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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
УДК 303.732
Волош ко В. Л.

ДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ
СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОЛОГІЯ»
В.Л. Волошко,
канд. фіз.-мат. наук, доц., старший науковий співробітник відділу екологічного
нормування Інституту проблем природокористування і екології НАН України,
м. Дніпро, Україна
Наведені основні проблеми системного підходу оцінці впливу на довкілля
промисловості для визначення її екологічності, які описують процес
розповсюдження забруднюючої суміші та дифузії в навколишньому середовищі.
Викладені деякі методичні засоби, спрямовані на формування у здобувачів вищої
освіти комплексу знань, умінь та навичок, загальних та спеціальних
компетентностей з математики та системного аналізу для застосування в
професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування, забезпечення екологічної безпеки населення та регіонів
для цілей сталого розвитку.
Продовжується глобальна екологічна криза, яка змушує людство
враховувати її негативні наслідки, змінювати поведінку в суспільстві та підходи
до освоєння та використання його природно-ресурсного потенціалу[1].
Сформульована ідея сталого розвитку передбачає розширення наукових
досліджень активне запровадження результатів точних наук, перш за все,
математики. Можна розглянути еколого-економічну систему (ЕЕС), складовими
якої є: промисловість, сільське господарство, транспорт, житловий сектор[2].
Наведена ЕЕС складається з кількох підсистем природного походження, таких
8

© Волошко В.Л.

www.openscilab.org

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

як атмосфера, суша, відкриті водойми, грунтові води, а також підсистеми
штучного походження: підприємства промисловості, сільського господарства,
транспорту. Зазначені підсистеми взаємодіють між собою в межах єдиної ЕЕС.
При цьому екологічний стан навколишнього середовища розглядають як стан
ЕЕС, антропогенне навантаження (вплив підсистем штучного походження – як
незалежну змінну, що потребує визначення). Така ЕЕС складається з екологотехнологічної та еколого-організаційної підсистем.
Стан еколого-технологічної підсистеми можна подати у вигляді
розподілених числових полів, вимірюваних або обчислюваних значень певних
параметрів, які характеризують перебіг у різних середовищах фізичних, фізикохімічних, біологічних та інших процесів та зміну пов’язаних із цими процесами
ресурсів. Приклад такої підсистеми – повітряне середовище промислового
регіону, ставки-охолоджувачі потужних електростанцій, водні шари у їх
взаємодії. Поведінку цієї

підсистеми повністю визначає адекватний

математичний опис у вигляді, наприклад, систем диференціальних або
алгебраїчних рівнянь.
Опис еколого-організаційної підсистеми ЕЕС у вигляді деяких числових
полів недостатній через наявність характеристик, які неможливо виміряти або
обчислити. При цьому потрібні додаткові знання для семантичного аналізу
наявної інформації, отриманої від людини. Прикладами таких систем є
адміністративні системи управління у сільському господарстві, на транспорті, у
промисловості. Опис і аналіз факторів, які впливають на формування ЕЕС
приводить авторів роботи [2] до викладених далі висновків. Із застосуванням
теорії системного аналізу для дослідження ЕЕС можна одержати : а) рекомендації щодо вибору структури системи і проектування її елементів; б) рекомендації щодо кількісних, якісних і часових характеристик прийнятих
управлінських рішень; в)

коротко- і довгострокові прогнози та сценарії

розвитку системи.
© Волошко В.Л.
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В роботі [3] розглядаються неперервні задачі оптимального розбиття
множин або транспортні задачі розміщення підприємств даного регіону,
заповненого споживачами, з метою мінімізації транспортних і виробничих
витрат для охорони навколишнього середовища. Наприклад, задачі забезпечення
екологічної безпеки при розміщенні відстійників радіоактивних відходів
атомних електростанцій з урахуванням екологічної структури регіону.
Опис процесу розповсюдження брудних домішок в деякій області,
обмеженій поверхнею, рівнянням математичної фізики з відомими крайовими
умовами міститься в [4]. Це рівняння містить оператор Лапласа, а тому
ефективність дослідження

складних природних процесів залежить від

отримання точного його розв’язку , який наведений в роботі [4] .
Освітньо-професійна

програма

освітнього

ступеня

бакалавра

зі

спеціальності 101 «Екологія» [5] орієнтована на уміння визначити структуру і
функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження, засвоєння
базових понять та теоретичних основ природничих наук, сучасної екології та їх
використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого
природокористування та сталого розвитку, застосування на практиці сучасного
обладнання, устаткування та програмного забезпечення, необхідного для
польових, лабораторних та дистанційних досліджень будови та властивостей
екологічних

систем

різного

рівня

та

походження.

Серед

фахових

компетентностей, наведених в [5], зокрема,

відзначаються : здатність до

критичного осмислення основних

природничих наук; розуміння

методів

основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та
соціально-економічних наук; здатність до участі в розробці системи управління;
усвідомлення практичних проблем в галузі природничих наук, що необхідні для
аналізу та прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального
природокористування.
Означені задачі сучасного системного аналізу в екології потребують
глибокого знання математики. Проте рівень математичної підготовки студентів
10
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цієї спеціальності є недостатнім. Такий стан пояснюється невисоким рівнем
вимог до математичної підготовки абітурієнтів при вступі на спеціальності
біологічного факультету. Далі коротко наведені елементи навчального
матеріалу, який використовується при вивченні дисципліни «Системний аналіз
в екології» на біолого-екологічного факультету ДНУ ім. О. Гончара:
1. Після знайомства з основними принципами, змістом та історією системного аналізу повторюються деякі поняття елементарної математики: відсотки
і складні відсотки, правила виконання арифметичних дій, пропорції,
розв’язування найпростіших рівнянь. Розглядаються елементарні методи
моделювання на задачах про суміші і розчини. Наведемо приклад такої задачі.
Маємо руду з двох пластів : 6% і 11%. Скільки треба взяти «бідної» і «багатої»
руди, щоб при змішуванні, отримати 20т руди зі вмістом 8%.
2. Елементи аналітичної геометрії. Побудова прямих, кривих, обмежених
областей на площині, знаходження точок перетину ліній та кутових точок. Далі
розв’язувались задачі такого практичного змісту. Задана область, обмежена
лініями, всередині якої знаходиться екологічно забруднена ділянка, обмежена
заданим геометричним контуром. Знайти відсоток забруднених територій.
3. Найпростіші питання диференціального числення, техніки диференціювання, тлумачення сенсу похідної, застосування її для пошуку екстремуму.
Розглядались задачі такого типу. Кількість хворих p(t) під час епідемії грипу
змінюється з часом t (вимірюється у днях) від початку вакцинації населення
за законом p (t ) =

200t
. Визначити швидкість зростання захворювання в
t + 100
2

початковий момент.
4. Найпростіші задачі комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики. Розглядались задачі типу: на складі є десять лантухів
мінеральних добрив, з них вісім якісних, а два з простроченим терміном
використання. Працівник навмання обирає чотири лантуха. Яка ймовірність

© Волошко В.Л.

11

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

www.openscilab.org

того, що серед них будуть один з простроченим терміном вживання, а три
якісних.
Для різних виборок біологічних показників будувався варіаційний ряд
та обчислювались його основні характристики : вибіркова середня, мода,
медіана, вибіркова дисперсія, розмах варіювання, коефіцієнт варіації.
За допомогою важливої формули теорії ймовірностей – формули Баєса
розглядались задачі прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності.
Сформулюємо і розв’яжемо таку задачу.
Бригада монтерів енергомережі включає 5 робітників, шо виконують
ремонтно-відновлювальні

роботи

в

разі

настання

аварійних

ситуацій.

Керівництву необхідно прийняти рішення про зміну кількості робітників. При
цьому можливі такі варіанти: ϕ1 − не змінювати кількість робітників; ϕ2 −
збільшити кількість робітників за рахунок комбінування змін (бригада буде мати
змінний склад); ϕ3 − збільшити кількість робітників; ϕ4 − зменшити кількість
робітників. Можливі ситуації: θ1 − середня кількість аварій протягом доби буде
великою (суттєво збільшиться); θ 2 − середня кількість аварій протягом доби
буде помірною (несуттєво збільшиться); θ3 − за добу буде траплятися небагато
аварій (їх кількість не зміниться); θ 4 − протягом доби буде траплятися небагато
аварій (їх число зменшиться); θ5 − аварій не буде. Прийняти оптимиальне
рішення.

За оцінками експертів імовірність кожної ситуації та ефективність

прийнятих при цьому рішень можна описати таким чином :

p
0,2
0,4
0,2
0,1
0,1
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θ
θ1

θ2
θ3
θ4
θ5

ϕ1

ϕ2

ϕ3

ϕ4

3

4

7

0

5

5

6

1

8

2

2

6

3

1

0

7

1

0

0
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Розв'яжемо задачу, використовуючи критерії інформаційної ситуації.
Обчислимо байєсові значення Β+ (ϕi , p) для кожного з цих рішень, а саме:

Β+ (ϕ1 , p) = 3 ⋅ 0,2 + 5 ⋅ 0,4 + 8 ⋅ 0,2 + 3 ⋅ 0,1 + 1 ⋅ 0,1 =
4,6 .

Β+ (ϕ2 , p) =
4 ⋅ 0,2 + 5 ⋅ 0,4 + 2 ⋅ 0,2 + 1 ⋅ 0,1 + 0 ⋅ 0,1 =
3,3.
Β (ϕ3 , p) =
+

5

fi1 pi = 7 ⋅ 0,2 + 6 ⋅ 0,4 + 2 ⋅ 0,2 + 0 ⋅ 0,1 + 0 ⋅ 0,1 = 4,2.
∑
i =1
5

0 0,2 + 1⋅ 0,4 + 6 ⋅ 0,2 + 7 ⋅ 0,1 + 9 ⋅ 0,1 =
3,2 .
Β + (ϕ4 , p) =
∑ fi1 pi =⋅
i =1

Легко помітити, що найбільше байєсове значення має розв’язок ϕ1 , тому
його вибір можна вважати раціональним, тобто потрібно не змінювати кількість
робітників.
5. Насамкінець розглянемо традиційну і основну для системного аналізу
– задачу лінійного програмування. Складність постановки та спосіб її
розв’язування грунтується на доступних для розуміння студентом-екологом
наочних геометричних уявлень.
Приклад. Для виготовлення двох видів продукції (А,В) підприємство
використовує три типи сировини (І, ІІ, ІІІ). В таблиці наведені норми
використання кожного типу сировини на один виріб, прибуток від реалізації
одного виду продукції та загальна кількість сировини. Вироби А і В можуть
реалізуватись в будь-яких кількостях. Скласти такий план виробництва, щоб
прибуток від реалізації був максимальним.

Нори сировини на один виріб
Вид сировини

А

В

І
ІІ
ІІІ
Прибуток від реалізації
одиниці продукції

12
4
3

4
4
12

30

40

© Волошко В.Л.
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На основі таблиці здійснюємо побудову моделі. Позначимо x1 – кількість
продукції виду А, x2 – кількість продукції виду В. Тоді позначимо прибуток від
реалізації F =30 x1 + 40 x2 → max до якого додаються зрозумілі обмеження, маємо

F = 30 x1 + 40 x2 → max
12 x1 + 4 x2 ≤ 300
 4 x + 4 x ≤ 120
 1
2

3 x1 + 12 x2 ≤ 252
 x1 ≥ 0, x2 ≥ 0
Розв’яжемо цю задачу, використовуючи геометричну інтерпретацію.

Будуємо

прямі, відповідні кожній нерівності системи обмежень, знайшовши точки
перетину з осями. Для першої прямої: ( 0;75 )

( 0; 30 ) ( 30;0 ) ;

для третьої прямої: ( 0; 21)

( 25; 0 ) ;

для другої прямої:

(84;0 ) . Вектор-градієнт

найшвид-

шого зростання цільової функції C (30; 40) . Розв’язуємо систему – знаходимо
координати вершини В та максимальне значення цільової функції в цій точці :

120
 4 x1 + 4 x2 =
⇒ B(12;18) x1* =
12, x2* =
18

3
x
12
x
252
+
=
2
 1
Fmax = F ( x1* , x2* ) = 30 ⋅12 + 40 ⋅18 = 1080( грн).

