектори різноманітних моделей та видів,
оверхед-проектори,

слайдпроектори,

інтерактивні

дошки,

відео-

конференційні системи, проекційні столики тощо; контролюючі –
тренажери, прилади для діагностики процесів [6, 82].
Найбільш відомим прикладом використання STEM-освіти в Україні є
віртуальний STEM-центр Малої академії наук України. Він має наповнений сайт,
де зібрана велика кількість інформації про діяльність МАН, наприклад такі
розділи, як «Дослідницькі роботи», де містяться дослідження з їх детальним
описом, «Методики», «Додаткові матеріали» та інші.
На нашу думку, технологія STEM-освіти, впровадження напрямів якої в
Україні розпочалося у 2015 році, ще досі досить повільно розвивається у
вітчизняних закладах освіти. Серед причин можуть бути невідповідність цієї
технології умовам існування закладів освіти, відмінність українського
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менталітету від менталітету зарубіжних країн, де STEM-освіта активно та з
успіхом використовується тощо.
Ще однією інформаційною технологією в освіті є використання так
званого SMART-середовища. З англійської, слово «smart» перекладається як
«розумний», у контексті освітньої діяльності визначається як використання
різноманітних комплексних засобів і сучасних інтерактивних методів навчання,
а також як умова подальшого розвитку освіти [9, 302]. Простими словами,
SMART-середовище – це інтерактивне інформаційне середовище для освітнього
процесу.
Кадемія М.Ю. головною метою SMART-навчання є створення такого
середовища, що буде здатне забезпечити підготовку конкурентоспроможних
спеціалістів шляхом закладання в студентів новітніх знань та навичок: співпраці,
комунікації, соціальної відповідальності, здатності критично мислити та швидко
і якісно вирішувати усі проблеми. [4, 11]. Твердохліб А.І. говорить про
реалізацію творчого та інтелектуального потенціалу студентів у рамках смартосвіти, адже SMART-технології – це «інтегровані засоби для навчання студентів,
які включають в себе різні аспекти всіх видів інформаційних освітніх
технологій» [9, 302].
Для використання технологій SMART-середовища необхідні певні умови
їх використання. Так, викладачі, які стають учасниками такого середовища,
повинні відповідати наступним вимогам:
− мотивація до постійного саморозвитку та самовдосконалення;
− базові навички користування сучасними гаджетами, програмами та
додатками;
− знання новітніх технологій;
− швидка здатність до навчання новим технологіям;
− відслідковування постійних змін у розвитку новітніх технологій [4, 12].
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За умов наявності необхідних технічних та програмних засобів реалізації
SMART-середовища та достатньо обізнаних у цій сфері викладачів, можливо
домогтися переходу закладу вищої освіти на рівень SMART-університету. Цей
перехід здійснюється за такими напрямками як трансформація організаційної
структури, а також організація взаємодії студента й викладача за допомогою
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Це дозволяє
надати процесу навчання більшої гнучкості, відкриває доступ до міжнародного
освітнього контенту, сприяє надання індивідуалізації навчанню тощо [3, 77].
Досить новою та ще не широко розповсюдженою є така інформаційна
технологія для навчання, як чат-боти. Чат-боти широко використовуються для
особистих цілей людей, наприклад, для пошуку фільму або книги за жанром.
Однак, все частіше чат-боти використовують для навчання.

Використання

закладами вищої освіти чат-ботів може задовольнити потребу в організації
навчального процесу цікаво та якісно [1, 22].
До можливостей чат-ботів в навчальному процесі відносяться:
− можливість допомагати навчатися за допомогою низки повідомлень, ніби
це звичайна розмова в чаті, але складена у лекцію;
− можливість надавати інформацію як у вигляді текстових повідомлень, так
і засобами мультимедіа (зображення, відео-, аудіо-формати);
− проведення тестування за вивченим матеріалом у різних режимах
(екзамен, тренажер);
− цілодобова доступність;
− здатність збирати та обробляти зворотній зв’язок за допомогою
діалогового інтерфейсу [2, 236].
Так, наприклад у месенджері Telegram створений чат-бот для вивчення та
вдосконалення української мови, а саме – для тренування правильних наголосів.
Чат-бот виконаний дуже якісно, у ньому зручний інтерфейс.

© Спрінсян В.Г., Кірчук І.І.

155

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Освіта та педагогіка

www.openscilab.org

За функціональними можливостями чат-боти можуть бути декількох типів,
наприклад, інформаційний, пошуковий бот, бот-консультант, бот-перекладач,
бот-робочий інструментарій [2, 237].
Наразі більшість усім відомих месенджерів (Facebook Messenger, Viber,
Whatsapp, Skype, Telegram, Instagram) підтримують функціональність чат-ботів,
створення яких для навчального процесу урізноманітнюють його, однак для
спеціальних (фахових) дисциплін поки що це досить важко реалізувати.
Таким чином, сучасні темпи розвитку інформаційних технологій
забезпечують усі сфери суспільної діяльності великою кількістю методів, які
здатні покращити процеси у цих сферах. Для сфери вищої освіти наразі також є
досить широкий вибір технологій, серед яких навчальним закладам треба обрати
найбільш вдалий для впровадження у свої навчальні процеси. Прикладами таких
новітніх інформаційних технологій для навчання є STEM-освіта, SMARTсередовище та чат-боти. Кожен з них має свої умови впровадження, особливості,
переваги та недоліки, враховуючи які, заклади вищої освіти повинні приймати
рішення про їх використання
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НЕОЛОГІЗМИ В АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ
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імені Г.С. Сковороди
Будко Анжела Василівна
к.п.н, доцент кафедри практики англійського усного і писемного мовлення
В даній роботі буде розглянута проблема англійських неологізмів, що були
взяті з англомовної преси. Великий обсяг нових слів був описаний на основі
відбору матеріалів із англомовних засобів масової інформації. Представлено
огляд ряду часто вживаних нових слів. Також демонструється динамізм творення
слів.
Мовознавство на різних етапах свого існування постійно ставить питання про
засоби, якими користується людина для опису навколишнього світу, який
постійно розвивається та потребує нових дефініцій.
Завдяки розвитку в усіх сферах життя суспільства, розвивається також
номінативна функція, яка сприяє розширенню та обновленню словникового
запасу. Процес обновлення лексики відбувається постійно, але в деякі періоди
він найбільш інтенсивний. Так мовознавці вважають, що друга половина
двадцятого століття є неологічним вибухом, що сприяло появі новій галузі у
лінгвістиці – неології, а нові терміни що з’являються відповідно називають
неологізмами.
Існує декілька підходів що до визначення неологізмів, але в даній роботі під
неологізмами розуміються слова, словосполучення, ідіоми, що створилися по
певним моделям, можливо були запозичені з інших мов та ніколи не
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використовувалися раніше цьому значенні. Зрозуміло, що основна функція
неологізмів – номінативна.
В.В. Єлісєєва виділяє три типи нових лексичних утворень: власне неологізми
(слова, що мають нову форму і новий зміст), перейменування (відомий зміст
вкладається в нову форму), і слова, що створені шляхом переосмислення
[Єлісєєва, 2015, с.222-223].
Російський лінгвіст Л.А.Хахам класифікує неологізми з урахуванням їх
семантики і структури, тому цю класифікацію неологізмів можна назвати
структурно-семантична класифікація неологізмів [Заботкіна, 1989, c. 7]
1. Слово, в якому і форма, і значення нові;
2. Форма нова, але значення вже існувало в якомусь іншому слові;
3. Значення нове, але форма існувала раніше.
Також, слід відмітити, що нове слово проходить дві стадії. На першому етапі
слово має статус оказіоналізма, тобто є експресивним та пов’язаний з певним
контекстом. Оказіоналізм має два шляхи: або зникнути взагалі або стати
неологізмом. У другому випадку слово ще буде вважатися неологізмом, але вже
втратить свою первинну експресію (наприклад, laptop). Іноді відрізнити
оказіоналізм від неологізму складно, тому краще спиратися на ті лексичні
одиниці англійської мови, що вже отримали фіксацію у словниках.
Сучасне суспільство відводить важливу роль ЗМІ. Засобами масової
інформації є телебачення, газети, журнали та радіо комунікації, які можуть
інформувати велику кількість людей за короткий час. Мають ЗМІ також великий
вплив на англійську мову, і в цьому відношенні особливо газети і телебачення,
тому що це їхній обов’язок повідомляти про події, як вони відбуваються, саме
тому вони часто потребують нових термінів для опису нових подій, ідей та
винаходів. Тож журналісти – це ті, хто відіграє важливу роль у створенні та
поширенні неологізмів.
Розглядаючи історію написання англійської газети, ми дізнаємося, що вона
датується приблизно до 17 століття. Перші газети несли лише новини, без
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коментарів, тому що вважалося що коментування суперечить принципам
журналістики. До 19 ст. газетна мова була визнана особливим різновидом стилю,
що має специфічну комунікативну мету та власну систему мовних засобів.
Так, Т.Г. Добросклонська окрім «Засоби Масової Інформації» виділяє ще три
значення. По-перше, ЗМІ – це тексти, вироблені і поширені засобами масової
інформації. По-друге, це стійка, внутрішньомовна система, що характеризується
певним набором властивостей та ознак. Та по-третє, це знакова система, що
включає у себе співвідношення вербальних та аудіовізуальних компонентів,
характерних

для

кожного

ЗМІ:

[Добросклонська,

радіо,

телебачення,

друк,

2008,

інтернет
с.18].

Саме у ЗМІ частіше за все відображаються соціально-ідеологічні зміни у
суспільстві та фіксуються нові поняття.
Якщо дослідити та проаналізувати словникові дефініції, що були відібрані
по принципу найчастішої вживаності, можна виявити ряд ідеографічних груп, в
яких найчастіше виникають нові лексичні одиниці. Цими рядами є: «Психологія
людини», «Техніка і комп’ютери», «Родина і шлюб», «Культура», «Політика»,
«Екологія», «Дозвілля та спорт». Під ідеографічною групою розуміються слова,
що об’єднані спільною темою, але належні до різних частин мови.
Проведені дослідження нових слів дозволили зробити наступні висновки. Поперше, найуживанішими новими словами є неологізми, що відносяться до таких
ідеографічних груп як «Психологія людини» та «Техніка і комп’ютери».
Найменш за все нові слова були використані в ідеографічних групах «Політика»
та «Екологія». На основі цього можна припустити, що нерівномірне
розподілення неологізмів пов’язане з появою нових лексичних одиниць саме у
тих сферах, де виникає найбільше нових явищ. Цікаво відмітити, що найбільше
неологізмів було виявлено в групах, що пов’язані з психологією людини та
суспільство. Тому є підстави припускати, що англомовне суспільство приділяє
значну увагу особистості людини, її психології, соціальним зв’язкам, сімейним
проблемам та розвагам. Все це знаходить відображення у мові, де створюються
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нові слова для позначення відповідних понять, актуальних для потреб
суспільства.
По-друге, переважна кількість нових лексичних одиниць представлені
іменниками, що є цілком природнім, тому що у більшості випадків неологізми
утворюються у мові для позначення нових предметів та понять.
По-третє, на основі аналізу англомовних ЗМІ, можна дійти висновку, що
деякі неологізми можуть відноситися одночасно до двох, інколи навіть до трьох
ідеографічних груп, тому, відповідно, кордони між цими групами залишаються
розмитими. Газетна мова схильна до впровадження «модних слів». До таких слів
належать експресивно-емоційні слова та вирази, стереотипні, стандартні
обороти мови – мовні штампи, вирази, словосполучення, кліше, є популярними
в певний період часу як в мові, так і в пресі.
Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що оновлення словникового
складу мови – це постійний процес, що відбувається під впливом загальних змін
теперішнього часу. У сучасному суспільстві відбувається постійний розвиток
різноманітних сфер людського життя. Таким чином, неологізми є невід'ємною
частиною мови сучасних засобів масової інформації.
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Интерес авторов доклада к этой женщине-анатому объясняется тем, что она
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является уроженкой нашего уральского города Екатеринбурга, а также тем, что
2 августа 2021 года исполнилось 115 лет со дня ее рождения.
Магдалина Сергеевна Грачева родилась 2 августа 1906 года в г.
Екатеринбурге, в медицинской семье. Отец ее работал врачом, мама –
акушеркой, и Магдалина с детства мечтала тоже посвятить себя медицине. Она
окончила гимназию, которая после Великой Октябрьской социалистической
революции была преобразована в единую трудовую школу, но к моменту
выпуска

Магдалины

в

1923

г.