Висновки. 1. Запропонований навчально-методичний матеріал максимально
наближений до задач практичної екології і водночас його доступність сприяє
повному і ефективному засвоєнню студентами. 2. Робота над завданнями курсу
сприяє розвитку аналітичних здібностей здобувачів, умінню оцінювати числову
інформацію та передбачає отримання програмованих результатів навчання,
передбачених освітньою програмою. 3. Планується удосконалення курсу з
урахування критичних зауважень спеціалістів та тенденцій розвитку системного
аналізу в екології.

14
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Марущак І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОЛОГІЇ БІЛАНА КАПУСТЯНОГО (PLUTELLA
MACULIPENNIS) В НАСАДЖЕННЯХ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ
(С. БУЧАК, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ)
Ірина Марущак
здобувачка Університету Григорія Сковороди в Переяславі
Експериментальні

дослідження

за

розвитком

білана

капустяного

проводили упродовж 2020-2021 рр. в околицях Канівського району, Черкаської
області в агроценозах капусти білоголової, а саме на сортах: «Амагер 611»,
«Білосніжка» та «Українська осінь».
На досліджуваній території одними з найбільш поширених шкідників
капусти білоголової є білан капустяний Pieris brassicae L. і білан ріпаковий Pieris
rapae L.
Згідно наших спостережень упродовж 2020 – 2021 рр білани за
шкодочинністю займають друге місце серед лускокрилих шкідників капусти. У
2020 р домінував білан капустяний, але у 2021 рр зафіксовано масове
розмноження білана ріпакового. Дослідження показали, що упродовж 2020-2021
рр пошкодженість рослин біланами коливалася від 35,7% до 98,7% (табл. 4).
Таблиця 4
Пошкодженість сортів капусти біланами
(2020-2021 рр)
Рік спостережень

16

Пошкоджено рослин по сортах капусти, %
Амагер 611

Білосніжка

Українська осінь

2020

35,7

42,5

88,3

2021

81,3

79,9

98,7

середнє

58,5

61,2

93,5
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У 2020 р. літ метеликів відмічено 27 квітня, а у 2021 р. – 24 квітня, при сумі
ефективних температур вище + 19 0С й відносній вологості повітря 64-86%.
Першим з’явився білан ріпаковий, а через днів 5-6 вилітали метелики
білана капустяного. Строки розвитку капустяного білана, представлені в таблиці
5.
Таблиця 5
Строки розвитку капустяного білана в агроценозах капусти білоголової
(2020-2021рр)
Рік

Показники льоту

Строки розвитку шкідника
Відродження
Перші

яйцекладки

Початок

гусениць

заляльковування

1 покоління
2020

24. 04

11. 05

23. 05

27. 06

2021

27. 07

07. 05

14. 05

21. 06

2 покоління
2020

6. 07

13. 07

19. 07

19. 08

2021

10. 07

15. 07

22. 07

05. 09

Літ метеликів першої генерації тривав 45-60 днів. Метелики потребують
додаткового живлення, яке навесні відбувається, переважно на різних рослинах,
що цвітуть. Ми зустрічали метеликів на кульбабі, шалфеї, глухій кропиві та ін.,
які починають цвісти в кінці квітня на початку травня. Також, весною відмічали
живлення метеликів на квітах деревинної рослинності. Через 5-7 днів після
живлення і спаровування самки відкладали яйця [2, с. 14].
Перші яйцеклади виявлені нами у 2020 р – 11 травня, а у 2021 р –

7

травня. Відродження гусениць із перших яйцекладок розпочались у 2020 р – 23
травня, а в 2021 р – 14 травня. Таким чином, ембріональний розвиток тривав від
7 до 10 днів, розвиток гусениць від 13 до 30 днів, а лялечок 10-17 днів. Як
правило, перша генерація біланів в умовах Черкаської області немає практичного
значення [1, с. 85].
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Упродовж 2020– 2021 рр. кількість пошкоджених цією генерацією рослин
на ділянках капусти коливалися від 5 до 17%, а ступінь пошкоджених рослин не
перевищував 1-го бала. Велику загрозу для капусти представляє друге покоління
біланів.
Поява гусениць другого покоління приурочена до періоду формування
качанів капусти Амагер та інших сортів і припадає на кінець червня, липня та
серпня. У цей період виникає гостра необхідність ретельних спостережень за
розвитком шкідників.
Таблиця 6
Динаміка льоту метеликів білана капустяного першого покоління
(Черкаська область, 2020-2021 рр)
Рік

К-сть метеликів у пастках, екз.
Квітень

Травень

Всього

У т. ч. самців, екз.

%

2020

26

96

122

46

37,7

2021

51

120

171

57

33,3

середнє

38,5

108

146,5

51,5

35,5

Аналізуючи дані таблиці 6, можна константувати факт низької чисельності
шкідника в 2020р. і поступове його збільшення в наступному році.
На капусті, яка розміщена на відстані 2000 м від водоймища, кількість
метеликів була в 3-4 рази менша в липні й вересні та майже в 5 разів – у серпні,
від пойма річки (табл. 7).
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Таблиця 7
Динаміка льоту метеликів білана капустяного другого покоління в
агроценозах капусти, 2020-2021 рр
Розміщення
посадок
капусти
Пойма
річки
Біля
водоймища
На відстані
2000 м від
водойм

К-сть метеликів у ловильних пастках по місцях, екз.
липень

серпень

вересень

Всього

24

99

15

36

101

8

20

Аналізуючи

матеріали

У т. ч. самців,
екз.

%

135

51

37

16

153

50

32,7

4

32

9

28

спостережень

за

розвитком

і

динамікою

капустяного білана впродовж 2020-2021 рр, можна зробити висновки про те, що
як в першому так і в другому поколіннях чисельність поступово зростає. Для
білана капустяного характерні циклічні спалахи масового розмноження у всіх
природно-кліматичних зонах України. Гусениці молодших віків капустяного
білана живуть групами і живляться м’якушем з нижньої сторони листків, не
пошкоджуючи верхній епідерміс. Дорослі гусениці найчастіше знаходяться з
верхньої сторони листків, вони з’їдають всю тканину листків, залишаючи
непошкодженими лише товсті жилки [3, с. 71].
Отже, в агроценозах капусти білоголової на правобережжі Канівського
водосховища гусениці біланів заселяли рослини із середини червня до кінця
вегетації капусти. Найбільша чисельність фітофагів виявлена в кінці серпня.

© Марущак І.В.
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В 2015 г. общее число международных мигрантов во всем мире достигло
244 млн человек. По данным Управления Верховного комиссара по делам
беженцев Организации Объединенных Наций (УВКБ ООН), к концу 2016 г. в
результате преследований, конфликтов, широкомасштабных актов насилия или
нарушения прав человека во всем мире было насильственно перемещено 65,6
млн человек, что является наивысшим числом, зафиксированным когда-либо со
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времен Второй мировой войны. Только в 2016 г. в Европейском регионе 3,1 млн
сирийских беженцев проживали в Турции, более 360 000 мигрантов и беженцев
прибыли по Средиземному морю, и было известно о более 5000 мигрантов и
беженцев, погибших или пропавших без вести во время попытки пересечь море.
По оценкам, 9,6% из 902 млн человек, проживавших в Европейском регионе ВОЗ
в 2015 г., были мигрантами (более 87 млн). Обычно большинство мигрантов и
беженцев – это молодые взрослые; тем не менее, в числе мигрантов,
прибывающих в Европейский регион, много пожилых людей и инвалидов, а
также все больше несовершеннолетних, многие из которых – это не
сопровождаемые взрослыми дети. [1]
В 1970-м году во всём мире приняли участие в международной миграции
78,5 миллион человек в 2000-м 174,5 млн. а в 2015-м уже более 243,7 млн
человек. [2]
Международная мигрáция населения, (М. м. н.). несмотря на предпринимаемые мировым сообществом с 1901 попытки унифицировать показатели М. м.
н., до сих пор в их определении существуют нац. различия. Так, иммигрантами
в Германии считаются «лица, пересекающие границу с намерением устроиться
в стране», в США – «иностранцы, допущенные на законных основаниях с целью
постоянного проживания в стране», в России – «лица, приезжающие в страну на
один год и более». Существуют разночтения и в определениях «трудящихся-мигрантов» (лиц, мигрирующих с намерением получить работу), «беженцев» и др.
Трудности в анализе М. м. н. связаны и со значит. разнородностью источников
профильных данных. По мнению экспертов ООН, необходимо выделять три осн.
источника этих данных: пограничный контроль; регистры населения (напр., данные, получаемые при вручении загранпаспортов); разл. обследования, среди которых главную роль играют переписи населения, позволяющие получить наиболее достоверные данные. Различают два вида М. м. н.: 1) безвозвратная (в 2009
оценивалась в 200 млн. чел.), осуществляемая с целью выезда на постоянное место жительства и получения гражданства в принимающей стране (именно этот
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вид миграции рассматривается как демографич. процесс); 2) временная, или возвратная, с различением 4 подвидов: долгосрочная миграция – осуществляется на
год и более длительный срок (осн. группой здесь выступает трудовая миграция); сезонная миграция – связана с временным (в пределах одного года) въездом для работы в отраслях хозяйства, носящих сезонный характер (с. х-во, рыболовство, сфера услуг, строительство); разновидности сезонной миграции – кочевничество (сохранившееся гл. обр. в Зап. Африке и на Ближнем Востоке) и
паломничество к святым местам (охватывает более 70 млн. чел.); маятниковая (приграничная) миграция – ежедневный, реже еженедельный переезд из одной страны в другую и обратно; мигрантов, пересекающих таким образом границу для работы в соседней стране, называют «рабочими-фронтальерами» (данный
вид миграции получил широкое распространение в Зап. Европе и Сев. Америке,
напр. между Канадой и США); эпизодическая (циркулярная) миграция – представлена наиболее многочисл. группой мигрантов (мигранты, использующие туристич. визу, бизнес-мигранты, студенты и др.). Различаются следующие тенденции современной М. м. н.: 1) глобализация М. м. н., охватившая все страны мира
(ежегодная численность мигрантов всех категорий превышает 1,1 млрд. чел.);
2) качественные изменения в мировых миграционных потоках, проявляющиеся
в увеличении среди мигрантов доли высококвалифициров. специалистов, усилении «утечки умов»; 3) определяющее значение экономич. миграции, прежде всего междунар. миграции рабочей силы (численность трудящихся-мигрантов возросла с 3,2 млн. чел. в 1960 до 60 млн. чел. в 2008, с учётом членов их семей –
более 150 млн. чел.); 4) значит. рост нелегальной иммиграции, которая на 97%
носит трудовой характер (такая иммиграция в мире в настоящее время насчитывает более 50 млн. чел.); 5) расширение масштабов вынужденной миграции и
географии расселения мигрантов (в 1990-х гг. более 85% беженцев приходилось
на развивающиеся страны); 6) противоречивый характер совр. миграц. политики – процесс её либерализации в целом сочетается с ужесточением по некоторым
вопросам и в отд. периоды; 7) усиление демографич. значимости М. м. н. (в на© Deák József, Révai Róbert, Sallai János
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стоящее время более 55% общего прироста населения в развитых странах приходится на миграцию, в Зап. Европе – 88%). В 1990–2000-х гг. все указанные тенденции в полной мере стали характерны и для России, а по численности иммигрантов (13 млн. чел., гл. обр. из стран ближнего зарубежья) она стала второй в
мире после США. В условиях естественной убыли населения в России М. м. н.
превращается в ведущую компоненту поддержания численности её населения.
Более того, Россия становится центром формирующейся Евразийской миграционной системы, привлекая трудящихся-мигрантов (более 15 млн. чел. ежегодно,
включая нелегалов), без которых затруднительно экономич. развитие, беженцев,
студентов и др. [3]
Нелегальная миграция на государственной границе Венгрии имеет
огромный эпидомологический риск для личного состава правоохранительных
органов несущих службу непосредственно на границе, и занимающимися
проблемами мигрантов внутри страны. [4] [5]
Правоохранительная

система

является

частью

государственного

управления, типом (подсистемой) системы общественной безопасности. Её
общественное

предназначение

–

наделенная

монополией

на

законное

физическое насилие – предотвращение, устранение или снижение опасностей,
связанных с незаконным поведением человека,а также подготовка уголовного
правосудия, восстановление нарушенного правопорядка, в интересах охраны
общественной

безопасности,

безопасности

и

общественного

государственной

правоохранительной
правоохранительными

системы

порядка,

границы.