медицинский

факультет

Уральского

государственного университета, открытый в 1920 году, уже был переведен в г.
Пермь [2], и девушка поехала поступать на медицинский факультет Донского
университета в г. Ростов-на-Дону. В вуз ее сразу не приняли из-за отсутствия
рабоче-крестьянского происхождения, поэтому 2 года ей пришлось трудиться в
качестве разнорабочей на стройке. В 1925 г. Магдалина поступила на рабфак
(рабочий факультет) университета, как раз в том же 1925 г. переименованного из
Донского в Северо-Кавказский [5]. В 1926 г. она стала студенткой медицинского
факультета Северо-Кавказского университета, на базе которого в 1930 г. был
организован Ростовский медицинский институт, который Магдалина Сергеевна
закончила в 1931 г. Проработав год врачом в одной из больниц Ростовской
области, Магдалина Сергеевна поступила в 1932 г. в аспирантуру на кафедру
нормальной анатомии Ростовского медицинского института, в 1934 г. перевелась
в аспирантуру на кафедру нормальной анатомии Первого Московского
медицинского института им. И.М. Сеченова (I ММИ, ныне Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова). В 1935 г.
Магдалина

Сергеевна

защитила

кандидатскую

диссертацию

на

тему

«Иннервация бедренной артерии» и начала работать ассистентом кафедры
нормальной анатомии Второго Московского медицинского института (ныне
РНИМУ – Российский научно-исследовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова). В дальнейшем всю свою жизнь Магдалина Сергеевна Грачева
посвятила изучению иннервации кровеносных сосудов и внутренних органов [4].
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В РНИМУ им. Н.И. Пирогова Магдалина Сергеевна проработала до 1950
года, именно там она начала углубленно изучать морфологию и иннервацию
гортани. В 1950 г. она перешла на должность доцента кафедры анатомии и
физиологии в Московский фармацевтический институт, где работала до 1958 г.
В 1953 г. Магдалина Сергеевна защитила докторскую диссертацию на тему
«Иннервация гортани» [1]. Она провела комплексные исследования морфологии
гортани у человека и животных, получила новые данные по этому вопросу.
Провела послойное препарирование слизистой оболочки гортани, эластического
конуса и голосовой складки у людей в возрастном аспекте. Показала, что у
новорожденных детей мышечные пучки в голосовой складке отсутствуют (их
место занимают железы и рыхлая соединительная ткань) ; голосовая мышца
дифференцируется в возрасте 5-12 лет. Указала, что у взрослых людей голосовая
мышца имеет волокна трех направлений и обычно (в 75% случаев) образована
черпало-связочной (идет косо снизу–вверх и сзади–наперед), щито-связочной
(идет назад и внутрь) и щито-черпаловидной (примыкает к наружной щиточерпаловидной мышце) частями [3].
В 1956 г. вышла знаменитая монография М.С. Грачевой «Морфология и
функциональное значение нервного аппарата гортани». Эта монография и в наше
время считается актуальной, ею широко пользуются не только анатомы,
физиологи, но и клиницисты. В третьем номере журнала «Архив анатомии,
гистологии и эмбриологии» («Архив АГЭ») за 1958 г. И.Б. Солдатовым была
дана подробная рецензия на монографию М.С. Грачевой «Морфология и
функциональное значение нервного аппарата гортани». Автор рецензии сделал
ряд существенных замечаний, но отметил, что, несмотря на отмеченные
недостатки, ценность рецензируемой монографии и своевременность ее издания
очевидны [6].
В 1956 году М.С. Грачевой было присвоено ученое звание профессора, а в
1958 г. ее пригласил на должность профессора своей кафедры академик РАН
СССР Дмитрий Аркадьевич Жданов, который с 1956 г. заведовал кафедрой
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нормальной анатомии I МГМУ им. И.М. Сеченова. На этой кафедре Магдалина
Сергеевна Грачева проработала до своего ухода на пенсию. Она продолжала
активно заниматься научной и учебно-методической работой. Опубликовала
методические рекомендации по анатомии для студентов и слушателей
факультета повышения квалификации. Получила морфологические данные по
вопросам топографии и строения мягкого неба у разных животных,
одновременно выявила источники его иннервации, что позволило провести
сравнительно-анатомический анализ функций мягкого неба. Магдалина
Сергеевна изучила анатомию и топографию ветвей блуждающего нерва,
иннервирующих мягкое небо у человека и животных. Представила результаты
экспериментальных исследований об отношении тройничного, языкоглоточного
нервов по отношению к мягкому небу и о его симпатической иннервации.
Микроскопическими методами показала неравномерность распределения
нервных волокон в толще различных отделов мягкого неба.
Магдалина Сергеевна Грачева прожила очень долгую, насыщенную жизнь.
Она умерла в Москве в 2003 году, в возрасте 97 лет. В памяти современников она
осталась

как

замечательный

исключительно
педагог

и

креативный,
очень

талантливый

деликатный,

исследователь,

доброжелательный,

необыкновенной скромности человек.
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Вступ. У зв’язку з оптимізацією освітнього процесу питання про
дистанційну форму навчання перед науково-педагогічними колективами
повстало давно. Підставою для цього було Положення про дистанційне навчання
(наказ, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за №
703/23235, від 25.04.2013 р. № 466 зі змінами від 14.07.2015 р., наказ № 761) [1].
Ще у 2017 році прикладом впровадження масових відкритих онлайн-курсів у
систему вищої медичної освіти були колеги із Запорізького державного
медичного університету (О. Г. Кущ, В. М. Омельянчик, Г. І. Бессараб та інші:
дистанційне навчання в системі медичної освіти – перший досвід кафедри
нормальної фізіології ЗДМУ, 2017р.)[2].
Однак, зважаючи на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19),
спричиненої SARS-CoV-2, запровадження Кабінетом Міністрів України 16
березня 2020 р. ( наказ МОН України від 16.03.2020р. №406) карантину й заходів
168

© Фабрика Р.Р., Фабрика І.-Р.М.

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Охорона здоров’я

www.openscilab.org

для боротьби з епідемією, гостро постало питання організації освітнього процесу
в університеті в період пандемії. Основним виходом, щоб не порушувати право
громадян на здобуття освіти закріплено Конституцією держави (Ст.53
Конституція України), було рішення про переведення освітнього процесу на
дистанційну форму навчання.
Метою роботи є специфіка застосування технологій дистанційного
навчання при викладанні медичних дисциплін, у тому числі в умовах
карантинних обмежень.
Вчена рада Івано-Франківського національного медичного університету
затвердила

нормативні

документи,

які

регулюють

освітню

діяльність

університету в період запровадження карантинних заходів. Так, організація
освітнього процесу в університеті відбувається відповідно до Положення про
дистанційне навчання у Івано-Франківському національному медичному
університеті імені [3]. Згідно з Положенням, існують певні особливості
організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання:
1. Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких
формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка; контрольні
заходи.
2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є:
лекція, семінар, практичні заняття, консультації, відпрацювання пропущених
занять тощо.
3. Лекція, консультація, семінар проводяться зі студентами (слухачами)
дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до
навчального плану.
4.

Отримання

дистанційного

навчальних
навчання

під

матеріалів,
час

спілкування

навчальних

занять,

між

суб’єктами

що

проводяться

дистанційно,забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової
інформації у синхронному або асинхронному режимі.
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5. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних)робіт,
відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання
можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою
програмою навчальної дисципліни.
6. Окремі практичні заняття проводяться викладачами у спеціально обладнаних
навчально-практичних центрах, залах з використанням відповідних віртуальних
тренажерів і симуляторів.
7. До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу можуть
відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних
занять можуть проводитись у синхронному або асинхронному режимі, що
визначається робочою програмою навчальної дисципліни.
8. Контрольні заходи з навчальної дисципліни при застосуванні дистанційної
форми навчання включають: проміжний,підсумковий модульний контроль та
інші визначені ІФНМУ контролі знань,умінь та навичок, набутих студентом,
слухачем у процесі навчання. Усі контрольні заходи можуть здійснюватись
відповідно до рішення ІФНМУ дистанційно з використанням можливостей
інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за
умови забезпечення аутентифікації здобувача освіти.
Тому, у зв'язку зі стрімким поширенням COVID-19, довелося організувати
якісне онлайн-навчання за короткий проміжок часу, мотивувати до навчання і
бути готовим до різних технологічних проблем.

Крім того, існує декілька

організаційно-методичних та організаційно технічних моделей дистанційного
навчання. Практичні заняття проводяться в форматі онлайн-конференції в
програмі Microsoft Teams (попередньо створюються Класи для кожної підгрупи
та події в програмі — в календарі відповідно до розкладу, запрошуються
студенти). Microsoft Teams — центр для командної роботи в Office 365, який є
більш спрощеним варіантом систем управління навчанням, проте дає змогу
навчальній групі комунікувати та обмінюватися файлами. Програма зручна,
оскільки об'єднує все в спільному робочому середовищі, яке містить чат для
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обговорень, файлообмінник та корпоративні програми. Для кожної теми є
перелік тестів, які студенти проходять в системі відповідно до календарнотематичному плану, отримують результат, який викладач конвертує в бали, за
критеріями оцінювання. Під час онлайн-заняття викладач опитує тему, корегує
відповідь, пояснює моменти, що були незрозумілі, використовуючи попередньо
завантажені матеріали — презентації, відео, фото, що допомагає засвоїти
матеріал. Для майбутніх лікарів надзвичайно важливими є практична підготовка,
робота з реальними пацієнтами, відпрацювання мануальних та комунікативних
навичок, тому під час дистанційного викладання вирішуються ситуаційні задачі
та розбираються алгоритми виконання практичних навичок, з метою
максимального наближення студентів до практики [4].
В свою чергу, дистанційна форма навчання має ряд переваг та недоліків.
За даними П. М. Григоришина зі співавторами,Т. Я. Дівнич [2,5,6], перевагами
дистанційного навчання є:
1.