Венгрии:

национальной

Составляющие
полиция

полномочиями;полиции

с
с

части
общими
особыми

полномочиями;гражданские службы национальной безопасности; таможенная
служба; служба исполнения наказаний; орган гражданской обороны и
ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. [6]
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Исхакова А.М., Яковлева Т.А.

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ОЦЕНЩИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Исхакова Альфия Мидхатовна
к.э.н., доцент кафедры экономики Академии ВЭГУ
Яковлева Татьяна Анатольевна
студентка 4 курса кафедры экономики Академии ВЭГУ
Оценочная деятельность является одним из важнейших инструментов
принятия решений в рыночной экономике. Эффективность функционирования
института стоимостной
регулирования.

Процесс

оценки во многом зависит от механизма его
регулирования

оценочной

деятельности

осуществляется путем применения комплекса мер и процедур, направленных на
повышение качества подготовки специалистов и обеспечивающих соответствие
их

определенным

критериям.

Эти

государственном регулировании -

критерии

устанавливаются

государственными органами,

при

а при

саморегулировании - профессиональным сообществом оценщиков.
Система подготовки оценщиков России находится в непосредственной
зависимости от модернизации образовательных стандартов и потребностей
рынка труда. Между тем активные реформы в системы высшего образования и
сфере регулирования оценочной деятельности во многом изменили требования
к подготовке оценщиков. Вследствие реформы последних лет подготовка
оценщиков по специализации «Оценка собственности», которая существовала
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до перехода на двухуровневую (а теперь уже трехуровневую (ФГОС ВО 3++),
была отменена.
Требования к образованию и подготовке оценщиков представлены в
Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от
29.07.1998 г. № 135-ФЗ [4], а также приказе Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в оценочной деятельности» от 26.11.2018г. №742н. (далее —
профессиональный стандарт «Специалист в оценочной деятельности») [2].
Согласно ст. 21 Федерального закона «Об оценочной деятельности»
обучение оценщиков осуществляется по образовательным программам высшего
образования,

дополнительным

образовательными

организациями

Российской Федерации.

профессиональным
в

соответствии

с

программам
законодательством

К квалификационному экзамену допускается

претендент, получивший высшее образование и (или) профессиональную
переподготовку

в

области

оценочной

деятельности.

Оценщик

может

осуществлять оценочную деятельность только по направлениям, указанным в
квалификационном аттестате.
Однако в профессиональном стандарте «Специалист в оценочной
деятельности» использовано 3 уровня образования: СПО, бакалавриат,
магистратура/ специалитет и указывается, что выпускник со средним
профессиональным образованием, также может работать в качестве ассистента
(помощника оценщика), а выпускник-бакалавр - в качестве оценщика. Также в
данном стандарте указан перечень трудовых функций имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускника образовательной программы 6
уровня квалификации (бакалавра):
1. Определение стоимостей движимого имущества (включая машины и
оборудование, отдельные машины и единицы оборудования, являющиеся
изделиями машиностроительного производства или аналогичные им, группы
(множества, совокупности) машин и оборудования, части машин.
© Исхакова А.М., Яковлева Т.А.
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2. Определение стоимостей недвижимого имущества, прав, работ и услуг,
связанных с объектами недвижимости, за исключением месторождений
полезных ископаемых, участков недр и прав, связанных с ними, особо
охраняемых территорий и объектов, памятников архитектуры.
3. Определение стоимостей организаций (включая акции, паи в паевых
фондах производственных кооперативов, доли в уставном (складочном)
капитале, имущественные комплексы организации или его части как
обособленного имущества действующего бизнеса).
Подготовки бакалавров ведется в различных ведущих российских вузах по
направлению 38.03.01 «Экономика» с учетом требований профессионального
стандарта «Специалист в оценочной деятельности».
Таблица 1
Российские вузы, ведущие подготовку бакалавров
Наименование вуза
Финансовый университет при Правительстве
РФ
Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)
НЧОУ Московский финансовопромышленный университет «Синергия»
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
университет»
Московский городской университет
управления Правительства Москвы»
ФГБОУ ВО «Брянский государственный
технический университет»
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
ЧОУ ВО «Восточная экономикоюридическая гуманитарная академия»
(Академия ВЭГУ)

28

Направление подготовки 38.03.01
«Экономика»
Профиль «Оценка бизнеса в цифровой
экономике»
Профиль «Финансовые рынки и оценка
бизнеса»
Профиль «Оценочная деятельность»
Профиль «Оценка объектов
собственности»
Профиль «Оценка имущества»
Профиль «Оценка стоимости имущества и
бизнеса»
Профиль «Оценка бизнеса и рисков»
Профиль «Финансы и кредит».
Программы: «Оценка стоимости бизнеса»,
«Оценка стоимости имущества
организации». «Оценка в целях залога»,
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Как видно из представленной таблицы 1 в вузах отличаются и название
профиля в рамках направления подготовки, и, соответственно, их наполнение.
Особенно это сказывается при подготовке выпускника (бакалавра) - в качестве
оценщика, поскольку
профессиональных

различные требования

специалистов

не

в

полном

к

качеству
объеме

подготовки

соответствуют

изменяющимся потребностям рынка оценочных услуг, в частности, развития
возможных новых направлений оценки, в том числе

в области цифровых

активов, бизнеса, судебно-оценочной экспертизе и др.
Анализ подготовки оценщиков в России, проведенный Комиссией по
квалификации Рабочего органа по образованию и квалификации оценщиков
Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития

России,

показывает, что большинство программ профессиональной переподготовки
целесообразно пересмотреть с точки зрения сегодняшних потребностей рынка
труда и действующей нормативной базы и ввести для исполнения всем
образовательным учреждениям, обучающим оценщиков [1].
Учитывая

необходимость

повышения

качества

профессиональной

подготовки и переподготовки специалистов в области оценочной деятельности
в Томском государственном университете в 2013 г. была открыта базовая
кафедра оценки и управления собственностью, а в 2015г. создан Методический
Совет по оценочной деятельности для всех ВУЗов России. Важной частью
деятельности базовой кафедры является подготовка высококвалифицированных
специалистов по программам повышения квалификации и

программе

профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса) в
объеме 800 часов.
В настоящее время только СПбГЭУ на рынке Северо-Западного региона
осуществляет подготовку специалистов в данной области на всех уровнях,
включая

бакалавриат,

магистратуру,

аспирантуру

и

дополнительное

образование.
© Исхакова А.М., Яковлева Т.А.
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Что касается подготовки оценщиков в Республике Башкортостан.
Профессиональная переподготовка по программе

«Оценка стоимости

предприятия (бизнеса)» осуществляется в различных вузах.
Таблица 2
Вузы Республики Башкортостан, ведущие профессиональную
переподготовку по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса»
Наименование вуза

Кол-во часов

Башкирский государственный университет

580

Уфимский государственный авиационный

860

технический университет

668

Уфимский государственный нефтяной технический
университет

Следует также отметить активное появление на региональном рынке
образовательных услуг предложений различных вузов пройти онлайн - обучение
по сокращенным программам профессиональной переподготовки. При этом
предлагаемые программы отличаются и по составу дисциплин и по объему,
вследствие чего возникают различные требования к уровню профессиональных
знаний оценщиков.
В этой связи особенно важным сегодня в условиях формирования единого
рынка оценочных услуг в рамках Евразийского экономического союза является
разработка единых образовательных программ обучения, подготовки и
профессиональной

переподготовки

специалистов

в

области

оценочной

деятельности.
В мировой оценочной практике разработка стандартов оценки и базовых
квалификационных требований, остается в компетенции ведущих обществ
оценщиков. В США это Фонд оценки, куда входят 12 ведущих обществ
оценщиков, в Великобритании – это RICS, а во Франции – 8 ведущих обществ
оценщиков.
Таблица 3
30
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Национальные системы профессионального образования
Страна
США

Великобритания

Франция

Китайская
Народная
Республика

Анализ

Характеристика систем профессионального обучения
Профессиональные общества являются образовательными центрами
для оценщиков всех уровней. Чтобы получить сертификат или
лицензию штата нужно иметь высшее образование, окончить
специальные курсы, и сдать экзамен штата на получение сертификата
или лицензии.
Система профессионального обучения и сертификации оценщиков
централизована. Функции регистратора и регулятора исполняет
центральное профессиональное сообщество RICS, которое
вырабатывает и стандарты оценочной деятельности.
Профессиональное образование в области оценки дают в
Великобритании два ВУЗа: University of Westminster London и
Glasgow Caledonian University. Лица, окончившие другие
университеты и желающие стать оценщиками, должны получить
дополнительное образование на курсах RICS или University College of
Estate Management.
Действует
единый
стандарт
оценки
недвижимости
Chartedel’Expertiseen Evaluation Immobilière (4-е издание, 2012 г.),
подготовленный
и
утвержденный
обществами
оценщиков
недвижимости. Оценка залогов, бизнеса, машин, оборудования и
нематериальных активов регулируется отдельными методиками,
разработанными также соответствующими профессиональными
объединениями.
Развитие независимой оценочной деятельности с самого начала
централизованно направляется и контролируется государством. Цели
и задачи оценочных сообществ также регулируются государством.
В соответствии с Законом КНР «Об оценке имущества»
деятельностью по оценке имущества вправе заниматься только
квалифицированные оценщики, прошедшие единый государственный
экзамен, а также другие специалисты, обладающие специальными
знаниями и практическим опытом оценочной деятельности.