Модульність

–

в

основу

програми

дистанційного

навчання

покладеномодульний принцип.
2. Гнучкість – студент може вчитися згідно зі своїм темпом, особистими
можливостями і потребами.
3. Нова роль викладача – координування навчального процесу, корегування
курсу, консультування та складання індивідуального навчального плану.
4. Використання в процесі навчання сучасних технологій, паралельне освоєння
практичних навичок, які стануть у нагоді в майбутній професії.
5. Самостійне планування часу і розкладу занять, а також перелік навчальних
дисциплін, що вивчаються.
6. Створення комфортних умов навчання, що сприяє його продуктивності.
7. Самоконтроль набутих знань, саморозвиток,моралізація, творчість.
8. Отримання освіти людьми з обмеженими фізичними можливостями.
Основні недоліки дистанційного навчання:
© Фабрика Р.Р., Фабрика І.-Р.М.
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1. Відсутність спілкування між викладачем і студентом мінімізує можливість
індивідуальної передачі знань, а також відсутність спілкування із колегамистудентами, що виключає можливість обговорення набутих знань і проведення
дискусій та диспутів.
2. Відсутність особистої мотивації вчитися самостійно, без постійного контролю
викладача.
3. Неможливість негайного виявлення незрозумілих питань, що виникають під
час засвоєння певних тем.
4. Використання власного комп’ютерного забезпечення не виключає ситуацій,
коли студент переключається на «цікавіші» за навчання розваги (ігри,чати,
соціальні мережі тощо), оскільки у студентів,що навчаються, не завжди є
самодисципліна, свідомість і самостійність, які необхідні при дистанційному
навчанні.
5. Відсутність практичних занять.
З огляду на те, що у майбутнього лікаря повинен бути сформований
алгоритм постійної, безперервної самоосвіти, це вимагає розвитку у студентів
потреб у навчанні, здобутті нових знань, оволодінні новими практичними
навичками. Самостійною пошуковою роботою студенти займаються при роботі
з навчально-методичною та довідковою літературою. Це досить складний,
послідовний процес,який вимагає постійного самоконтролю, систематизації
отриманих знань, вміння узагальнювати та мислити в цілому. При впровадженні
нових, сучасних методів навчання в освітній процес головними критеріями є
доступність та інформативність. При цьому не слід забувати основні цілі заняття,
прагнути виконувати основні задачі відповідно до поставленої мети, керуючись
доступними в дистанційній освіті методами навчання, які будуть спрямовані на
реалізацію принципу активного навчання [2].
Існує кілька точок зору з питання готовності чинного законодавства до
переходу на нові освітні технології в державному масштабі. Найбільш часто
виникають суперечки навколо того, чи є дистанційне навчання новою формою
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навчання або технологією навчання у вже існуючих формах, хто відповідає за
організацію діяльності та формування системи дистанційного навчання в
освітньому закладі та регіоні,як рахувати навантаження викладачів і студентів
приданому типі навчання, з яких параметрів розраховується ставка учасників
дистанційного навчання, як захищаються майнові та авторські права учасників
онлайн-конференцій

тощо.

Питання

стандартизації

та

нормативного

регулювання дистанційного навчання повинні враховувати міжнародний досвід
і практику [2].
Результати і обговорення. Саме дистанційне навчання є важливим
допоміжним елементом у глобальному освітньому просторі та виступає
ефективним доповнення традиційних форм освіти, засобом часткового
вирішення її нагальних проблем, особливо в період пандемії. Технології
дистанційного навчання є могутнім засобом пізнання.
Висновки. Дистанційне навчання — це цілеспрямований процес взаємодії
викладача та студента, що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних
і телекомунікаційних технологій, які дають змогу проводити навчання на
відстані, що актуально в умовах пандемії COVID-19. Вимушений перехід на
дистанційне навчання сприяв активізації використання нових інформаційних
технологій, переосмислення ролі викладача, дав зрозуміти, що навіть після його
згортання елементи дистанційної освіти будуть активно використовуватися в
посткарантинному освітньому процесі. В подальшому змішана форма навчання
з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій допоможе студентам
реалізовувати власні освітні цілі.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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ПРАВО
Каніщев Г. Ю.

РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
У КОНСТИТУЦІЇ СРСР (РЕДАКЦІЯ ВІД 26 ГРУДНЯ 1990 Р.)
Каніщев Григорій Юрійович
к.іст.н., доцент, доцент кафедри права Гуманітарно – правового факультету
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Тридцята річниця проголошення незалежності України, яка виповнилася
2021 року, є приводом повертатися до історичних витоків цієї події, вивчати її
причини. Велике значення для дослідження процесу здобуття Україною
незалежності має з’ясування правових аспектів розпаду Союзу Радянських
Соціалістичних Республік (СРСР) та їх відображення у Конституції СРСР (у
редакції від 26 грудня 1990 р.). Ця редакція, затверджена IV З’їздом народних
депутатів СРСР в умовах розпаду останнього [1], на нашу думку, відображала
вищезгаданий процес.
Приєднуємося до визначення розпаду СРСР як процесів системної
дезінтеграції радянської держави у соціально – економічній, політичній і
культурній сферах, що призвели до припинення її існування [2]. 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» [3]) по 8
грудня 1991 р. (підписання Україною «Угоди про утворення Співдружності
Незалежних Держав»; відповідно до частини першої її преамбули «Союз РСР як
суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування»
[4]).
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Відповідно до вищезазначеного, джерельну базу дослідження складає
Конституція СРСР у редакції від 26 грудня 1990 р. та інші нормативно – правові
акти Союзу РСР, які відображають процес політичної дезінтеграції єдиної
союзної держави. Тобто процес поступової втрати нею територіальної цілісності
протягом 1990 – 1991рр.
Відображення процессу розпаду СРСР у Конституції СРСР (редакція від
26 грудня 1990 р.) слід на нашу думку, розділити на такі частини: а) право
союзної республіки на вихід зі складу СРСР; б) політичні права громадян; в)
побудова органів державної влади; г) територіальний устрій держави.
Правовою основою розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік
слід вважати статтю 72 Конституції СРСР [5]. Тут йде мова про збереження за
кожною союзною республікою Радянського Союзу права вільного виходу з
СРСР [5]. 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.
Стосовно визначених у Конституції політичних прав радянських громадян,
реалізація яких сприяла розпаду єдиної союзної держави, вважаємо за необхідне
почати з частини третьої статті 34 – щодо неможливості ні для кого в СРСР
користуватися незаконними привілеями [5]. Відомо, що саме відповідна
риторика часів Перебудови, спрямована проти привілеїв радянської правлячої
верхівки, сприяла дискредитації Радянського Союзу як загальнонародної
держави, держави трудящих і для трудящих. І тим самим вважаємо, згодом
призвела до його розпаду.
Наступним моментом цього аспекту вважаємо статтю 6 [5]. Тут крім
Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС) згадані «інші політичні партії»,
а також масові рухи. Всі вони, відповідно до вищезгаданої статті конституції,
мали право брати участь «у виробленні політики радянської держави, в
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управлінні державними і громадськими справами» [5]. Ця правова норма
відображала явну лібералізацію політичного життя у Радянському Союзі часів
Перебудови. У даному випадку – право радянських громадян об’єднуватися у
політичні партії, громадські організації, брати участь у масових рухах, «які
сприяють розвиткові політичної активності і самодіяльності, задоволенню їхніх
різноманітних інтересів» (стаття 51) [5]. У подальшому ця правова норма
безумовно, сприяла розпаду СРСР, оскільки все управління і відносини влади з
народом у цій державі трималися на жорсткій монополії КПРС на владу. А
значить, просто не були розраховані на таке реформування.
Останній момент аспекту першого, на який ми вважаємо за необхідне
звернути увагу – це зміст статті 50 Основного Закону. Вона гарантувала
громадянам СРСР свободу слова, друку, зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій [5]. І хоча, відповідно до радянської конституційної традиції, ці
права гарантувалися не взагалі, а лише «відповідно до інтересів народу і з метою
зміцнення соціалістичного ладу» [5], політика Гласності, що зробила можливою
відкриту критику влади, призвела до вибуху неконтрольованої цією владою
суспільно – політичної активності громадян. А відтак, згодом сприяла розпаду
СРСР.
Таким чином вищезгадані статті радянського Основного Закону, що
стосувалися взаємовідносин людини і держави, в умовах політики Перебудови
призвели спочатку до дискредитації правлячої верхівки СРСР в очах населення
країни, згодом – до появи неконтрольованих владою політичних рухів і нарешті
– до сплеску суспільно – політичної активності в країні, неконтрольованої
владою, що згодом і призвело цю державу до розпаду.
Аналізуючи відображення розпаду Союзу РСР у його основному Законі,
вважаємо за необхідне звернути увагу також на побудову органів державної
влади Союзу. Так, відповідно до статті 108 Основного Закону, найвищим
органом державної влади СРСР був З’їзд народних депутатів, «правомочний
прийняти на свій розгляд і вирішити будь – яке питання, віднесене до відання
© Каніщев Г.Ю.
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Союзу РСР» [5]. Враховуючи таку надзвичайно широку компетенцію можна
стверджувати, що повноваження З’їзду народних депутатів обов’язково повинні
були перетинатися із повноваженнями Верховної Ради СРСР. Остання
визначалася союзною конституцією у статті 111 як постійно діючий
законодавчий (виділене нами – Г. К.) і контрольний орган державної влади СРСР
[5]. І дійсно, частина друга статті 108 визначала право З’їзду приймати закони
СРСР [5].
До цього слід додати великий кількісний склад З’їзду (2250 депутатів),
складну систему його формування (від територіальних і національно –
територіальних виборчих округів, а також від загальносоюзних громадських
організацій), що визначалися статтями 95 і 109 [5], незвичні для радянської
виборчої системи альтернативність виборів і відсутність рознарядок при
висуненні кандидатур народних депутатів (визначалися частиною другою статті
100) [5]. На підставі всього цього стверджуємо, що така система влади під
вивіскою «плюралізму» і «демократії» приховувала управлінський хаос, який
невдовзі і став проявлятися у державному управлінні Союзу РСР і знайшов
яскраве відображення у процесі його подальшого розпаду.
…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» [6, 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
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на союзну владу [6, 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) [6, 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 [3].
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)» [3].
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 [3]. 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 [3]. 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.
© Каніщев Г.Ю.
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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» [7]. 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) [7].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» [7]. Відносини автономних республік та інших автономій із союзною
республікою, до складу якої вони входили, мали визначатися угодами і
договорами (виділене нами – Г.К.) [7]. 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 вищезгаданими нормативно –
правовими актами, знайшли відображення у Конституції СРСР (редакція від 26
грудня 1990 року) наступним чином. Глава 15-2 «Рада Федерації» стосувалася
діяльності відповідного колегіального органу державного управління СРСР [5].
До його складу, крім Президента і Віце-президента СРСР входили найвищі
посадові особи республік – суб'єктів федерації (як союзних, так і автономних)
[5]. Найвищі посадові особи автономних областей і округів приймали участь у
роботі Ради Федерації з питань, що стосувалися відповідних автономій [5].
Отже, процес розпаду СРСР знайшов вважаємо, достатньо повне і всебічне
відображення у Конституції СРСР (у її редакції від 26 грудня 1990 року). За своїм
змістом вона була відображенням намагання союзної влади перешкодити
системній дезінтеграції СРСР. Втім вважаємо, конституційні норми, покликані
зміцнити єдину союзну державу, в умовах втрати реального контролю влади за
політичною ситуацією в країні тільки сприяли процесу її подальшого розпаду з
утворенням на її території нових держав, зокрема і України.
Здійснене нами дослідження дає можливість прослідкувати процес
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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ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Хомюк Н.В., Яре нчук Н. В., Осадчук В.М.

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДОБУВАЧІВ
ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Хомюк Наталія Володимирівна
Науковий керівник
викладач природничих дисциплін,
спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Яренчук Наталія Вікторівна
студентка 3 курсу спеціальності "Початкова освіта"
Комунального закладу вищої освіти "Луцький педагогічний коледж"
Волинської обласної ради
Осадчук Вікторія Миколаївна
студентка 3 курсу спеціальності "Початкова освіта"
Комунального закладу вищої освіти "Луцький педагогічний коледж"
Волинської обласної ради
У дітей молодшого шкільного віку зростає рухливість нервових процесів: у
віці 6-7 років збудження домінує над гальмуванням. Вони вирівнюються лише до 23 класу. Так, в цей віковий період виявляються добре вираженим, індукційні
відносини між збудженням і гальмуванням, і при цьому відзначається здатність
послідовного гальмування до швидкої концентрації. У віці 7-10 років основні
нервові процеси у дитини за своїми характеристиками наближаються до таких як у
дорослої людини.
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система

продовжує

розвиватися

,скелет

набуває

окріпленності. Продовжує розвиватися м'язова тканина, краще розвинені великі
м'язи, дрібні гірше. До 6-7 років відбувається освоєння основних навичок,
поліпшується координація рухів, дитина вчиться володіти своїми рухами.
Інтенсивно зростає м'яз серця, тому воно порівняно витривале. Завдяки великому
діаметру сонних артерій головний мозок отримує достатньо крові й інтенсивно
наростає маса мозку.
Зростання

фізичної

витривалості , підвищення працездатності носять

відносний характер, і в цілому для дітей молодшої школи залишається характерною
висока втомлюваність. Їх працездатність зазвичай різко падає через 25-30 (хв) уроку
і після другого уроку. Діти дуже стомлюються в разі відвідування групи
продовженого дня, а також при підвищеній емоційній насиченості уроків і заходів.
У перехідний період від дошкільника до молодшого школяра відбувається
скачоку у рості. На тілі цих анатомо-фізіологічних змін відбувається пізнавальний
та особистісний розвиток молодших школярів.[1]
Все це винятково важливо тому, що початок шкільного життя - це початок
особливої навчальної діяльності, що вимагає від дитини не тільки значного
розумового напруження, а й великої фізичної витривалості.
Активно розвивається у молодших школярів м’язова система збільшується
вага усіх м’язів, щодо ваги тіла, що сприяє зростанню фізіологічної системи,
підвищеної здатності організму до відносно тривалої діяльності.
Дрібні м’язи розвиваються повільніше. Діти цього віку добре ходять і
бігають, але ще не досконало координують дрібні рухи рук. Першокласникові важко
писати в межах рядка, спрямувати роботу руки, не роблячи зайвих рухів, які швидко
викликають втому. Тому варто проводити фізкультхвилинки, які розслаблюють
дрібні м’язи пальців і кисті. Протягом молодшого шкільного віку діти набувають
здатності розділяти навантаження на різні групи м’язів. Їхні руки стають
координованішими, точнішими, удосконалюється техніка письма. [2]
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Продовжується ріст серцевого м’яза. Артерії у молошого школяра дещо
ширші ніж у дорослого, що зумовлює особливість його артеріального тиску.
Діти цього віку дихають з більшою частотою, ніж дорослі. Для підтримання
їхньої працездатності особливо важливо, щоб у класі було чисте повітря.
Вага мозку першокласника наближається до ваги мозку дорослої людини. У
молодшому шкільному віці відбувається морфологічне дозрівання лобного відділу
великих півкуль головного мозку, що створює можливість для цілеспрямованої
вольової поведінки.
Нервовій системі властива висока пластичність, що забезпечує її здатність
фіксувати

впливи середовища, готовність реагувати на них. Підвищується

рухливість нервових процесів, що дає змогу швидко змінювати поведінку відповідно
до вимоги вчителя.
В молодших школярів вища, ніж у дошкільнят урівноваженість процесів
збудження та гальмування. Хоча процеси збудження все-таки переважають.
Зростає роль другої сигнальної системи (мови) в аналізі і синтезі вражень від
зовнішнього світу, утворенні тимчасових первинних зв’язків, вироблення певних дій
та операцій, формуванні динамічних стереотипів. У дітей добре розвинені всі
органи чуття, деякі з них мають певні особливості. Очі, завдяки пластичності
кришталика, можуть швидко змінювати свою форму залежно від пози під час
читання і письма. Якщо не враховувати цієї особливості органів зору молодших
школярів і не стежити за їхньою поставою, це може спричинити підвищення очного
тиску, нечіткість зображень на сітківці, короткозорості. [3]
Фізіологічний розвиток молодшого школяра зумовлений формуванням
організму, що викриває нові можливості для його діяльності, розгортання та
поглиблення зв’язків з соціальним оточенням. Водночас дозрівання стимулюється і
впливами зовнішнього середовища, про що свідчить загальне прискорення
фізіологічного розвитку дітей.
Також слід чітко звернути на стан здоров’я дітей під час навантаження на
уроках фізичної культури так як урок фізичної культури відрізняється
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навантаженням від дитячого садка. Навантаження першокласникам слід давати
поступово це - легка розминка, ЗРВ на місці в русі, комплекси РГГ, корегувальні
вправи для м’язів спини, рук та ніг, виконання вправ для профілактики
плоскостопості, вивчення рухливих ігор та естафет. Після освоєння цього матеріалу
через 3 місяці дітям можна провести змагання по командам з класом а у же через 6
місяців проводити кругові навантаження з різним напрямком для розвитку силових
якостей. Також слід звернути увагу на проби руф’є першокласників і розділити їх на
(основну, підготовчу та спеціальну) та варіювати навантаження якщо немає
серйозних протипоказань. Дітям молодшого шкільного віку психологічно важко
бути з різними вчителями, отже дітей завжди потрібно підтримувати та не в якому
разі не критикувати а навпаки хвалити навіть якщо щось в дитини не виходить
зробити.[4]
Досліджено, що для дітей молодшого шкільного віку одним із основних
видів діяльності є гра. Учні початкової школи активно граються, але навіть
характер гри може змінюватися під впливом навчання. Діти пізнають оточуючий
світ у процесі навчальної діяльності й, зокрема, у дидактичній грі. Особливо їм
подобається гра за ролями, у процесі якої вони обирають поведінку (у тому числі
й мовленнєву) певного персонажу чи уявної особи. Якщо діти охоче вживаються
у різні образи, то процес навчання можна побудувати так, щоб задовольнити
дитячу потребу гратися, пропонуючи спеціальні дидактичні ігри. Саме цю
особливість дитячих інтересів мають широко використовувати вчителі під час
навчання іноземної мови. Гра має стати невід'ємним компонентом навчальної
діяльності молодших школярів.
Література
1. anatomo-fiziologichni-osoblivosti-molodshih-shkolyariv-159508.html
2. psihologo-fiziologicni-osoblivosti-molodsih-skolariv-172249
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ЕЛЕКТРОННІ ПЛОМБИ І ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ЯК
ОСНОВА КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ВАНТАЖІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Брюханов Олексій Володимирович
Викладач вищої категорії Державного вищого навчального закладу
«Бахмутський коледж транспортної інфраструктури»
Цифрові пристрої дозволяють контролювати онлайн місцезнаходження
рухомого складу, дотримання маршруту прямування, а також дають інформацію
про те, чи намагалися зловмисники отримати доступ до вантажу. Як і в якому
випадку вони повинні застосовуватися? Чи можуть допомогти понизити риски
затримок в дорозі і на митниці?

Електронні пломби та електронні пристрої контролю
Колись давно для контролю за переміщенням товарів і вантажів як
пломбувальні пристрої, використовувалися пломби, сургучні та мастичні
печатки. Потім найбільшого поширення набули механічні пломби зі свинцю,
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алюмінію, пластмаси, а також замки одноразового застосування – пристрої з
елементами точної механіки, що надалі отримали назву запірно-пломбувальних
пристроїв

(ЗПП).

Конструкції

пломбувальних

пристроїв

безперервно

покращувалися і практично досягли досконалості. При цьому основні їх
споживчі властивості – стійкість до кримінальних впливів та стійкість до
фальсифікацій – відповідають оптимальному рівню за співвідношенням «цінаякість», а можливості їхньої модернізації практично вичерпані. Крім того, ці
пломбувальні

пристрої

вже

не

справляються

з

функціями

ключової

інформаційної ланки транспортного логістичного ланцюга. Тому століття
цифрових

технологій

зумовило

необхідність

появи

нового

покоління

пломбувальних пристроїв – електронних пломб, що конструктивно об'єднали
механічну пломбу та електронний блок.
Електронні пломби здатні здійснити автоматичний дистанційний контроль
доступу до вантажу, забезпечити в режимі реального часу моніторинг параметрів
перевезення та стану вантажу на різних видах транспорту та негайно передати
інформацію до ситуаційних центрів для вживання оперативних заходів
реагування при несанкціонованому доступі до вантажу.
На даний час ринок електронних засобів контролю під час перевезення
вантажів пропонує широкий спектр продукції. Цю продукцію умовно можна
поділити на дві групи.
Перша – електронні пломби.
До них відносяться:
- електронні індикаторні пломби - конструктивно являють собою звичайні
механічні пломби з RFID-міткою або мікрочіпом, що забезпечують контроль
цілісності механічної пломби шляхом передачі сигналу "розкрито" - "не
розкрито" на спеціальний зчитувач на відстані від 20 см до 1,5 м;
– електронні навігаційні пломби – конструктивно складаються з двох
частин – механічної пломби та електронного модуля (блоку). Основна функція
електронного модуля – позиціонування місцезнаходження пломби та контроль
188

© Брюханов О.В.

www.openscilab.org

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Транспорт

маршруту пересування транспортного засобу. Контроль цілісності механічної
пломби електронним модулем (блоком) не здійснюється;
– електронні пломбувальні пристрої – конструктивно поєднують
механічну пломбу з електронним модулем (блоком) через спеціальний елемент
контролю цілісності пломби, що передає сигнал «закрито» (опломбовано),
«розкрито» (зруйновано) в електронний модуль.
– електронні запірно-пломбувальні пристрої – складаються з двох
компонентів (силового механічного запірно-пломбувального пристрою, що
витримує механічне розривне навантаження більше 2000 кгс, та електронного
блоку), мають у порівнянні з електронними пломбувальними пристроями великі
габарити та вагу, об'єднуються перед опломбуванням в єдину конструкцію.
Основна функція – дискретна передача на сервер оператора сигналів
безпеки або розтину механічної пломби з фіксацією часу, координат місця
знаходження пристрою та іншої додаткової інформації.
Електронні пломбувальні пристрої призначені для експлуатації з
малогабаритними пломбами (наприклад, діаметр троса пристрою не більше 3 мм,
вага не більше 150 г, габарити не більше 1,5 куб. витримують механічне розривне
навантаження не менше 350 кгс);
Друга група – електронні пристрої контролю.
До них відносяться:
– електронний трекер – електронний засіб, що функціонує на підставі
технологій навігаційних супутникових систем, що навішується на транспортний
засіб (контейнер) із застосуванням магнітної основи та забезпечує передачу
координат місцезнаходження пристрою та іншої додаткової інформації;
– електронний замок – пристрій у вигляді механічно навішуваного замка з
металевою дужкою або дужкою з троса-кабелю, що замикається електронним
ключем і забезпечує контроль розтину з використанням електронного блоку,
розміщеного в корпусі замку та передає сигнал «розкрито» на пульт контролю.
© Брюханов О.В.
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Основна відмінність електронних пломб та електронних пристроїв
контролю полягає в галузі їх застосування:
– електронні пломби – універсальні, допускають застосування як пломба
відправника вантажу на будь-яких транспортних засобах і є елементом
юридичної та адміністративної відповідальності при незбережних перевезеннях.
У разі застосування електронних навігаційних пломб функція пломби
відправника

вантажу

покладається

на

механічну

пломбу.