опыта

современных

профессиональных

сообществ

США,

показывает, в отличие от других стран важной частью работы обществ
оценщиков является разработка и реализация программ обучения новых
оценщиков и повышения квалификации уже работающих. Ведущие общества
оценщиков выступают в качестве лидеров профессионального обучения и
обеспечивают подготовку к государственным сертификационным экзаменам. В
© Исхакова А.М., Яковлева Т.А.
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настоящее время практикуются как традиционные курсы (лекции и практические
занятия в аудитории на 20-40 человек), так и лекции-вебинары (с экзаменами в
электронной форме).
Важнейший результат такой динамической системы профессионального
обучения - достижение единого понимания базовых основ профессии и уровня
знаний, определений и стандартов всеми преподавателями, студентами и
оценочными сообществами [3].
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СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА, БАНКИ, ГРОШІ – ЩО Є
НАЙГОЛОВНІШИМ В ЕКОНОМІЦІ?
Онофрієнко Наталя Олександрівна
викладач вищої кваліфікаційної категорії
Відокремленого структурного підрозділу
«Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету»
Що ж на справді є найголовнішим в економіці ? Це питання звучить дедалі
частіше, й хвилює все більшу й більшу кількість не лише фахівців, а й пересічних
громадян. Враховуючи актуальність даної теми спробуємо дослідити роль
суспільства, держави, банків та грошей в економіці та дати відповідь на
поставлене питання. У сучасному світі суспільство відіграє значну роль в
економіці країни.
Однією з головних умов існування й розвитку суспільства є діяльність
людей для виготовлення продуктів харчування, одягу, житла та інших благ,
необхідних для задоволення людських потреб. Із розвитком суспільства
можливості задоволення потреб зростають, але це вимагає дедалі ширшого
залучення природних ресурсів, праці, використання досконаліших технологій та
устаткування. Водночас у процесі спільної праці люди вступають у відносини,
зміст і характер яких визначаються рівнем розпитку продуктивних сил,
співвідношенням різних форм власності в країні, особливостями організації
господарської діяльності й управління. Сукупність цих процесів становить певну
органічну цілісність — економіку, або економічну систему. Ресурси, що є у
розпорядженні людей, не безмежні. Тому їм завжди доводиться вирішувати
проблему альтернативного вибору: які саме з існуючих потреб задовольняти? У
якому обсязі? Сучасне українське суспільство має значний дисбаланс основних
складових. Найголовнішою диспропорцією розвитку є те, що водночас із
© Онофрієнко Н.О.
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демократизацією суспільства не відбулась демократизація економіки. Різко
скорочується виробництво, поглиблюється економічна криза, а отже, знижується
життєвий рівень населення. Сучасні темпи розвитку економіки настільки
мізерні, що сподіватись на поліпшення життя в найближчий час не доводиться.
Однак саме держава може це змінити.
Держава завжди займалася економічною діяльністю, втручаючись в дію
суб’єктів економічного життя і забезпечуючи тим самим стійкість політичної
влади. Держава - це універсальна політична форма організації правління. У
класових суспільствах держава - це не просто орган політичного управління,
орган політичної влади. Це політичне знаряддя в руках економічного пануючого
класу. Саме держава силою політичної влади забезпечує владу в суспільстві того
класу, який є пануючим в економічних відносинах. Отже держава також є
важливою в економіці. Хоч вона відіграє меншу роль ніж суспільство, але здатна
покращити життя найголовнішому фактору економіки – суспільству.
Банк – кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки,
акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші
послуги за фінансовими операціями. Сучасний етап розвитку банківської
системи в Україні свідчить про те, що в нашій державі відбувся процес
становлення дворівневої банківської системи, який набув глибокого впливу на
загальноекономічний розвиток. Комерційні банки відіграють важливу роль у
фінансовій системі. Якщо спробувати описати роль банків одним реченням, то
це можна зробити так: банки переспрямовують кошти від тих, хто їх має і хоче
їх примножити, до тих, хто потребує коштів для задоволення своїх потреб і
готовий сплачувати за користування «чужими» грошима. Згідно прогнозів UIF
на 2021 рік зміна реального гривневого ВВП за песимістичним сценарієм складе
- 0,8%, базовий сценарій передбачає ріст реального гривневого ВВП до рівня
2,9%, а от оптимістичний сценарій прогнозує даний показник на ще вищому рівні
5,3%, що наближає країну до показників 2014 року коли реальний ВВП складав
5,5%.
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Гроші – особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості
інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу
обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. Більшість грошей
в обороті створюються не «друкарським верстатом» Національного банку, а
комерційними банками шляхом кредитування економічних агентів або
придбання активів.
Грошова економіка – економіка, в якій гроші є засобом обігу. В наші дні
господарство засноване на бартері, зустрічається рідко. Отже, гроші у житті
суспільства відіграють значну роль. Роль грошей тісно пов’язана з їх функціями.
Якщо функція грошей – це їх конкретна «робота», що до обслуговування руху
вартості на певному етапі процесу відтворення, то роль грошей - кінцевий
результат цієї «роботи» , її наслідок для суспільства. Для економічного розвитку
країні необхідні такі складові: суспільство, держава, банки, гроші. Лише при
наявності цих чотирьох складових покращуватиметься економіка країни. Однак,
важливість кожної складової різна:
1. Суспільство відіграє найголовнішу роль.
2. Держава знаходиться на другому місці.
3. Банки посідають третю позицію.
4. А найменш вагомими виявились гроші.
Процес відновлення та зростання економіки можливо підживити дуже
простими та дієвими кроками, головне – не упустити можливості, обрати
правильні стратегічні напрямки та слідувати ним.
Економічний розвиток це не лише про гроші та підвищення загального
добробуту громадян. Звичайно, якісне покращення рівня життя є кінцевою
метою трансформацій, однак шлях для досягнення цієї мети є комплексним, а
методи, подекуди, – не такими очевидними.
Бізнесу, який є фактичним донором української економіки, досить складно
зараз планувати щось навіть на місяць вперед без розуміння ситуації з
карантином. Так, сьогодні епідеміологічна ситуація в країні, як і раніше
© Онофрієнко Н.О.
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представляє серйозні ризики, але вона насправді не виглядає безнадійною. Зараз
важливо дати бізнесу спокійно працювати. Звичайно державі треба бути
послідовною у своїх рішеннях і не відмовлятись від раніше анонсованих планів
щодо реформ та впровадження привабливих умов для інвесторів.
Структурна модернізація економіки, відчутне покращення умов ведення
бізнесу, імпульс для розвитку вітчизняної промисловості – ось життєво
важливий базис для динамічного та інклюзивного зростання, що планується
забезпечити низкою системних реформ на досягнення цілі, а саме в такій
послідовності як: суспільство, держава, банки, гроші.
Список використаних джерел
1.http://korysniporady.com.ua/shho-take-ekonomika-ponyattya-i-osnovniskladoviekonomiki/
2. http://stud.com.ua/19489/ekonomika/ekonomichni_resursi
3. http://pidruchniki.com/15800119/ekonomika/rol_derzhavi_ekonomitsi
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Заклади вищої освіти відіграють важливу роль для розвитку економіки
України, водночас вони мають бути конкурентоспроможними і конкурувати на
ринку освітніх послуг між собою. Важливим фактором конкурентоспроможності
ЗВО є науково-інтелектуальний потенціал (залежить від кваліфікації та
ефективності роботи науково-педагогічних працівників). Відповідно до
сучасних тенденцій розвитку вищої освіти та акцентів на підсилення наукової
складової НПП на міжнародному рівні, підвищенні публікаційної активності у
виданнях з рівнем високої якості статей за результатами наукових досліджень,
перед керівниками закладів постала необхідність визначення чинників
мотивації: матеріальних та нематеріальних стимулів роботи за пріоритетними
напрямками розвитку ЗВО.
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Метою дослідження є аналіз існуючих основних чинників мотивації
науково-педагогічних працівників та динаміки змін викладацького складу у
закладах вищої освіти України.
Рівень оплати праці освітян в Україні найнижчий у Європі [1], також
спостерігається

динаміка

зменшення

кількості

науково-педагогічних

працівників у закладах вищої освіти України (таблиця 1). За останні 5 років
загальна кількість НПП зменшилася на 11 % [2-4], цікава статистика станом на
початок 2020-2021 по відношенню до попереднього року: кількість науковопедагогічних працівників зросла на 5 %, педагогічних працівників - скоротилася
на 47 %, що демонструє зростання частки наукової складової викладацького
складу ЗВО .
Питання запровадження чинників матеріальної мотивації НПП закладів
вищої освіти є необхідним та актуальним. В джерелі [5, ст. 17] серед ключових
факторів

тактичного

рівня

конкурентоспроможності

ЗВО

визначено

професійний рівень і практичний досвід НПП. Наголошується на систематичній
роботі в організації і в управлінні ЗВО, у зв'язку з чим в закладі вищої освіти
мають бути визначені такі основні чинники мотивації НПП, які забезпечать
системну роботу та сприятимуть підвищенню рівня конкурентоспроможності
згідно стратегічних напрямків розвитку.
Таблиця 1. Динаміка зміни викладацького складу ЗВО України
№
з/п
1
2

Показник
Науковопедагогічні
працівники
Педагогічні
працівники
Всього:

Навчальний рік
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

110 396

108 101

106 765

105 984

111 065

49 333

48 236

46 212

44 876

23 585

159 729

156 337

152 977

150 860

134 650

Варто відзначити, що науковці говорять про те, що чинники мотивації
професійної

діяльності

науково-педагогічних

працівників

ЗВО

варто

вдосконалювати на двох рівнях: державному і на рівні ЗВО [6]. В джерелі [7]
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запропоновано

крім

фінансової

мотивації

застосовувати

матеріальну

відповідальність та механізми повернення інвестованих коштів. Відсутність
платформи фінансових відносин у сфері вищої освіти впливає на фінансові
механізми в управлінні [8].
Визначимо основні стратегічні напрямки розвитку ЗВО, які потребують
мотивації науково-педагогічних працівників:
- публікаційна активність;
- участь в міжнародних конференціях (за кордоном);
- участь в міжнародних проєктах;
- укладення договорів про співпрацю;
- надання консультативних послуг;
- підвищення кваліфікації.
За останні роки в українських закладах вищої освіти визначилися загальні
тенденції в управлінських підходах до визначення чинників мотивації НПП
(таблиця 2).
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Таблиця 2. Основні чинники мотивації НПП в управлінні закладом вищої освіти
Напрям розвитку
ЗВО
Публікаційна
активність

Участь в
міжнародних
конференціях (за
кордоном)
Участь в
міжнародних
проєктах
Укладення
договорів про
співпрацю
Надання
консультативних
послуг
Підвищення
кваліфікації

Матеріальні чинники
мотивації

Нематеріальні чинники
мотивації

За статті, які входять до
міжнародних науко-метричних
баз
даних
передбачено Кількість
статей
визначена
преміювання
(розмір умовами контракту.
визначається в залежності від
імпакт-фактору або SNIP).
За
участь
в
міжнародних
конференціях
(за
кордоном)
Разове преміювання.
передбачена більша кількість
годин згідно норм часу НПП.
Можливість
отримання
Нові партнерства для спільних
фінансування на професійні
наукових досліджень, публікацій
відрядження в інші ЗВО чи
та професійного розвитку.
установи.
Можливість
отримання
Встановлення відсотку доплати додаткових баз даних та доступ до
до заробітної плати.
сучасного
обладнання
для
проведення наукових досліджень.
Визначено ліцензійними умовами
Можливість отримання доплати
та передбачено нормами часу
за додаткові послуги.
НПП.
За умови організації курсів
підвищення кваліфікації на
Визначено умовами контракту та
платній основі для слухачів - не
ліцензійними
умовами.
співробітників ЗВО у вигляді
Передбачено нормами часу НПП.
доплати для НПП - лекторів чи
тренерів.

В таблиці 2 говорячи про нематеріальні чинники мотивації мається на
увазі, що ЗВО не залучає додаткових коштів фінансування для оплати праці
НПП, крім фонду заробітної плати. Крім того, нематеріальними чинниками
мотивації є створення ЗВО умов, що сприяють виконанню напрямків розвитку
ЗВО: наявність власного фахового видання, організація та проведення власних
міжнародних конференцій з залученням учасників - стратегічних партнерів,
укладення договорів про співпрацю на рівні ЗВО, організація власних курсів
підвищення кваліфікації.
Отже, проведений аналіз дозволив узагальнити матеріальні і нематеріальні
чинники мотивації НПП в управлінні закладом вищої освіти України з метою
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покращити показники стратегічних напрямків розвитку ЗВО; зробити висновок
щодо динаміки змін викладацького складу ЗВО: загальна кількість НПП має
тенденцію до зменшення, частка науково-педагогічних працівників по
відношенню до педагогічних працівників зросла.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ
Зубрицький В. В.

ОГЛЯД МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В
ЕЛЕКТРОННОМУ НАЧАННІ
Зубрицький В. В.,
магістр 1 року навчання спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»
Науковий керівник: Вакалюк Т. А.,
доктор пед. наук, проф. професор кафедри інженерії програмного забезпечення
Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир
Сьогодні маючи сильний вплив на такі галузі, як охорона здоров’я,
роздрібна торгівля, виробництво тощо, штучний інтелект все більше відіграє
важливу роль в освіті. Не має значення, чи ваша платформа електронного
навчання призначена для студентських курсів чи корпоративного навчання,
штучний інтелект прискорює проектування та розробку курсів електронного
навчання. Аналіз даних, чат-боти, обробка природної мови, алгоритми
машинного навчання та глибинного навчання тощо, можна використовувати для
отримання і вдосконалення даних, надаючи кращий досвід навчання, видаляючи
надмірності та зробити студентів більш залученими, ніж будь-коли раніше.
Розглянемо деякі методи та технології штучного інтелекту та їх можливе
використання в електронному навчанні [1].
Обробка природної мови (Natural Language Processing, NLP) — загальний
напрям інформатики, штучного інтелекту та математичної лінгвістики. Він
вивчає проблеми комп'ютерного аналізу та синтезу природної мови. Стосовно
штучного інтелекту аналіз означає розуміння мови, а синтез — генерацію
розумного тексту. Розв’язок цих проблем буде означати створення зручної
форми взаємодії комп’ютера та людини. Аналізуючи використання мови в групі
© Зубрицький В.В.
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студентів, NPL може допомогти визначити та передбачити психічні стани
студентів під час навчання. Ця інформація може допомогти викладачам краще
керувати групою, на ранньому етапі виявляти проблемних студентів і
покращувати навчання студентів. NPL також може виявити індивідуальні
відмінності студентів. Також NPL відіграє роль у інтеграції навчальної
платформи з чат-ботами та віртуальними помічниками дозволить студентам
спілкуватися мовою, якій вони віддають перевагу. Ці інструменти здатні чути й
засвоювати мову. Це не тільки створить вищу продуктивність навчання, але й
забезпечить захоплюючий та ефективний досвід навчання [2].
Розпізнавання мовлення або мовлення в текст (STT) — це процес
перетворення мовного сигналу в текстовий потік. Розпізнавання мовлення
використовується для перетворення та перетворення людської мови в корисний
і повний формат для обробки комп’ютерних програм. Транскрипція та
трансформація людської мови в корисні формати сьогодні часто спостерігається
і стрімко зростає. Перш за все можна використовувати для формування контенту
курсу для студентів.
Глибинне навчання (Deep learning, DP) – це тип машинного навчання та
штучного інтелекту, який імітує спосіб отримання людьми певних знань [3]. DP
є важливим елементом науки про дані, що включає статистику та прогнозне
моделювання. Це надзвичайно корисно для дослідників даних, яким доручено
збирати, аналізувати та інтерпретувати великі обсяги даних; Глибинне навчання
робить цей процес швидшим і легшим. За допомогою DP можна впровадити такі
інструменти:
•

персоналізований підхід навчання - підхід електронного навчання,
орієнтований на студента, який акцентує увагу на конкретних цілях
і завданнях студентів, а також уподобаннях для групування курсів.
Послідовність курсів або навчальних матеріалів формує шлях
навчання, який дозволяє студентам поступово збільшувати свої
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знання. Він створюється та змінюється динамічно на основі
посадових ролей студентів, сфери їх інтересів, прогресу студентів,
уподобань у навчанні, демографічної інформації, компетенцій чи
рівнів знань тощо.[2]
• показник продуктивності використовується для визначення певної
моделі навчання, наприклад, появи змін успішності у студентів
протягом проходження курсу. Це також забезпечить більш
ефективний спосіб аналізу даних про залучення студентів та
визначення моделей їх поведінки. Відповідно, пропозиція щодо
редизайну змісту буде використана як додаткова підтримка
студентам, які не можуть завершити курс або навчальну
діяльність.[3]
У підсумку, хотілось би зазначити, що використання штучного інтелекту в
електронному навчанні може суттєво розвинути навчальний процес, залучаючи
студентів до навчальних ресурсів, співпраці один з одним та вчителем, а не
простого прослуховування й запам’ятовування матеріалу. Тому використання
технологій штучного інтелекту поступово стає трендом сучасного електронного
навчання.
Список використаних джерел та літератури
Krendzelak M. Machine Learning and its applications in e-Learning systems.
Muniasamy A., Alasiry A. Deep Learning: The Impact on Future eLearning.
Top 15 Hot Artificial Intelligence Technologies | Top AI Tools | Edureka.
Edureka.

URL:

https://www.edureka.co/blog/top-15-hot-artificial-intelligence-

technologies/

© Зубрицький В.В.

45

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

www.openscilab.org

МЕДИЧНІ НАУКИ
Lintsov A.E., Soliev A.K .

ANALYSIS OF DNA REPAIRSYNTHESIS IN PERIPHERAL BLOOD
LYMPHOCYTES FROM PATIENTS WITH WELL-CONTROLLED AND
UNCONTROLLED ASTHMA

A.E.Lintsov1, A.K.Soliev2, 3
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I.I.Mechnicov North-Western State Medical University,
St.Petersburg, Russia
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First Pavlov State Medical University, St.Petersburg, Russia
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Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan
Introduction

There are few data concerning the cytogenetic homoeostasis alterations in
asthmatic patients. The increased rates of chromosomal aberrations, sister-chromatid
exchanges [1], micronuclei [2] as well as DNA repair alterations [3] have been reported
in cells of asthmatic patients with different phenotypes and severity[4]. The high levels
of chromosomal instability are supposed to be associated with alterations of the DNA
repair capacity. However, the effects of the disease control on the DNA repair capacity
of lymphocytes have scarcely been investigated.
The aim of the present study was to compare the intensity of DNA-repair
synthesis in lymphocytes from asthmatic patients with well-controlled and
uncontrolled asthma.
Patients and Methods

Spontaneous and UV-induced unscheduled DNA synthesis (UDS) in short-term
culture of peripheral blood lymphocytes were evaluated for 58 (27 uncontrolled and 31
well-controlled) asthmatic patients aged 16-70 years. The control group consisted of
46
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15 healthy subjects. 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 repair was determined as the ratio of UVinduced to spontaneous UDS values.
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 values of UV-induced UDS
did not differ significantly (p > 0.05) in patients and healthy subjects (6.6 ± 0.43% and
7.4± 1.20%, respectively).
Figure 1. The rates (%) of spontaneous and UV-induced
UDS
in lymphocytes of asthmatic patients (total group) and
9
healthy subjects
8
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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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Figure 2 . The values of Index of stimulation (IS) of DNA repair
in lymphocytes of healthy subjects and asthmatic patients with different
phenotypes and severity
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The rates of UV-induced UDS (figure 3) were revealed to be significantly lower
in patients with uncontrolled asthma than in those with well-controlled condition (5.9
± 0.78% and 8.1± 0.83%, respectively, p < 0.05) in allergic asthmatics and did not
depend on the asthma control in patients with non-allergic phenotype (5.5 ± 0.81% and
5.6 ± 0.80%, respectively, p > 0.05).
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Figure 3. The rates (%) of UV-induced UDS in lymphocytes
of asthmatic patients with uncontrolled and well-controlled
asthma
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The levels of spontaneous UDS (figure 4) in patients with uncontrolled and wellcontrolled asthma did not differ significantly (p > 0.05) irrespective of the disease
phenotype.
Figure 4. The rates (%) of spontaneous UDS in lymphocytes
of asthmatic patients with uncontrolled and well-controlled
asthma
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Conclusions

We concluded that the intensity of spontaneous UDS is significantly higher in
lymphocytes of asthmatic patients as compared with healthy subjects. The levels of
UV-induced UDS in lymphocytes of allergic asthmatics were established to be
significantly lower in patients with uncontrolled asthma than in those with wellcontrolled condition.
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СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
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Стешин Вадим Дмитриевич
магистрант МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ
Известно, что болезни системы кровообращения (БСК) представляют
собой важную социально-медицинскую проблему, поскольку по удельному весу
в общей смертности населения они занимают одно из ведущих мест, а
экономический

ущерб,

наносимый

обществу

вследствие

высокой

заболеваемости и инвалидизации больных, огромен [1, 2]. Смертность
трудоспособного населения от сердечно-сосудистых заболеваний в Беларуси в
настоящее время превышает аналогичный показатель по ЕС в 4,5 раза.
В работе был проведен анализ распространённости БСК с выявлением
лидирующих форм среди пациентов разных половозрастных групп на основании
статистических данных, полученных в ходе амбулаторного приёма на одном из
терапевтических участков 23-й поликлиники города Минска, выполнения
первичных визитов на дом, активных посещений и патронажей помощником
врача по амбулаторно-поликлинической помощи.
© Синелёва М.В., Аблековская О.Н., Стешин В.Д.
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Изучение распространённости патологии сердца и сосудов показало, что
общая заболеваемость БСК среди жителей района в 2018 году составила 40.1%,
в 2019 году – 54.1%. При этом удельный вес БСК в структуре общей
заболеваемости по участку вырос с 48.2% в 2018 году до 55.1% в 2019 году.
Причём различные формы ишемической болезни сердца (ИБС) составили 30.5%,
цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) – 16.3%, болезни, протекающие на фоне
повышенного артериального давления (первичные и вторичные гипертензии,
ИБС с артериальной гипертензией (АГ), ЦВЗ с АГ), суммарно набрали 45.7%.
Среди пациентов от 18 до 40 лет в качестве лидирующей формы БСК в
2018 году выступили болезни рубрик I10–I15 по МКБ-10, вклад которых в
структуру заболеваемости БСК составил 61.9% с ростом к 2019 году до 70.6%.
Первичные и вторичные гипертензии сохранили первенство среди всех форм
сердечно-сосудистых заболеваний и среди пациентов от 40 до 60 лет – их вклад
в структуру БСК в 2018 году составил 43.4% с ростом на 2.7% к 2019 году. Среди
пациентов старше 60 лет на первое место в структуре заболеваемости БСК
вышла ИБС, протекающая на фоне артериальной гипертензии, – в 2018 году её
вклад составил 51.8%, в 2019 году отмечено снижение доли в структуре БСК до
47.4%.
Анализ информации о первичной заболеваемости БСК в различных
половозрастных группах (рис. 1) позволяет заключить, что рост разной степени
интенсивности первичной заболеваемости БСК отмечен в обеих половозрастных
группах со значительным преобладанием среди женского населения. Так,
наибольшие значения пришлись на возрастную группу старше 60 лет - среди
мужчин этот показатель составили 22.01 и 22.41 случая на 1000 населения в 2018
и 2019 годах соответственно, среди женщин аналогичного возраста – 71.07 в
2018 году и 77.16 в 2019 году. Минимальные значения (с тенденцией к росту)
обнаружены в возрастной группе до 40 лет - среди мужчин составили 1.89 и 4.94
случая на 1000 населения, среди женщин обнаружена такая же направленность 1.89 3.09.
52
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Рис.1. Первичная заболеваемость БСК среди различных половозрастных групп в 2018-2019
годах (на 1000 населения)

В результате анализа информации, представленной на рис. 2, о случаях
общей заболеваемости БСК за 2018-2019 годы среди различных половозрастных
групп, были отмечено, что рост разной степени интенсивности общей
заболеваемости

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

отмечен

во

всех

половозрастных группах. При этом, как и в случае первичной заболеваемости
БСК, наибольшие значения как среди мужского населения, так и среди женского,
зафиксированы в возрастной группе старше 60 лет – 79.25 среди мужчин и 237.11
среди женщин за 2018 год и 100.62 и 309.87 соответственно за 2019 год.
Минимальные значения анализируемого показателя приходятся на возрастную
группу 18–40 лет. Так, в 2018 году этот показатель для мужчин составил 5.66
случаев на 1000 населения, для женщин – 7.55, тогда как в 2019 году для обоих
полов выглядел одинаково, составив 10.49 случаев на 1000 населения.
Таким образом, более высокие показатели общей заболеваемости болезнями
системы кровообращения зафиксированы среди женского населения, за
исключением возрастной группы 18–40 лет в 2019 году (равные показатели).
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Рис.2. Общая заболеваемость БСК среди различных половозрастных групп в 2018-2019 годах
(на 1000 населения)

Относительно темпов прироста разных форм БСК в интересующих нас
возрастных группах можно отметить следующие моменты. В возрастной группе
до

40

лет

(рис.

3)

максимальный

темп

прироста

имеют

болезни,

характеризующихся повышенным кровяным давлением (84.62%).

84,62
100

66,67

80
60
40
20
0
I10-I15

I88

Рис.3. Темпы прироста различных форм в структуре общей заболеваемости БСК
среди возрастной группы 18–40 лет за 2018–2019 годы

Для заболеваний лимфатических сосудов зафиксирован минимальный
темп прироста (66.67%), в 1.27 выше его отмечен прирост заболеваемости
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артериальной гипертензией, для кардиомиопатий и болезней вен темп прироста
оказался нулевым.
Относительно темпов прироста заболеваемости БСК в возрастной группе
40–60 лет (рис. 4) наибольший темп прироста в структуре общей заболеваемости
БСК зафиксирован для болезней вен (200%). Второе место с темпом прироста,
равным 100 %, разделили ИБС без АГ, кардиомиопатии и нарушения ритма
сердца и проводимости. Значительный темп прироста отмечен также для
болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (67.35%).
Минимальный значения анализируемого показателя зафиксированы для
цереброваскулярных заболеваний, протекающих на фоне нормальных цифр
артериального давления (16.67%).