Електронні

пломбувальні пристрої та електронні запірно-пломбувальні пристрої можуть
виконувати функцію електронних пристроїв контролю;
– електронні пристрої контролю – обмеженого сектора застосування та
можуть застосовуватися виключно в комплекті з механічною пломбою або
запірно-пломбувальним пристроєм, що виконує функції пломби відправника
вантажу. Пристрої цієї групи не можуть використовуватися як електронна
пломба.
Електронні пристрої контролю по суті є сигнальними пристроями
контролю маршруту пересування транспортного засобу, а частина їх конструкції
у вигляді відрізка троса-кабеля кінцевої довжини або дужки замикаючого
механізму без будь-якого маркування і контрольних номерів насправді є
звичайним елементом кріплення до корпусу транспортного засобу. З технічного
погляду правильна назва такого елемента – елемент кріплення з функцією
контролю цілісності.
При виборі електронних засобів контролю слід враховувати, що
електронна

пломба

автоматично

переходить

у

режим

охорони

після

встановлення на запірний вузол транспортного засобу з реєстрацією на сервері.
Власний кабінет відображає час, координати, заряд батареї та інші
параметри. Електронний пристрій контролю для увімкнення після встановлення
на запірний вузол транспортного засобу вимагає ручних маніпуляцій за
допомогою мобільного програматора.
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В даний час накопичено значний досвід застосування електронних пломб
та електронних пристроїв контролю – насамперед при забезпеченні контролю за
перевезенням транзитних санкційних вантажів через територію України.
Важливий аспект застосування електронних пломб та електронних
пристроїв контролю пов'язаний із включенням їх до складу комплексних систем
транспортної безпеки.
У цілому нині бізнес зацікавлений у використанні пристроїв, здатних
проводити

швидкість

адміністративних

доставки

процедур

під

вантажів
час

з

допомогою

запровадження

прискорення
електронного

документообігу. Особливо актуальним є використання електронних пломб при
міжнародних перевезеннях та надання їм статусу засобу митної ідентифікації,
що забезпечить безперервний рух вантажів, безшовне проходження кордонів,
скоротить час митних операцій, підвищить безпеку на транспорті.
Беручи до уваги цю позицію, провідні виробники обладнання готові
запропонувати не тільки пристрої, що серійно випускаються, але й перспективні
розробки, здатні стати новим форматом митної пломби. Це універсальний
малогабаритний (об'ємом трохи більше двох сірникових коробок) електронний
пломбувальний пристрій «Сіріус-Euro», що володіє унікальними технічними
даними - можливістю контролю цілісності механічної пломби з діаметром троса
2,8 мм в режимі реального часу з екстреною передачею. на сервер оператора або
в особистий кабінет, що допускає встановлення на будь-які запірні вузли
транспортних засобів та має вагу не більше 100 г (малюнок.1).
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Малюнок 1. Електронний пломбувальний пристрій «Сіріус-Euro»
Пристрій «Сіріус-Euro» може використовуватися як митна пломба і
дозволяє вирішити проблему електронного пломбування при транзитних та
внутрішніх перевезеннях митних вантажів, експорті та імпорті товарів..
Таким чином, об'єднання значного потенціалу електронних пломб та
електронних пристроїв контролю, досвіду та можливостей страхового бізнесу
дозволить створити абсолютно новий страховий продукт, що охоплює весь
ринок транспортних перевезень. У такій моделі виграють усі.
У вік цифрових технологій потрібен новий електронний пломбувальний
пристрій з можливістю дистанційного контролю його цілісності та відсутності
спроб злому на всьому шляху проходження вагона або контейнера.
На думку експертів, впровадження електронних пломб у транспортну
галузь як елементів цифрової економіки дозволить у найкоротші терміни
затвердити довіру з боку іноземних експедиторів до державних структур, що
відповідають за безпеку на території України:
- гарантувати безпеку;
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- підвищення швидкості переміщення вантажів, а також якість
транспортних послуг;
- суттєво скоротити терміни доставки, спростити митні процедури;
-

ефективно

управляти

міжнародними

та

внутрішньодержавними

транспортними коридорами;
- загалом підвищити доходи України.
Своєчасна

оцінка

керівництвом

АТ

«Укрзалізниця»

перспектив

запровадження технології електронного пломбування та підтримка її практичної
реалізації вселяє впевненість у тому, що обнадійливі результати будуть отримані
найближчим часом.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ С
УЧАСТИЕМ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Варгунин В.И., Шишкина С.Н.
Самарский государственный университет путей сообщения, Самара, Россия
Аннотация.

В

статье

исследуется

проблема

особенностей

функционирования транспортного маршрута Северного морского пути - самого
короткого пути доставки товаров из Восточной Азии в европейские страны, в
перспективе (по мнению китайцев) эксплуатируемого как третье ответвление
Нового Шелкового пути. Оно дополнило бы сухопутный коридор через
Центральную Азию и дорогой, более протяженный и связанный с некоторыми
проблемами политического характера морской путь через Малаккский пролив в
Южно-Китайском море и через Суэцкий канал. Но есть один аспект, еще более
важный, чем торговля: Пекин заинтересован в дополнительных источниках
энергоносителей, которые есть у России, и активно вкладывается в
инфраструктуру на российском Севере. Целью статьи является разработка
рекомендаций по организации перевозок по арктическому морскому маршруту
для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем для
расширения географии поставок грузов потребителям из Европы и Северной
Америки за счет китайских инвестиций в российские проекты, обеспечивающие
проводку судов ледового класса в зимне-весенний период навигации в
восточную часть Северного морского пути. Выявлены сложности эксплуатации
Северного морского пути, с которыми сталкиваются российские и иностранные
морские партнеры. Проведен анализ результатов работы транспортного
маршрута Северного морского пути в целом и для транзита грузов из/в Китай.
Необходимо осуществлять совместное развитие Северного морского пути с
железнодорожным и/или автомобильным сообщением в восточной части
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Арктики, что даст возможность увеличить объемы грузооборота, расширить
географию продаж товаров, обеспечить непрерывный завоз товаров российских
и китайских инвесторов – участников проекта экономического пояса «Нового
Шелкового пути».
Ключевые слова: Северный морской путь; транспортный маршрут,
торгово-экономическое

сотрудничество;

Китай;

суда

ледового

класса;

навигация.
1. Актуальность темы исследования
Стратегическое значение приобретает системное и комплексное развитие
морской транспортной магистрали российской Арктики - СМП, соединяющего
северо - западные, северные и дальневосточные порты, Европу с Азией.
Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) – особый регион, вместе с
морской экономической зоной и континентальным шельфом занимает 30%
территории страны. Согласно прогнозам планируется увеличение грузооборота
по Северному морскому пути (СМП) до 80 миллионов тонн к 2024 году (Указ
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 г.»).
Морской транспорт, осуществляя доставку грузов на экспорт и
обеспечивая

жизнедеятельность

предприятий

и

населения

арктических

субъектов, должен надежно осуществлять транспортно-экономические связи
указанных субъектов с другими регионами России.
В этом случае, большое значение имеют сбалансированность всех
составляющих морской транспортной системы – достаточное количество
транспортного и ледокольного флота, состояние морских портов и береговых
опорных баз на трассе, обеспеченность инфраструктурными системами связи.
Превращение СМП в действующую морскую транспортную магистраль
начинается с 1933 г., стимулом к развитию освоения СМП стали экономические
© Варгунин В.И., Шишкина С.Н.
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интересы страны, определяющие оптимальные пути и масштабы предстоящих,
способствующие строительству арктических портов и решению множества
экономических вопросов. Анализ объема перевозок по СМП показывает, что их
динамика зависит от экономической ситуации в стране, от потребностей
промышленного

освоения

и

деятельности

хозяйственных

комплексов,

прилегающих к трассе районов Арктического побережья [1].
В условиях роста торговых взаимоотношений между азиатскими и
европейскими

странами

большое

внимание

уделяется

сокращению

транспортных расходов. И Россия, и Китай рассматривают новые способы
международного продвижения своих товаров. Существует несколько вариантов
транспортировки. Китай – мировая фабрика и крупнейший потребитель
энергоресурсов. Поэтому использование морских путей и природных ресурсов
Арктики может оказать огромное влияние на энергетическую стратегию и
экономическое развитие Китая. Китай рассматривает арктический путь как
способ снижения стоимости транспортировки товаров в Европу в два раза. Сырая
нефть, потребляемая морским транспортом Китая, является самым большим
фактором в стоимости доставки. Чем выше цена на нефть, тем выше размер
топливных затрат, и возрастает в прямой прогрессии частота использования
Северного морского пути.
В Российской Федерации Северный морской путь ориентирован на
удовлетворение внутренних потребностей – зимний завоз предметов жизненной
необходимости:

провизии,

медикаментов,

топлива,

запасных

частей

в

труднодоступные регионы страны, расположенные в северных и арктических
территориях

с

суровыми

климатическими

условиями.

Север

имеет

стратегическое значение для реализации оборонных мероприятий – морской
защиты ледовым флотом российских территорий [2].
Стратегической задачей для Китая является продвижение китайских
товаров на международные рынки для создания новых рабочих мест, каналов
сбыта китайской продукции, выравнивания уровня жизни между восточными и
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западными регионами Китая. Достижение поставленной задачи возможно за счет
международного торгово-экономического сотрудничества России и Китая в
рамках освоения транспортного маршрута Северного морского пути.
2. Степень изученности и проработанности проблемы
Северный морской путь, его возможности и перспективы использования
для организации перевозок грузов вызывают живой интерес как у российских,
так и зарубежных ученых. Этот интерес подкрепляется предложениями,
сделанными по результатам проведенных исследований Х. Сшоуэн, С. Братен и
Ж. Прюн о возможности его использования как быстрого, бесплатного,
безопасного и круглогодичного морского прохода по Северному морскому пути,
способного соединить между собой территориально отдаленные Азию, Европу и
Северную Америку, в отличие от Южного морского пути и пути через
Панамский канал [3; 4].
О. Фаури и П. Кариу сделали вывод, что для потребителей важна
регулярность товарных поставок, которые, в свою очередь, зависят от погодных
условий каждого конкретного года – весеннее открытие льдов может сдвигаться
в пределах месяца-двух, что срывает сроки внешнеторговых контрактов [5].
По мнению С. Эрикстада и С. Эфлерс, серьезной проблемой для Северного
морского пути является наличие в припортовой зоне малых глубин, которые не
дают возможность осуществить проход контейнеровозов, танкеров и газовозов
[6]. Мелководные заводи Северного морского пути снижают скорость прохода
крупнотоннажных судов, что увеличивает размер транспортных затрат и
уменьшает экономическую эффективность использования транспортного
маршрута. Например, пролив Санникова ограничивает транзитную осадку судна
максимум до 13 м.
Китайские ученые Б. Ху, Дж. Ли и Кс. Хи в своем исследовании указывают
на то, что транзиты по Северному морскому пути имеют серьезные последствия
для

обеспечения

безопасности

судов,

работающих

в

регионе

из-за

экстремальных условий Арктики [7].
© Варгунин В.И., Шишкина С.Н.
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Северный морской путь рассматривается Дж. Боем [8] и С. Стефенсоном
[9] как «нишевой рынок», обслуживающий только внутренние морские
перевозки

добытых

полезных

ископаемых

и

внутренние

потребности

труднодоступных северных районов Российской Федерации.
Российский ученый В. С. Селин рассматривает движущие силы и
проблемы развития грузопотока по Северному морскому пути, указывая на
возможное ухудшение ледовой обстановки в Арктике и низкую экономическую
эффективность использования Северного морского пути в следствие снижения
уровня мировых цен на нефть и природный газ [10].
3. Методология исследования
В ходе исследования были применены следующие методы научного
познания: сравнительный и критический анализ, группировки, графический и
табличный методы. При определении преимуществ и проблемных моментов
использования Северного морского пути использовался метод сравнительного
анализа, который позволил отнести к сильным сторонам большое количество
северных портов, их специализацию, отсутствие ограничений по тоннажу
перевозимых грузов, бесплатный проход судов при наличии разрешения от
администрации Северного морского пути, невозможность нападения пиратов изза суровых природно-климатических условий. Выявлены проблемные моменты
–

суровые

природно-климатические

условия,

состояние

портовой

инфраструктуры, тяжелые льды и мелководные заводи, которые создают
препятствия на пути следования судов по Северному морскому пути. Метод
группировки

дал

возможность

осуществить

категорирование

судов

в

зависимости от ледового класса и акватории использования для арктических и
неарктических морей. Критический анализ дал возможность сделать выводы о
развитии транспортного направления Северного морского пути с позиции
загруженности и востребованности для перевозки китайских грузов в страны
Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, США и Канады [11].
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Графический

метод

использовался для

наглядного представления

аналитического материала – объем грузооборота по Северному морскому пути;
использование Северного морского пути для транзита грузов из/в Китай в
зависимости от страны прописки судна; зависимость между количеством
транзитов по Северному морскому пути и ценой нефти.
Результаты использования Северного морского пути для транзита грузов
из/в Китай, а также объем экспорта китайских товаров странами потребителями
по товарным позициям представлены с использованием табличного метода.
4. Преимущества и проблемные моменты использования Северного
морского пути
К преимуществам можно отнести большое количество портов (около 15) и
наличия среди них специализации: 1) порты Мурманск, Архангельск и
Кандалакша специализируется на каботаже углеводородов, угля и кокса; 2)
порты Мурманск, Варандей и Сабетта – на импорте грузов в контейнерах; 3)
порты Мурманск, Варандей, Сабетта, Дудинка и Певек – на экспорте нефти,
нефтепродуктов, газа, леса, руды, угля и кокса [12].
Для судов ледового класса отсутствуют ограничения по тоннажу, в
отличие от Южного морского пути, из-за наличия узких проливов и каналов,
например, для Малаккского пролива.
Суровые природно-климатические условия Северного морского пути
являются идеальными для защиты от возможных нападений со стороны пиратов,
что является важным преимуществом по сравнению с традиционными морскими
маршрутами через Суэцкий канал, мыс Доброй Надежды и Малаккский пролив.
Но все указанные преимущества перечеркиваются суровыми природноклиматическими условиями, свойственными для каждого конкретного моря по
пути следования судов через Северный морской путь. Выделяют шесть зон 1 с

В соответствии со ст. 3 ФЗ «Федеральный закон ‘‘О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути’’» в акваторию Северного морского пути
не включаются Мурманск и Печорское море.
1
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экстремально низкими температурами воздуха и воды. Среднегодовые
температуры в акватории Северного морского пути составляют от -12…-9 °С
(средняя зимняя температура колеблется от -32… -29 °С), что по техническим
характеристикам не подходит для транспортировки электроники, компьютерной
техники, другой высокотехнологичной продукции [13].
Наличие многолетних тяжелых льдов – другая проблема. Толщина льда
уменьшилась с 3,59 м в 1979 г. до 1,25 м в 2014 г., что представляет собой общее
снижение на 65 % за 35 лет [8]. Доля старого многолетнего льда сократилась с
36 до 13 %. Таким образом, большую часть льда в Арктике составляет лед
однолетний, толщиной в 1,2–1,3 м. Процесс таяния льдов повышает вероятность
встречи судна с дрейфующими льдинами, что делает Северный морской путь
менее безопасным.
Толщина ледового покрова неоднородна и зависит от зоны следования
судов и увеличивается от западной части Карского моря до западной части
Восточно-Сибирского моря, а затем уменьшается от восточной части ВосточноСибирского до Чукотского морей. Наибольшая площадь льдов приходится на
моря Лаптевых, Карское и Восточно-Сибирское. С июля по октябрь
включительно навигация по Северному морскому пути может осуществляться
судами ледового класса беспрепятственно, а в остальное время – только в
сопровождении атомных ледоколов [5].
5. Развитие транспортного направления Северного морского пути
По годовым плановым объемам грузопотоков по СПМ, установленным
«Комплексным

планом

модернизации

и

расширения

магистральной

инфраструктуры» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2018 г. № 2101р) предусмотрено в 2021 г. – 51 млн.т, в 2022 г. – 61, в
2023 г. – 71, в 2024 г. – 80 млн т. Учитывая сложившие тенденции, достижение
показателя 80 млн. тонн к 2024 г. находится в прямой зависимости от результатов
реализации промышленно - производственных инвестиционных проектов по
добыче и переработке минеральных ресурсов и нуждается в фактическом
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подтверждении наличия объемов грузов для транспортировки по СМП. Анализ
информации Минприроды России, Минтранспорта России, госкорпорации
«Росатом» и данных компаний о потенциале формирования грузовой базы
России позволяет констатировать, что наибольший вклад могут внести
сжиженный природный газ (при реализации проектов «Ямал СПГ» и «Арктик
СПГ» компанией «НОВАТЭК», «Печора СПГ» компанией «Роснефть»), нефть и
конденсат (при реализации проектов «Приразломная», «Новый порт» и
«Долгинского» (Восток) компанией «Газпромнефть», «Варандей» компанией
ЛУКОЙЛ, вклад угля («Тайбасс», Востокуголь), перевозки руд (концентратов),
прежде всего компанией «Норильский никель» (рис. 1) и потенциал
грузоперевозок продукции и материалов в рамках северного завоза [14].

Рис. 1. Грузовая база СМП: ключевые добывающие проекты [15]

Транспортировка

грузов

по

СМП,

несомненно,

имеет

большое

стратегическое значение для нашей страны. Она будет играть важную роль в
будущем развитии и всего Евразийского Арктического региона и послужит
катализатором создания стоимости и регионального социально-экономического
развития [16].
Эффективное

использование

возможностей

морехозяйственного

комплекса – одна из важнейших составляющих развития экономики любого
государства. Жесткая конкуренция на международных рынках, современные
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реалии в сфере интеграционных процессов определяют необходимость
конкретизации

задач

по

развитию,

реформированию

и

повышению

эффективности работы морского транспорта [17].
Транспорт всегда входил в число приоритетных отраслей, от развития
которых зависит эффективное функционирование всего народнохозяйственного
комплекса. Основной объем внешнеторговых перевозок в настоящее время
приходится на морской транспорт, однако грузооборот на нем за последние годы
уменьшился из-за несовершенной организации структуры морских портов
Российской Федерации [18].
Развитие

этого

направления

зависит

от

решения

вопросов

по

загруженности и возможности использования круглогодичной ледокольной
проводки в Восточной Арктике.
Вопрос загруженности Северного морского пути вызывает значительные
опасения по причине отсутствия круглогодичной навигации и регулярного
характера поставок. Основные поставки на экспорт – в Европу и Азию –
сжиженного природного газа из Ямала, нефти и медно-никелевой руды Таймыра,
потребление рудных ресурсов в России незначительно, и его рост, по оценкам
металлургических компаний, не предвидится как минимум в течение 6–8 лет
[10].
Что касается евроазиатского транзита по Северному морскому пути, то его
объемы зависят от состояния припортовой инфраструктуры, транспортного
сообщения между местами погрузки-выгрузки грузов и портами, количества
ледоколов, способных обеспечить ледокольную проводку судов.
Заключение
Результаты проведенного исследования можно выделить следующие:
1.

Препятствиями на пути использования Северного морского пути

являются суровые арктические природно-климатические условия и наличие
льда, от толщины которого зависит возможность прохода судна, как следствие,
для судовладельцев – дополнительные топливные затраты, платная ледокольная
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и ледовая лоцманская проводка судов, их навигационно-гидрографическое
обеспечение, размер платы за которые зависят от вместимости судна, его
ледового класса, расстояния проводки и периода навигации.
2.

Для полноценного и бесперебойного функционирования северной

морской линии нужно создавать портовую инфраструктуру. Арктические порты
–

Нарьян-Мар,

Игарка,

Дудинка,

Диксон,

Тикси

–

должны

быть

модернизированы для полноценного обслуживания морского транспортного
потока с проведением дноуглубительных работ для обеспечения прохода и
приема судов с высокой осадкой.
3.

Необходимо осуществлять совместное развитие Северного морского

пути с железнодорожным и/или автомобильным сообщением в восточной части
Арктики, что даст возможность увеличить объемы грузооборота, расширить
географию продаж товаров, обеспечить непрерывный завоз товаров в
труднодоступные места и территории.
4.

Иностранные суда ледового класса для неарктических морей,

использующие Северный морской путь в период навигации, должны иметь
свободный доступ к поисково-спасательной системе, обеспечивающей высокий
уровень безопасности прохода по Северному морскому пути.
5.

Необходимо

привлечение

китайских

инвестиций

для

финансирования строительства ледоколов нового поколения на китайских и
южнокорейских верфях, способных преодолевать старый лед толщиной 2–4
метров при скорости от 3 до 12 узлов и введение их в эксплуатацию в 2022–2024
гг.
6.

Проход по Северному морскому пути сокращает расстояние между

Китаем – Азией – Европой – Северной Америкой, предоставляется зарубежным
коммерческим торговым судам бесплатно на основе выданных разрешений
администрацией Северного морского пути.
7.

Страны Азии и Европы являются основными потребителями, на

которых приходится 2/3 всего размера китайского экспорта.
© Варгунин В.И., Шишкина С.Н.
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У сучасному глобалізованому світі спостерігається тенденція щодо
активного запровадження концепції неперервної освіти – освіти впродовж життя.
Неперервна освіта стає невід’ємною частиною освітньої системи, оскільки вона
сприяє посиленню конкуренції, зниженню рівня безробіття і залученню соціальних
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і економічних нововведень. Саме неперервна освіта об’єднує весь освітянський
простір країни.
Ідея неперервності освіти виступає новою парадигмою мислення, яка
стверджує прагнення людини до постійного збагачення особистісного потенціалу,
професійних можливостей відповідно до ідеалів культури, моральності,
професіоналізму, соціальної мобільності, повноцінної самореалізації в житті [1,
с.396].
Визначення «неперервна освіта» почало розглядатися в науці, як
продовження освіти для дорослих. Науковий напрямок, що містить концепцію
освіти дорослих, сформувався у 1970 роках і став найбільш актуальною сферою для
дискусій. Р.Каффарелла, А.Грейс, П.Джарвіс, М.Ноулз, А.Роджерс та інші, вважали
що неперервна освіта має спицифіку загальнокультурного і освітнього розвитку
різних країн, тому є неоднозначність трактування категорії дорослої людини.
Як свідчить аналіз праць з досліджуваного питання, проблематику
неперервної освіти можна умовно розділити на дві основні сфери. Перша пов’язана
з побудовою системи неперервної освіти як частини соціальної практики, друга – із
процесом засвоєння людиною нового життєвого, соціального, професійного
досвіду. У змісті неперервної освіти прийнято виділяти три основні компоненти,
пов’язані з навчанням суспільства: навчання грамотності в широкому сенсі,
включаючи комп’ютерну, функціональну, соціальну та ін.; професійне навчання,
що включає професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації;
загальнокультурну додаткову освіту, не пов’язану із трудовою [2].
Також, ми солідарні з позицією В.Сиченка й інших науковців [3], що сучасна
неперервна освіта має наступні ознаки та характеристики: відповідальність за
рівень національного інтелекту; відповідність неперервної освіти європейським і
світовим тенденціям економічного та соціального розвитку; випереджальний
розвиток порівняно з динамікою розвитку суспільства; системність, неперервність,
проблемність і сумісність на світовому, державному та регіональному рівнях.
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Необхідність реалізації системи безперервної освіти в Україні актуалізує
необхідність нагального вирішення низки проблемних питань, що продовжують
гальмувати входження української освіти у європейський освітній простір, зокрема:
— відсутності єдиної нормативно-правової конкретизації безперервної
освіти, чіткої регламентації механізмів її реалізації;
— гальмування проведення докорінних змін в освіті та економіці на засадах
інтеграції та інновацій, зокрема суттєвої деградації інтелектуальноємних секторів
національної економіки;
—