200
200
150
100

100

100

100

67,35
41,18

29,41
16,67

50
0
I10-I15

I20-I25 с АГ

I20-I25 без АГ

I42

I44-I49

I60-I69 с АГ

I60-I69 без АГ

I80-I87

Рис.4. Темпы прироста различных форм в структуре общей заболеваемости БСК среди
возрастной группы 40–60 лет за 2018–2019 годы

При анализе темпов прироста общей заболеваемости в структуре БСК
среди пациентов возрастной группы старше 60 лет (рис. 5) нами обнаружено
следующее. Наибольший темп прироста в структуре общей заболеваемости БСК
показал атеросклероз – 266.67%, такой же высокий темп прироста зафиксирован
и у болезней вен, составив при этом 130%. На третьем месте расположилась
нарушения ритма сердца и проводимости, темп прироста по которым отмечен на
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значение

зарегистрировано

для

цереброваскулярных заболеваний, протекающих без АГ, – 20%. Темпы прироста
не рассчитывались для кардиомиопатий (ни одного зафиксированного случая за
2018-2019 годы) и болезней лимфатических сосудов (нет случаев в 2018 году).

Рис.5. Темпы прироста различных форм в структуре общей заболеваемости БСК среди
возрастной группы старше 60 лет за 2018–2019 годы

Анализ данных о заболеваемости БСК позволил заключить, что в структуре
как общей, так и первичной заболеваемости БСК у обоих полов наибольшие
значения наблюдались в возрастной группе старше 60 лет, минимальные – у лиц
до 40 лет. Более высокие показатели общей заболеваемости всеми формами БСК
характерны

для

женского

населения.

Отмечена

тенденция

к

росту

заболеваемости БСК среди всех половозрастных групп. Лидирующими формами
среди сердечно-сосудистых заболеваний в возрастных группах от 18 до 40 лет и
от 40 до 60 лет были первичные и вторичные гипертензии. Среди пациентов
старше 60 лет в структуре заболеваемости БСК лидировала ИБС, протекающая
на фоне артериальной гипертензии.
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ПРОСУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОДУКТУ МОЛОДІЖНОГО
ТЕАТРУ: ІННОВАЦІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ НАПОВНЕННЯ
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студентка спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Сумського державного університету
Театр є видом мистецтва, в якому актори відображають життя в сценічній
дії, через форми художньої виразності передають ідеї, впливають на емоції та
почуття глядача. Театр як складова частина культури є чинником становлення та
розвитку особистості, насамперед, формування моральних цінностей і
збагачення знань. Культурно-просвітницька функція театру для молодої людини
полягає в тому, щоб бути уроком, засобом занурення в іншу епоху чи відкриття
граней сучасності. Театр навчає бути самим собою, дає змогу «прожити» чуже
життя для формування власних висновків. Театральне мистецтво формує
особистість, підтримує її психофізичний розвиток, формує ставлення до
важливих процесів у суспільстві, державі, навколишньому світі. Крім
пізнавальної функції, театр має естетичну, розважальну, соціалізуючу та інші
функції. Таким чином, відвідування молоддю театру є невід’ємною складовою
формування та становлення особистості. Проте, роль театру, як одного з засобів
культурного розвитку є недооціненою молодими людьми.
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Сучасна молодь віддає перевагу відвідуванню кінотеатру, а не театру.
Припускаємо, якщо приділяти увагу просуванню театрального продукту з
опорою на сучасні тенденції, то це розширить коло прихильників театру,
стимулює інтерес молоді до театрального мистецтва.
Метою даного дослідження є розроблення інноваційної моделі оптимізації
наповнення Instagram-сторінки молодіжного театру для просування його
культурного продукту.
У ході дослідження передбачається вирішення таких завдань:
– обґрунтувати використання Instagram-сторінки як ефективного засобу
просування культурного продукту молодіжного театру;
– запропонувати інноваційні способи оптимізації наповнення Instagramсторінки.
В основу даної публікації покладено досвід інноваційної оптимізації
просування культурного продукту відкритого молодіжного театру «Кураж».
Модель розроблена на основі оцінки наявних ресурсів просування
культурного продукту, враховує результати аналізу поточного стану Instagramсторінки молодіжного театру та можливості проєктного менеджменту для
оптимізації заходів із просування культурного продукту.
Спершу зупинимося на виборі засобу просування молодіжного театру.
Ефективність залучення більшої кількості споживачів театрального продукту
потребує використання нових методик. У реаліях сьогодення просування театрів
спирається на застосування популярних методів розповсюдження інформації
через інтернет мережі. В умовах пандемії COVID-19 більшість інформації
молодь сприймає саме через соціальні мережі. Так, згідно з дослідженням «Plus
One» (Рис. 1) найпопулярнішою соціальною мережею серед молоді в Україні є
Instagram [1].
Унікальність соціальних мереж полягає в тому, що вони дають можливість
взаємодіяти безпосередньо зі споживачами. Дійсно, на сторінці театру в
соціальних мережах користувачі можуть залишати свої коментарі, рекомендації,
© Опанасюк В.В., Стократна С.О.
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ставити запитання та взаємодіяти один з одним з метою обговорення. Таким
чином, без особливих зусиль споживач отримує необхідну інформацію про
продукт та на її основі робить висновок про споживчі характеристики та
потрібність цього продукту для себе.

Рис. 1. Віковий розподіл користувачів Instagram і Facebook

Звідси випливає, що для просування, спрямованого на молодіжну
аудиторію, оптимальніше розвивати вже існуючу сторінку театру «Кураж» в
мережі Instagram [12].
Поряд із цим, ефективність соціальної мережі автоматично не забезпечує
ефективності

просування

культурного

продукту,

випущеного

театром.

Забезпечення ефективності потребує розуміння просування як управлінського
процесу, вміння створювати цікавий контент потрібного формату, наповнювати
його різними формами подачі, впливати на аудиторію за відсутності
безпосереднього зорового контакту, вміти утримувати аудиторію.
Різноманітність репертуару театру «Кураж» дозволяє формувати моральні
цінності, патріотизм, задовольнити культурні потреби молоді. Втім, аналіз
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поточного стану Instagram-сторінки театру виявив, що на ній розміщена
переважно організаційна інформація про прем’єри та привітання зі святами. Хоч
ця інформація періодично оновляється, проте із-за характеру контенту сторінка
виглядає статичною, на ній відсутні активні, динамічні форми залучення.
Внаслідок цього, кількість відвідувачів падає, а театр втрачає популярність.
Таким чином, вдосконалення змісту контенту є одним із елементів
інноваційної моделі оптимізації просування культурного продукту, що
запропонована нами для відкритого молодіжного театру «Кураж».
Перейдемо

тепер

до

встановлення

інших,

не

менш

важливих

конструктивних елементів управлінської моделі, інноваційність якої полягає в
застосуванні елементів методики Scrum.
Швидка оптимізація можлива за рахунок застосування проєктного
підходу до управління. Існують різноманітні методики проєктної діяльності,
попередній аналіз яких, дає нам підстави зупинитися на методиці Scrum, що є
однією з методик філософії гнучкої розробки Agile.
Scrum – це процес, що використовується в гнучкому управлінні проектами,
щоб мати короткі повторювані послідовності для забезпечення постійного
зворотного зв’язку щодо кінцевого продукту [3, с.1]. Один із головних принципів
цієї методики полягає в розділенні проєкту на декілька частин, які можуть
використовуватися окремо. Замовник обирає пріоритетність виконання дій,
команда виконує кожну частину протягом 2-4 тижнів і після виконання передає
замовнику. Сильною стороною методики є можливість використовувати проєкт
по частинам, а не очікувати цілісний кінцевий результат всього проєкту. Із
недоліків назвемо такі: команда повинна бути невеликою, а члени команди
багатофункціональними. Це необхідно для економії часу, якщо виникає потреба
залучення до не «своєї» частини проєкту. Крім того, члени команди мають бути
достатьо активними, брати на себе ініціативу та відповідальність.
Використання принципу розділення, що є основним для методики Scrum
дозволяє гнучко забезпечувати наповнення сторінки, розподіляти обов’язки між
© Опанасюк В.В., Стократна С.О.
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членами колективу для створення контенту, коригувати періодичність
наповнення сторінки новими матеріалами і, таким чином, поновити взаємодію з
аудиторією.
Таким чином, запропонована нами модель інноваційної оптимізації
просування культурного продукту відкритого молодіжного театру «Кураж»
складається з трьох основних компонентів: оптимізація контенту Instagramсторінки; вирішення практичної проблеми оптимізації шляхом проєктної
діяльності; адаптація методики Scrum для досягнення кінцевого результату.
Приходимо до висновку про те, що за допомогою оптимізації наповнення
Instagram-сторінки театру «Кураж» можна посилити увагу до діяльності театру,
залучити молодь до споживання культурного продукту та розвитку духовної
сфери особистості.
Запропонована нами модель оптимізації наповнення Instagram-сторінки
театру «Кураж» базується на застосуванні проєктного підходу, що дозволяє
поєднувати оперативне реагування на запити аудиторії та задовольняти потреби
замовника, економити ресурси, необхідні для досягнення поставлених цілей.
Модель передбачає оновлення контенту шляхом командної роботи в проєкті з
застосуванням елементів методики Scrum, що забезпечує певну гнучкість у
досягненні кінцевого результату.
Опираючись на елементи запропонованої нами інноваційної моделі
оптимізації просування культурного продукту театру «Кураж», зазначимо, що
кінцевий і проміжні результати залежать, насамперед, від злагодженості
команди, бажання кожного члена команди впроваджувати запропоновані зміни
для отримання якнайшвидшого результату. Важливу роль у даному процесі
мають персональні якості членів команди, їх уміння, навички та, відповідно,
комфортні взаємовідносини один із одним.
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Актуальным является то, что у многих людей образное мышление работает
недостаточно хорошо и по этой причине они предпочитают что-либо
насыщенное яркими образами, а восприятие постепенно превращается в
клиповое мышление.
В данной статье анализируются механизмы восприятия публикой
современных эстрадных певцов. Вопрос об образном мышлении и его
восприятии проявляется в выборе тем, манеры пения, сценического поведения,
имиджа и способов постановки эстрадного номера.
Чтобы понять интересы современной публики, был проведен опрос на тему
любимых вокальных музыкальных исполнителей, что помогло выявить
особенности восприятия вокальных исполнителей.
Используемые методы и методологии: анализ, анкетирование, обобщение
и психолого-педагогическая диагностика.
На момент написания данной статьи в опросе приняли участие 102
человека. В результате проведенного анкетирования сделан ряд выводов,
касающийся понимания взаимосвязи аудитории, ее запросов и способов
реагирования на них эстрадного исполнителя.
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Великий німецький композитор і органіст Й. С. Бах належав до славного
роду із Тюрінгії. Користуючись славою, як органіст, композитор при житті не
мав визнання як композитор, а постійні побутові проблеми заважали творчості,
яка є однією з вершин філософської думки у музиці. За п'ятдесят років творчості
лише на протязі п'яти років зацікавленість Й. С. Баха була зосереджена на
світській музиці. Більшу частину свого життя він працював при церкві, а творчі
пошуки були пов'язані з лютеранським обрядом богослужінь. Національні та
демократичні

тенденції

творчості

Й. С. Баха

беруть

початок

від

протестантського хоралу. Композитор працював у всіх галузях музичної
творчості, але свідомо оминув оперу: з його глибокими переконаннями
розважальна опера була невластивим для нього напрямом. Творчим уявленням
Й. С. Баха відповідала атмосфера собору. Важливою особливістю мистецтва
композитора став обмежений зв'язок із музичними жанрами різних європейських
© Величко О.Б., Маковецька І.Г.