посилення

незбалансованості

між

професійно-кваліфікаційною

структурою випускників освітніх закладів та сучасними потребами ринку праці;
— низької участі працедавців у системі безперервної освіти;
— зменшення реальних обсягів бюджетного фінансування освіти, нестачі
навичок й професійних знань викладачів;
— зниження стимулів у студентів та працюючого населення до набуття
нових знань, а також посилення тенденцій нерівного доступу до освіти належної
якості;
— відсутності координації й технологічної взаємодії між підприємствами,
органами освіти, центрами зайнятості з чітко виділеними функціями і
налагодженими каналами зв'язку, відсутність повної та достовірної інформації про
обсяги випуску молодих фахівців, їх подальшого працевлаштування [4, с.44].
Вирішення зазначених питань, на наш погляд, грунтуєть2 ся на перспективах
впровадження кращого зарубіжного досвіду реалізації безперервної освіти з
урахуванням національних пріоритетів розвитку освітньої сфери в Україні.
За загальним визначенням фахівців з Європейського центру розвитку
професійної освіти (Cedefor) саме неперервна освіта є найефективнішим,
найперспективнішим шляхом вирішення багатьох проблем і водночас запорукою
прогресу людства [5, с.31]. Вони вважають, що для формування високої
інтелігентності, духовності, культури, соціальної відповідальності за впровадження
наукових ідей, нових технологій – неперервна освіта є найголовнішим чинником
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високорозвинених цивілізованих держав. Розв’язання комплексу проблем,
пов’язаних з перспективами розвитку людства, об’єктивно зумовлює необхідність
їх глибокого осмислення [6, с.17].
Зовнішні виклики та внутрішні соціально-економічні умови суттєво
впливають на функціонування сучасного освітнього середовища і вимог
суспільства щодо формування нових професійних і соціальних знань, вмінь та
навичок людини. Становлення особистості, яка розвивається постійно і неперервно
від народження і протягом усього життя – це вимога сучасного світу. Тому однією
з провідних освітніх ідей наразі є ідея неперервної освіти, яка тісно пов’язана з
прагненням до постійного збагачення потенціалу особистості, професійних
можливостей відповідно до ідеалів культури, моральності, професіоналізму,
повноцінної самореалізації в житті [3]. Ці ідеї у вигляді принципів, прав та свобод
закріплені у низці основоположних міжнародних правових документів та норм
Європейського співтовариства та варті детального їх висвітлення.
Загалом, неперервність професійної освіти, як світова тенденція, формується
у другій половині XX століття. Саме в цей період посилилася тенденція до
міжнародного співробітництва в галузі професійної освіти [7]. Розгортається
активна діяльність таких світовизнаних організацій як ООН, ЮНЕСКО,
Міжнародної організації праці (МОП). У цей період ухвалено документи, що на
правовому рівні врегульовують проблеми неперервного професійного навчання
різних категорій населення (таблиця 1):
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Таблиця 1. Основні міжнародні нормативно-правові документи щодо
неперервного навчання
Рік
Назва документу
прийняття
1962 р.
Рекомендація
щодо
професійного
навчання
1974 р.
Рекомендації щодо професійного і
технічного навчання
1975 р.
Конвенція про професійну орієнтацію та
професійну підготовку в галузі розвитку
людських ресурсів; Рекомендації щодо
професійної орієнтації і професійної
підготовки в галузі людських ресурсів
1976 р.
Рекомендації про розвиток освіти
дорослих
1989 р.
1997 р.

1999 р.

Рівень ухвалення документу
46-та сесія Генеральної конференції
Міжнародної організації праці
Генеральна конференція ООН з
питань освіти, науки і культури
Генеральна
конференція
Міжнародної організації праці

Генеральна конференція ООН з
питань науки, освіти і культури, 19та конференція
Конвенція про технічну і професійну Генеральна конференція ООН з
освіту
питань науки, освіти і культури
Резолюції щодо двох програм: "Освіта Генеральна конференція ЮНБСКО
для всіх протягом усього життя" та
"Реформа освіти в перспективі освіти
протягом життя"
Рекомендації Генеральному директору Другий
Міжнародний
конгрес
ЮНЕСКО "Технічна та професійна ЮНЕСКО з технічної і професійної
освіта і навчання: погляд для XXI освіти "Освіта і підготовка усього
століття"
життя: шляхопровід у майбутнє"

Джерело: Складено авторами за даними []
У цих документах чітко обґрунтовується потреба в неперервності
професійного навчання, що відповідно закріплено у спеціально сформульованих
постулатах та відповідає принципу: навчання є процесом, який триває протягом
усього трудового життя людини відповідно до її потреб як індивіда і члена
суспільства.
Такі ж підходи використано і в основоположних документах ЄС, що
регламентують соціальні права людей у сфері освіти. В одних документах
зазначено, що кожен має право на якісну та інклюзивну освіту, базове навчання
та навчання протягом усього життя, щоб набувати і підтримувати навички, які
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дають змогу брати повноцінну участь у житті суспільства та успішно
адаптуватися до змін на ринку праці [8]. Ці ж принципи задекларовано в Хартії
Співтовариства про основні соціальні права працівників, що була прийнята
Главами держав або урядів держав - членів Європейського Співтовариства на
зустрічі у Страсбурзі 9 грудня 1989 року [9].
Зокрема, у цій Хартії в п.15 зазначено, що кожний працівник
Європейського

Співтовариства

повинен

мати

можливість

доступу

до

професійного навчання та користування таким навчанням протягом усього
періоду своєї трудової діяльності. Також у цьому документі чітко зазначено, що
компетентні державні органи та підприємства як два соціальних партнери,
кожний в рамках своєї сфери компетенції, мають запровадити безперервні та
постійні системи навчання, які дають можливість кожній особі пройти повторне
навчання, особливо за допомогою надання відпустки для навчання, з метою
поліпшення її професійних навичок або набуття нових професійних навичок,
зокрема у світлі технічного розвитку. В Україні ці принципи було ратифіковано
у 2005 році
Пізніше, 7 грудня 2000 року в Ніцці країнами – членами ЄС було прийнято
Хартію основних прав Європейського Союзу, де в статті 14 закріплено право
кожної людини на освіту, а також на доступ до професійної підготовки та
підвищення кваліфікації. А 17 січня 2018 року Європейський парламент і Рада
Європейського Союзу схвалили Рамкову програму оновлених ключових
компетентностей для навчання протягом життя [10], що була прийнята у
розвиток Рекомендацій 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від
18.12.2006 р. та ратифікована в Україні [11].
Відповідно до цих документів основними цілями Рамкової програми
Європейського Союзу є:
1. Визначити ключові компетенції, необхідні для працевлаштування,
посилення особистого потенціалу, активного громадянства та соціальної
інтеграції.
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2. Створити довідник для розробників освітніх політик, надавачів освітніх
і тренінгових послуг, керівних кадрів закладів освіти, роботодавців, а також
безпосередньо тих, хто навчається.
3. Підтримувати зусилля на європейському, національному, регіональному
та місцевому рівнях задля сприяння розвитку компетенцій для навчання
протягом усього життя.
При цьому компетентності визначаються як комбінація знань, навичок та
ставлень, де:
•

знання складається з фактів і цифр, концепцій, ідей та теорій, які вже

встановлені та підтримують розуміння певної сфери або предмета;
•

навички визначаються як здатність та спроможність виконувати процеси

та використовувати наявні знання для досягнення результатів;
•

ставлення описують диспозиції сприйняття і налаштованості щодо ідей,

людини або ситуації й спонукають до відповідних реакцій або дій.
Однак варто зауважити, що й у світі й у більшості вітчизняних наукових та
практичних підходах поняття неперервної освіти розглядається як процес, що
складається з базової і подальшої освіти й передбачає на другому етапі
послідовне чергування навчання в системі спеціально створених освітніх
закладів з професійною діяльністю.
Процес формування особистості у системі неперервної освіти складається
з двох основних етапів:
1) базова освіта - підготовче навчання та виховання, що хронологічно
передує діяльності індивіда у професійній сфері;
2) післябазова (післядипломна) освіта - подальше навчання та виховання,
поєднані з практичною діяльністю у сфері суспільного виробництва.
При цьому практично ігнорується період дошкільної та шкільної освіти,
який на нашу думку є основним у житті людини, бо формує її як особистість.
Тут варто зауважити на досвід інших зарубіжних країн. Перш за все
зауважимо, що, зокрема, у Сполучених Шатах Америки існують Pre-School –
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дошкільні класи, які розташовані безпосередньо в закладі початкової школи, де
діти навчаються з 4 років і до закінчення початкової школи з поступовим
переходом до навчання та пізнання світу. Після закінчення початкової школи
діти переходять до старшої підліткової школи (середня школа) де навчаються до
9-го класу з поступовим переходом у випускні класи, з 10-го по 12-тий. За
результатами навчання випускники вступають в університети чи коледжі.
Серед усіх західноєвропейських країн найбільший розвиток система
безперервної освіти отримала у Ірландії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, та
Франції. Реалізація безперервної освіти цих країн ґрунтується на нормативноправовій

базі

та

науково

обґрунтованих

підходах

до

визначення

загальнодержавних та регіональних потреб кадрового забезпечення відповідних
галузей.
В європейських країнах ефективно функціонують різновекторні механізми
фінансування професійного розвитку персоналу організацій, які ґрунтуються,
зокрема, на системі громадського контролю за використанням бюджетних
коштів на освітні програми. Так, «більшість провінцій та територій прийняли
стратегії звітування перед батьками та платниками податків про використання
коштів урядовими освітніми департаментами, місцевими адміністраціями,
інституціями початкової та середньої освіти з позиції можливостей досягнення
бажаних результатів навчання високої якості» [12].
Зокрема, в Ірландії держава фінансує освіту, а виборні органи на місцях
здійснюють контроль та управління фінансовими ресурсами. В Австрії та Іспанії
місцеві громади й муніципалітети фінансують освіту, а держава створює умови
й захищає автономію шкіл. Так, у 2004 році уряд Іспанії розробив і впровадив
нову модель професійного навчання та підготовки кваліфікованих кадрів, метою
якої було підвищення ефективності та якості освіти на основі децентралізації
управління шляхом передачі частини функцій до регіональних урядів.
В Нідерландах розгалуженою є мережа недержавних закладів освіти, які
фінансуються на рівних умовах із державними закладами. У Португалії освітні
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послуги для дорослих надають базові школи методами повторної освіти або
курсів професійної освіти, вищі навчальні заклади, професійні школи, бізнесорганізації,