65

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

www.openscilab.org

музичних культур. Форми творів Й. С. Баха не виходять за межі жанрів,
принципів формотворення та інтонаційного ладу, який закріпився у музиці
XVIІ ст. Й. С. Бах поруч з Г. Ф. Генделем - останні великі композитори епохи
Бароко. В його музиці узагальнені і завершені майже всі знані течії 150-літнього
періоду розвитку музичного мистецтва. У творчості Й. С. Баха знайшла своє
продовження хорова поліфонія епохи Відродження, протестантський хорал,
німецька пісня, вокально-інструментальні духовні твори Г. Шютца, італійська та
німецька органна музика, італійська опера та італійська скрипково-ансамблева
та оркестрова школи, Ж. Б. Люллі, французька клавесинна музика, італійська
клавірна школа й англійська музика. Разом з тим музична мова Й. С. Баха
надзвичайно виразна і набагато складніша, ніж у його попередників.
Під впливом опери у творчості Й. С. Баха з'явився новий вид поліфонії на
гармонічній основі, викристалізувалися риси тематизму і принципи розвитку
хорової та сольної вокально-інструментальної музики, особливо важливо, що
сувора лютеранська музика перетворилася у лірико-драматичне мистецтво
відзначене надзвичайною емоційною силою.
Творчість геніального композитора і виконавця характеризує кульмінацію
високого Бароко в музиці. Мистецтво експресивне,масштабне,динамічне, має
особливу лірико-філософську думку у втіленні якої Й. С. Баха ніхто не
перевершив. Глибоко віруючий лютеранин намагався поєднати віру і музику,
його глибокі роздуми, духовні потреби особистості втілилися у неперевершені
шедеври.
Минуло століття і лише в добу Романтизму істинну музичну філософію
цього творця було витлумачено і вона стала зрозумілою бо мистецтво націлене
на майбутнє.
Закони музичної риторики здобули популярність в епоху бароко і були, до
певної міри, основою музично риторичних зворотів, які використовувалися в
основі тем поліфонічного викладу. Формули музичної мови близькі і зрозумілі,
пов’язані з асоціаціями сюжетів і образів Святого Письма. Особливості музики
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Й. С. Баха стримане, зате глибоке внутрішнє напруження без драматичного
вибуху.
«Не знаючи сенсу мотиву часто не можливо заграти п’єсу у правильному
темпі,з правильними акцентами і фразуванням» - писав А. Швейцер [2, c.124].
У своїй творчості композитор охопив всі органно-клавірні жанри. У ранні
періоди писав для клавіру капріччіо, токати, фантазію і фугу і тим самим
демонстрував віртуозний розмах і патетичний тон об’ємної органної композиції.
У традиційні жанри додавав завжди щось нове. Це характеризується тональним
і фактурним розвитком, стрункішою композицією, змістовнішим інтонаційним
розвитком. Фактура містить дві тенденції письма: вокальна орієнтація
поліфонічних творів та фігураційність інструментального типу. Рівно ж присутні
розлогі імпровізаційні пасажі, які властиві попередникам композитора і
символізували минулу епоху.
Нам важливо поєднати Й. С. Баха композитора і виконавця, адже ці
поняття були тотожними і не могли існувати порізно. Для розуміння значимості
музики композитора мусимо аналізувати глибину філософської думки та музичні
закони тієї епохи.
Сильне враження на композитора справив італійський концертний стиль, з
його особливим яскравим шармом. Він досліджував можливість використати
скрипкову музику і застосувати у сфері клавіру. Свідчення цьому переклад 16ти інструментальних концертів для клавіру соло. Згодом власний блискучий твір
назвав «Італійським концертом». Кінцевий результат пошуків започаткував
новий жанр - концерт для клавіру з оркестром. Його творчий доробок 15 творів
цього жанру. Щоб зрозуміти розмах діяльності у цьому напрямку, композитор
писав концерти для двох, трьох і чотирьох клавірів з оркестром. Ці твори
успадкували головні композиційні можливості музичного матеріалу від
оркестрового concerto qrosso співставлення tutti - solo,поліфонічний склад, рондо
подібний тональний план, але з виразною структурою. Змагання tutti - solo
відповідало динаміці forte - piano, в стилі епохи Бароко. Найбільш відомий
© Величко О.Б., Маковецька І.Г.
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концерт d-moll з його властивим віртуозним і патетичним тоном. Ця
композиторська манера наклала відбиток на клавірні жанри - сюїту, варіації.
Форма концертного concerto qrosso була основою ряду клавірних і деяких
органних

фуг

композитора,

наділивши

їх

більшою

пластичністю

та

завершеністю. У свою чергу Й. С. Бах збагатив традиційні італійські форми
концерту для оркестру та клавіру, ввівши у них поліфонію. Схрещення
багатоголосної лінеарності з гармонійною акордовою структурою утворило в
його творах багатство співзвуччя. На якісний функціональний план класичної
гармонії нагромаджуються складні хроматичні послідовності, далекі акордові
співставлення. Інтонаційний лад музики близький до музики його попередників
Д. Букстехуде, І. Пахельбеля, Я. П. Свелінка і Дж. Фрескобальді, а також
А. Вівальді,

Дж. Легренці,

А. Кореллі,

Г. Ф. Генделя,

Г. Ф. Телемана,

Г. Перселла, представників Болонської школи XVII ст. Відчутнішими є риси
подібності вокальних мелодій з мелодикою оперних арій вище вказаних
композиторів. Разом з тим у кожній деталі музичної мови була зосереджена
індивідуальна виразність тем поліфонічних творів.
Із впевненістю можна стверджувати, що музична мова Й. С. Баха виходить
за рамки сучасної йому епохи, випереджаючи пізніші музичні стилі. Він
перевершив усіх своїх попередників і у майстерності створення музичних форм.
У творчості цього композитора досягнуто вершин поліфонічного мистецтва
Нідерландської школи. Прийоми поліфонічного розвитку, випрацювані тією
школою переплітаються в творчості Й. С. Баха з виразовими можливостями
гомофонії. Твори композитора

відзначалися єдністю всіх елементів,

врівноваженістю, зв'язністю, міцною логікою музичної структури, безконечним
барвистим варіаційний матеріалом.
Величезна творча спадщина нараховує більше тисячі музичних творів
різних жанрів. Твори для клавіру, скрипки та інших інструментів пов'язані з
Кеттенським періодом (1717 – 1723 рр.).
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Незважаючи на недосконалі сучасні інструменти - клавесин, клавікорд,
(ранні типи фортепіано) та їх обмежені виконавські можливості, Й. С. Бах
створив для клавіру музичну літературу, націлену на майбутнє. Отже, розквіт
його клавірної творчості наступає в період роботи при дворі в м. Кетені, де
композитор виконував обов'язки органіста.
«Er ist keine Bach - er ist Ozean» «Не струмок! Морем можна назвати його!»
- сказав про Й. С. Баха Людвіг ван Бетховен [1, c.87]. Музика Й. С. Баха - це
цілий океан почуттів і думок, які з плином часу відкриваються для нащадків.
Для Й. С. Баха поліфонія була засобом, який виражав музичні думки.
Мелодія, її рух, розвиток і сплетіння багатьох голосів формувало неперевершену
звукову палітру, поетичний поліфонізм досягнув вершин досконалості.
Список літератури
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Вступ. Стрімкий розвиток програмно-технологічних засобів активно
впливає на всі сфери сучасного суспільства, зокрема на графічний дизайн. Він є
вагомою складовою створення прогресивного середовища існування модерної
особистості. Останні роки набуває актуальності проблема осмислення
інформаційної діяльності, де книга як вид друкованої продукції, займає
виняткове місце. В цьому аспекті дизайн книжкової продукції потребує
використання новітніх прийомів для формування адекватних візуальних форм.
Дійсно, ілюстрація як елемент книги, складає найвиразнішу частину її
оформлення і є потужним інструментом впливу на читача. Художникиілюстратори прагнуть розробити свій унікальний авторський стиль, адже це
підсилює рівень сприймання контенту книги цільовою аудиторією різних
вікових груп та активізує інтерес читача. Наразі комп'ютерна графіка активно
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використовується у проектуванні книжкової продукції, що актуалізує обрану
тему дослідження та розкриває можливості у новітніх підходах в контексті
сучасної ілюстрації.
Постановка завдання. Зробити аналіз аспектів сучасних комп’ютерних
технологій в графічному проектуванні книжкової продукції, виявити підходи, що
оптимізують її розвиток та підсилюють рівень творчих рішень ілюстраторів.
Результати дослідження. Активний розвиток нових комп’ютерних
технології кінця ХХ ст. стимулював розширення можливостей у творчості
художників-ілюстраторів та значно оптимізував їх працю. Ю. І. Олійник
підкреслює, що сучасне образотворче мистецтво віддзеркалює розвиток
суспільства, тому в своєму арсеналі має як традиційні (академічні) методи так і
найсучасніші технології. Саме їх синтез дозволяє сучасним художникам та
дизайнерам по-новому сформулювати, осягнути і реалізувати будь-які творчі
завдання, а також побачити нові творчі перспективи [1]. Завдяки графічним
редакторам художник-ілюстратор може швидко та легко робити макет чи
імітувати традиційні художні матеріали та техніки, наприклад: олійні фарби,
гуаш, акварель, пастель, вугілля та інші. В системі комп’ютерної графіки таку
імітацію слід розуміти як спеціальні засоби редагування за допомогою яких
здійснюється

художня

обробка

та

перетворення

зображень:

імітація

різноманітних ефектів і текстур, актуальних в контексті графічного дизайну [1].
Зазначимо, сьогодення характеризується підсиленням конкуренції в усіх
професійних сферах, що не оминуло і графічний дизайн. Художникамілюстраторам та дизайнерам для ефективної праці необхідно використовувати
нові графічні редактори, техніки та технології. Підкреслимо, що комп'ютерна
графіка дозволяє оптимізувати деякі аспекти творчої праці, де для втілення ідеї
не достатньо можливостей традиційних художних матеріалів. Попри це,
стверджувати, що класичні мистецькі техніки (туш, акварель, темпера, акрил,
колаж

тощо)

втратили

свою

актуальність

некоректно.

Навпаки,

постмодерністські тенденції в мистецтві та дизайні дають можливість
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поєднувати різні напрями і техніки, де еклектичність стає загальною стильовою
тенденцією. Водночас прослідковується підсилення вагомості комп'ютерної
графіки у сфері книжкової ілюстрації, що складає конкуренцію традиційним
технікам рисунка та живопису, активно застосовуваних у минулому [2]. Варто
зазначити, що широкі технологічні можливості, мультистилістичність, синтез,
переосмислення традиційного стимулюють розвиток власного унікального
авторського стилю у митця, запитом на який характеризується сучасна
видавнича сфера.
Комп'ютерна графіка дозволяє працювати з растровими (обробка
піксельних зображень чи цифрових фото) та векторними (рисування за
допомогою геометричних об’єктів) зображеннями або поєднувати їх. Також,
підсилилось значення тривимірної графіки в графічному проектуванні
книжкової продукції, що прискорює роботу над композицією, кольором,
опрацюванням рухів, поз героїв та освітленням середовища їх існування.
Широко використовують нефотореалістичну візуалізацію (Non-Photorealistic
Rendering – NPR), що являє собою важливий сегмент комп'ютерної графіки
направлений на вираження вільного діапазону стилів, включаючи імітацію
традиційної живописної техніки. Фотореалістична візуалізація, яка передувала
NRR, не була здатна проявити багатогранну можливість комп'ютерної графіки.
При створенні комп'ютерної ілюстрації важливо вміти користуватись основними
інструментами графічних редакторів. Наприклад, важливо опанувати роботу з
шарами, фільтрами, ефектами та іншими інструментами: пензлики, ластик,
заливка тощо. Найпоширенішими графічними редакторами є Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, Clip Studio Paint, Procreate тощо.
При розробці книжкової ілюстрації з використанням графічного планшета
І. О. Макарова виділяє такі основні етапи: малювання нарису, заповнення
кольором нарису, застосування фільтрів і ефектів та корекція кольору
зображення [2]. Дійсно, технічний прогрес інтегрував у сферу книжкової графіки
такі нові явища: растрові та векторні елементи, нефотореалістичну візуалізацію
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та тривимірну графіку, що збільшують варіативність в системі створення
ілюстрації.
В контексті вищезазначеного, варто виділити основні образотворчі стадії
процесу роботи над книжковою ілюстрацією: рисунок, заливка кольором,
застосування ефектів та фінальна корекція (Рис. 1). Також, вважається доречним
при створенні книжкової ілюстрації притримуватися певної послідовності, що
базується на розумінні сучасних технічних особливостей її створення. Це пошук
концепції; підбір допоміжного матеріалу (створення moodboard), щодо
персонажів, особливостей епохи й стилю; пошуки композиційного рішення;
розробка дизайну головних героїв; вибір оптимальної колористики проекту;
деталізація об’єктів проекту; типографіка (проектування макету, дизайн
обкладинки та верстання сторінок) (Таб. 1).