профспілки,

неприбуткові

й

громадські

організації,

що

функціонують в соціальній сфері. [13]
Ґрунтовна державна позиція щодо реалізації принципів безперервної
освіти визначена в Норвегії й задекларована з 1965 року у "Білій книзі про освіту
для дорослих" (White Paper on Adult Education). Надалі в 1966 році в структурі
Міністерства освіти Норвегії створено Департамент освіти для дорослих [14].
У Франції часовий вимір впровадження принципів безперервної освіти
сягає 1794 року, коли було створено Національну Консерваторію Мистецтв і
Ремесел (Conservatoire National des Arts et Metiers — CNAM) як науковий,
технологічний інститут вищої освіти для дорослих. Особливістю досвіду
фінансування системи безперервної освіти у Франції є те, що навчання
працівників компанії має фінансуватися за схемою — спершу в обсязі 0,8% від
суми фонду оплати праці на підприємстві і поступового нарощення її до 1,5%.
Компаніям, які формують документи, що підтверджують використання таких
коштів на освіту працівників надаються податкові пільги.
У Швеції одним із найважливіших положень реформи розвитку
безперервної освіти стає нівелювання розподілу студентів на групи —
традиційну, до складу якої входять молоді люди, що поступають у виші одразу
після завершення середньої освіти, і нетрадиційну, що включає осіб старшого
віку. Особлива увага приділяється дистанційному навчанню, зокрема у 1995 році
створено Комітет з дистанційної освіти Швеції (Distance Edication Committee,
DUCOM). Освіта для дорослих представлена муніципальними структурами та
ініціативами — The Adult Educational Initiative, AEI, які підтримуються урядом
як комерційні тренінги компаній, що проводяться на їхній базі та за їхній
рахунок, як народні вищі школи, що організовують навчання під егідою
приватних структур.
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Спроба розглядати сферу освіти як системне явище, яке поєднує всі види
освітньої діяльності та надання освітніх послуг і дійсно забезпечує неперервну
освіту впродовж всього життя здійснена і в Україні. Так, на законодавчому рівні
таких підхід закріплено у ст. 10 Закону України «Про освіту» де визначено, що
невід’ємними складниками системи освіти є: дошкільна освіта; повна загальна
середня

освіта;

позашкільна

освіта;

спеціалізована

освіта;

професійна

(професійно-технічна) освіта; фахова передвища освіта; вища освіта; освіта
дорослих, у тому числі післядипломна освіта [15]. Саме такий підхід ми
вважаємо системним і таким, що відповідає потребам суспільства.
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Житлово-комунальне господарство покликане забезпечити реалізацію
державної політики у сфері надання населенню та підприємствам послуг із
постачання

води,

газу,

електроенергії,

теплозабезпечення,

якісного

обслуговування житлового фонду. Ефективна робота підприємств житловокомунального господарства — це основа добробуту місцевих громад і населених
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пунктів.
Проблеми житлово-комунального господарства мають системний і
взаємопов’язаний характер - багато підприємств житлово-комунального
господарства є збитковими, а їхні витрати значно перевищують доходи, яких
часто не вистачає навіть на покриття матеріальних витрат. Підприємства
житлово-комунального господарства фінансуються за рахунок державного та
місцевого бюджетів, потребують технічного оновлення основних фондів та
модернізації.
Нажаль сьогодні ні дотації з бюджету для малозабезпечених верств
населення, ні повне погашення боргів по оплаті послуг цієї сфери не в змозі
змінити технічну і технологічну відсталість системи житлово-комунального
господарства. Економічний стан більшості підприємств є незадовільним, а стан
основних фондів характеризується як «аварійний». Переважна більшість
підприємств та організацій була сформована за радянських часів, та перебуває на
кінцевих стадіях свого життєвого циклу.
Підприємство, не залежно від форми власності, розміру та видів діяльності
підпорядковується циклічним законам життєдіяльності. Врахування основ
циклічного розвитку підприємства, дослідження впливу факторів вартості на
різних етапах життєвого циклу підприємства дозволить визначити відмінності в
управлінських діях та спрямувати їх на підвищення ефективності та якості
управління вартістю підприємства.
Життєвий цикл підприємств потребує більш чіткого та обґрунтованого
розмежування на окремі стадії на основі кількісних економічних індикаторів. На
формування вартості підприємства впливають різні фактори на кожному з етапів
життєвого циклу, а сама вартість підприємства формується та зростає за рахунок
доданої вартості, яка створюється в процесі його діяльності.
Дослідження складу і структури доданої вартості у відповідності до сфер
її розподілу на напрямків використання дозволило запропонувати відповідне
розмежування життєвого циклу функціонуючого підприємства по стадіях на
© Протасова Є.В., Павлов Ф.І., Данилова Т.В., Мартиш О.О.
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основі послідовного досягнення точки покриття (ТПk ) різних елементів витрат
(k) (рис.1).
Тема дослідження концентрує увагу тільки на тій частині життєвого циклу
підприємства, яка стосується періоду безпосереднього функціонування під час
формування доданої вартості і, відповідно, – його експлуатаційної вартості.
Етап зародження, та занепаду не розглядаються нами в даному дослідженні,
тому що етап зародження характеризує балансова вартість активів, а етап
занепаду - реалізаційна вартість, яка стає актуальною у разі прийняття рішення
щодо продажу, ліквідації або реструктуризації підприємства. На протязі етапів
безпосереднього функціонування – росту і стабільності, нами було виділено
дев’ять стадій, під час проходження яких відбувається як покриття витрат
проміжного споживання, так і послідовне поетапне формування доданої
вартості. Після проходження останньої

стадії етапу стабільності успішно

функціонуюче підприємство вже має наднормативний (підприємницький)
прибуток, напрям розподілу якого визначає власник.
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Рис. 1. Стадії покриття витрат на активних етапах життєвого циклу
діючого підприємства відповідно до складових елементів доданої вартості

На основі дослідження структури доданої вартості у відповідності до її
розподілу та напрямків використання запропоновано розділення основних
досліджуваних етапів життєвого циклу підприємства – етапу зростання та етапу
стабільності – на відповідні стадії на основі послідовного досягнення точки
покриття (ТПg) різних елементів витрат (g) (табл 1).
Таблиця 1
Характеристика стадій основних етапів життєвого циклу функціонуючого
підприємства
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ТП(g-1) залучення і поєднання капіталу в оптимальних пропорціях

Балан
сова
вартіс

Занепад

Етапи
життєвого
циклу
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У загальному вигляді модель розрахунку точки покриття витрат
побудована на основі співвідношення однорідних груп витрат, що покриваються
за рахунок доданої вартості (ГВДВ), та частки доданої вартості в обсязі виручки
від реалізації продукції:
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ТП =

ГВДВ
ВДВ

,

(1)

де ВДВ – відносний показник доданої вартості – відношення обсягу
створеної доданої вартості до обсягу виручки підприємства:
ВДВ = ДВ/ В

(2)

де ДВ – додана вартість, що створюється на підприємстві протягом
звітного періоду;
В - виручка від реалізації за звітний період.
Аналіз значень відносного показника доданої вартості підприємств ЖКГ
м. Дніпро (табл.2) показав, що його середнє значення за аналізований період по
всій групі підприємств дорівнює 0,59. Це означає, що 1 грн. чистого доходу в
середньому генерує біля 59 коп. доданої вартості. Динаміка цього показника по
роках демонструє, по-перше, – значне падіння чинника у 2020 р. до значення
0,55, як результат недоотримання виручки внаслідок кризових явищ, що
відбулись у 2020 р., по-друге, – позитивні тенденції стабільно високих значень
та зростання показника у КП «Зооконтроль» ДМР.
На етапі життєвого циклу „Ріст” підприємство поступово проходить перші
три стадії, що характеризуються точками покриття ТП1-ТП3. Наприкінці етапу
росту підприємство досягає відповідного обсягу виробництва, виручка від
реалізації якого покриває

всі операційні та фінансові витрати, але є

недостатньою для отримання прибутку – власне кажучи, підприємство досягає
точки беззбитковості.

© Протасова Є.В., Павлов Ф.І., Данилова Т.В., Мартиш О.О.

223

Досягнення і перспективи науки,
освіти та виробництва: 2021
Управління та адміністрування

www.openscilab.org

Таблиця 2
Відносний показник доданої вартості підприємств ГЗК
ВДВ
Рік

КП
«Жилсервіс
5» ДМР

КП «Житлове
господарство
самарського
району» ДМР

КП
«Жилсервіс
14» ДМР

КП
«Зооконтроль»
ДМР

2018

0,77

0,93

0,13

0,81

2019

0,81

0,33

0,22

0,85

2020

0,69

0,05

0,65

0,87

0,76

0,44

0,33

0,84

Середнє
значення по
підприємству

Середнє
значення по
групі
0,66
0,55
0,57
0,59

На основі запропонованої моделі розрахунку, стає можливим обчислити
відповідні точки покриття витрат, які демонструють окремі стадії в отриманні
доходу підприємства та його розподілу відповідно до логіки формування витрат
і послідовності їх покриття.
Аналіз рівня покриття витрат підприємствами житлово-комунального
господарства м. Дніпро у 2018-2020 рр., який здійснений на основі
запропонованого методичного підходу, визначив рівень розвитку підприємств, а
саме – досягнення виручкою від реалізації продукції певної точки покриття у
різних роках аналізованого періоду (табл. 3).
На рис. 2 проілюстровано динаміку стану КП «Житлове господарство
Самарського району» ДМР відповідно до рівня покриття витрат та формування
фондів накопичення та споживання за рахунок створеної доданої вартості.
Так, на початку аналізованого періоду підприємством було досягнуто
тільки точку покриття ТП1, що означає покриття усіх проміжних витрат та
частини доданої вартості у обсязі, достатньому тільки для формування
амортизаційного фонду. Така тенденція зберіглась і у наступні роки виручка від
реалізації продукції зменшувалась та залишилась на рівні ТП1.
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Таблиця 3
Визначення рівня покриття витрат
та формування фондів накопичення та споживання
КП «Житлове господарство самарського району» ДМР

ТП7
277296
374551
ТП6
252087
340501
ТП5
251083
336563
ТП4
248733
328868
ТП3
225235
251918
ТП2
215193
212539
ТП1
25872
191865
5755
*Характеристику ТП1-ТП8 див. табл. 2

167269

658104
598277
581083
581083
581083
409147
12321

Фактична виручка від
реалізації тис. грн

Рівень покриття витрат,
тис. грн

2020 р.
Фактична виручка від
реалізації, тис. грн

Рівень покриття витрат,
тис. грн

2019 р.
Фактична виручка від
реалізації, тис. грн

Рівень покриття витрат,
тис. грн

Точка покриття витрат*

2018

80080

4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

2018

2019

2020

ТП1

ТП2

ТП3

ТП4

ТП5

ТП6

ТП7

Фактична виручка від реалізації, тис. грн

Рис. 2. Динаміка рівнів покриття витрат та формування фондів за рахунок доданої
вартості, створеної КП «Житлове господарство Самарського району» ДМР

Представлений у табл. 4 результат аналізу стану підприємств з точки зору
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достатності отримання виручки для покриття окремих груп витрат підприємств
ЖКГ дозволяє зробити певні висновки щодо особливостей процесів формування
доданої вартості аналізованих підприємств.
Таблиця 4
Рівень покриття витрат та формування фондів
підприємств ЖКГ за рахунок доданої вартості
Підприємство

Точка покриття витрат*
2018 р.

2019 р.

2020 р.

КП «Жилсервіс 5» ДМР

ТП3

ТП3

ТП2

КП «Житлове господарство Самарського району» ДМР

ТП1

ТП1

ТП1

КП «Жилсервіс 14» ДМР

ТП3

ТП2

ТП3

КП «Зооконтроль» ДМР

ТП3

ТП3

ТП3

* Характеристику ТП1-ТП8 див. табл. 1

Так, КП «Жилсервіс 5» ДМР в цілому досягає точки покриття витрат ТП3,
що означає покриття витрат на амортизацію, інщі витрати та втрати заробітну
плату, хоча у 2020 році році обсяг виручки знизився до рівня ТП2.
КП «Жилсервіс 14» ДМР отримував обсяг виручки, необхідний для
досягнення неприбуткової точки покриття витрат ТП3 (окрім 2019 року), що не
дозволяє сформувати резервний капітал.
КП «Зооконтроль» ДМР також не досягає мінімально прибуткової точки
покриття ТП4 протягом усього періоду.
Таким чином, представлений методичний підхід до розділення основних
етапів життєвого циклу функціонуючого підприємства на відповідні стадії
дозволив кількісно встановити межі окремих стадій та охарактеризувати якісний
стан економіки підприємства на межі кожної із них.
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