а

б

Рис. 1. Приклад процесу роботи над книжковою ілюстрацією. Художник-ілюстратор Канер
Сойлу: а – стадії створення ілюстрації; б – кольорові етюди.

Наразі стає популярним використання фотографій та колажів, а
інтерактивні додатки закладають нові напрямки розвиту у сфері книжкової
ілюстрації. М. В. Гнатюк зазначає, що більшість літературних творів, написаних
у минулому, на яких виховувалися цілі покоління, необхідно адаптувати до
сучасних умов, оскільки їх презентація, форми і прийоми розкриття змісту не
можуть бути ефективними в час стрімких змін та інформаційних технологій [3].
Дійсно, етичні норми, тяжіння до індивідуалізму, особливості психології
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сприйняття, що характеризується підвищеною здатністю до абстрагування та
символізму у сучасних дітей стимулюють новітні шляхи рішення проблем
проектування. Також, варто зазначити підсилення інтересу до народної
художньої культури у митців-ілюстраторів та інтеграцію автентичних мотивів до
оформлення книги та її елементів.
Таблиця 1. Систематизація етапів створення книжкової ілюстрації
Етапи створення книжкової ілюстрації
Пошук концепції
Підбір допоміжного матеріалу
Пошуки композиційного рішення

Розробка дизайну головних героїв

Вибір колористики
Деталізація
Типографіка
Проектування макету

Дизайн обкладинки

Верстання сторінок

Висновки. В результаті дослідження було проаналізовано можливості
сучасних комп’ютерних технологій в дизайні книжкової продукції, зокрема
підкреслено ефективність графічних редакторів як вагомих інструментів
проектування зображенням. Систематизовано етапи створення книжкової
ілюстрації та окреслено образотворчі стадії процесу її проектування. Засоби
нефотореалістичної візуалізації дають змогу створювати унікальні ілюстрації, а
широкий вибір графічних інструментів підсилює рівень творчих рішень і
підходів, поєднуючи різні образотворчі техніки та комп’ютерні технології,
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допомагаючи гармонійно синтезувати різні стилістичні напрями і форми. Також,
підкреслено вагомість усталених образотворчих засобів (лінія, пляма, крапка) та
актуалізацію інтерактивних технологій у проектуванні книги, що дозволяє
ефективно транслювати концепцію твору за допомогою звуку та анімації.
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Після закінчення аспірантури (асистентури-стажування) Львівської
національної музичної академії імені М.В. Лисенка низка аспірантів з Китаю
успішно захистили кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.03 музичне мистецтво, або
26.00.01 – теорія та історія культури. Зокрема, це:
– Ху Пін, дисертація «Розвиток українських та китайських культурних
традицій в камерно-інструментальних ансамблях другої половини ХХ століття»
(2013) [4];
– Цзен Тао, дисертація «Образ Китаю в європейському музичному
мистецтві: жанрово-стильові аспекти» (2016) [5];
– Сун Яньін, дисертація «Інтеграція європейських традицій співу у
вокальну школу Китаю» (2016) [10];
– Ван І, дисертація «Концертно-педагогічна діяльність українських
співаків у Китаї ХХ – початку ХХІ століття в контексті міжнаціональних
зв’язків» (2017) [1];
– Ло Кунь, дисертація «Розвиток саксофонного мистецтва Китаю у
вимірах міжкультурного діалогу» (2017) [2];
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– Лу Цзє, дисертація «Концептосфери китайської програмної фортепіанної
музики ХХ – початку ХХІ ст.» (2017) [6];
– Янь Чжихао, дисертація «Типологічні особливості обробок, аранжувань
і транскрипцій у фортепіанній творчості китайських композиторів ХХ – початку
ХХІ століття» (2018) [8];
– Ден Цзякунь, дисертація «Китайська оркестрова духова музика у
контексті діалогу культур» (2019) [7];
– Чень Наньпу, дисертація «Китайські мембранофони та ідіофони в
контексті однотипного інструментарію давніх цивілізацій і народних традицій
Азії» (2020) [3];
– Лі Яньлун, дисертація «Перетворення національних та світових
тенденцій в розвитку китайської скрипкової музики на прикладі творчості Ма
Сіцонга» (2021) [11];
– Ван Юй, дисертація «Імагологічний дискурс втілення образу Турандот у
світовому музичному мистецтві» (2021) [9].
Проблема співвідношення культурних парадигм «Схід-Захід» є одним з
актуальних питань сучасного гуманітарного знання. Практично у всіх
перелічених наукових працях прямо, або опосередковано, фігурує ця дихотомія
у аспекті міжкультурного діалогу. На основі докладних аналітичних
спостережень автори дисертацій дослідили:
– теоретичні та практичні аспекти музичної культури Китаю у контексті
традицій та сьогодення;
– історико-культурний та музично-історичний дискурс конвергенції
китайської та світової культур;
– проблему синтезу китайського та європейського у вокальному та
інструментальному мистецтвах та рівні їх співвідношень через визначення
провідних образно-ідейних концептосфер з урахуванням комплексу жанровостильових

особливостей,

музично-виражальних

засобів,

формотворчих

елементів тощо;
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– поєднання впливів давньої східної філософії на європейські музичні
жанрові моделі;
– жанрово-стильові модифікації втілення образу Китаю, його філософськоестетичної та міфопоетичної спадщини, в європейському музичному мистецтві;
–

відображення

світоглядно-естетичних

основ

китайського

і

західноєвропейського інваріантів культур у музиці різних жанрів та стилів;
– давню китайську музично-інструментальну та оркестрову культуру;
– становлення та розвиток китайсько-європейських (та китайськоукраїнських) мистецьких взаємин;
– формування імагологічного підходу у музичній орієнталістиці на
прикладі образу Турандот;
– етапи еволюції музичної освіти та виконавства в Китаї у контексті
інтеграції європейських традицій та ін.
Загалом, у дисертаціях аспірантів з Китаю ЛНМА імені М.В. Лисенка
диспоноване та успішно вирішене широке коло питань у дихотомії
міжкультурного діалогу «Схід-Захід» у глобальному вимірі сучасної світової
культури, показаний ефективний ступінь розвитку сучасної китайської
музикознавчої думки в Україні.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
«КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Миронченко Світлана
кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри фізіології та патологічної фізіології,
Національний фармацевтичний університет
В сучасному освітньому процесі проблема інноваційних методів навчання
залишається однією із актуальних у світовій педагогічній і науково-дослідній
діяльності. Однак в умовах трансформаційних змін у вищій школі потребують
постійного ретельного вивчення та науково-практичного обґрунтування питання
кращого досвіду інноваційної освітньої діяльності; характеристики змісту
інтерактивних форм навчання, специфіки їх використання у вищих навчальних
закладах; індивідуалізовані, командні, проектні технології отримання знань,
інформаційно-комунікаційні

засоби

навчання,

он-лайн

освіта

та

інші

нововведення [1].
Важливою педагогічною умовою вдосконалення методики викладання
навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія» іноземним студентам є
формування та розвиток готовності викладача до впровадження інноваційних
методів навчання шляхом проведення навчальних тренінгів [2].
За визначенням І. Манохіної, навчальний тренінг трактується як форма
спеціально-організованого спілкування, психологічний вплив якого ґрунтується
на активних методах групової роботи [3]. Тренінг є одночасно спілкуванням,
цікавим процесом пізнання себе та інших, ефективною формою опанування
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знань, інструментом для формування вмінь та навичок, формою розширення
досвіду [4]. У процесі формування та розвитку готовності викладачів
впровадження інноваційних методів навчання найбільш успішними є такі види
тренінгів: тренінги особистісного зростання; тренінги спілкування; соціальнопсихологічні тренінги; соціально-педагогічні тренінги; соціально-просвітницькі
тренінги [5].
З метою формування та розвитку готовності викладачів до впровадження
інноваційних методів навчання в освітній процес під час вивчення навчальної
дисципліни «Патологічна фізіологія» іноземним студентам, нами було
розроблено та організовано навчальний тренінг «Інноваційна діяльність
викладача»

[6]. Метою

навчального

тренінгу

«Інноваційна діяльність

викладача» було набуття учасниками тренінгу нових професійних навичок та
умінь;

опанування нових технологій у викладацькій практиці; оволодіння

прийомами ефективного спілкування, особливостями реагування, власної
поведінки; пошук ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем;
формування та розвиток навичок взаємодії між учасниками освітнього процесу;
прищеплення вмінь застосовувати різноманітні форми організації та інноваційні
методи навчання.
Навчальний тренінг «Інноваційна діяльність викладача» складався з
декількох мінітренінгів: тренінг «Інноваційне навчання», тренінг «Класифікація
та узагальнення інноваційних педагогічних технологій», тренінг «Впровадження
форм і методів інтерактивного навчання в освітній процес». Метою навчального
тренінгу «Класифікація та узагальнення інноваційних педагогічних технологій»
є визначення у ході колективної діяльності сутності і складових інновацій в
освіті, зокрема педагогічних інновацій, створення банку педагогічних
інноваційних технологій закладу вищої освіти.
На першому етапі тренінгу учасникам запропоновано завдання
«Структурування».

Для

утворення

команд

ми

запропонували

учасникам структуруватися за таким принципом: перші 6 осіб називають себе і
82

© Миронченко С.І.

www.openscilab.org

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

стають у ряд; усі інші вишиковуються за ними за бажанням. Потім викладачам
запропонували пограти в гру “Банк інновацій”. Обговорення проблеми з
учасниками проводилося у формі «мозкового штурму». Відповіді записувалися
та узагальнювалися. Для діяльності банку необхідні дві складові: основний
капітал та інвестиції (вклади, проекти). За допомогою «мозкового штурму»
запропонувати ідеї щодо «Основного капіталу». Що, на Вашу думку, є основним
капіталом викладачів? Учасники відповідають. Другий ведучий записує
відповіді на фліпчарті. А що, на Вашу думку, є основною педагогічною
інвестицією, яку ми можемо покласти в наш банк, щоб він запрацював?
Учасники відповідають. Другий ведучий записує відповіді на другому фліпчарті.
В ході мозкового штурму учасники дійшли висновку, що основний капітал
викладача ‒ професіоналізм, а інвестицією є застосування інновацій. Але
найголовніше, необхідно ще раз усвідомити через образ, через поняття, через
символ, що таке для кожного викладача бути педагогом і чим у сприйнятті
кожного з них є інновації. Виконуючи завдання у повній тиші учасники повинні
зосередитися й намалювати на одному стікері «образ-символ педагога», а на
другому ‒ «образ-символ інновації». Після того, як всі намалювали, учасникам
було запропоновано розвішати свої символи на зображених деревах «Педагог»,
«Інновація». Це індивідуальний образ, він є неповторним і самобутнім. Через
образ кожен відповідає на ці важливі, сутнісні питання, передусім для себе.
Метою вправи «Головна інвестиція» є визначення сутнісної характеристики
«інновацій» та факторів виникнення інновацій (Рис. 1). Для цього за допомогою
методу міні-лекції нами був запропонований учасникам тренінгу теоретичний
блок.

© Миронченко С.І.

83

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

www.openscilab.org

Рис. 1. Фактори виникнення інновацій

Отримавши інформацію, викладачі повинні були вивчити головну
інвестицію та формувати Банк інвестицій. Для цього команди отримали аркуші
з описами найвідоміших і найбільш застосовуваних в Україні педагогічних
інноваційних технологій. Шляхом колективного обговорення викладачі мають
дійти спільної думки: з існуючих технологій обрати дві, які уможливлюють їх
застосування в освітньому процесі з іноземними студентами, які вже, можливо,
застосовуються у їхній педагогічній діяльності, які викладачам необхідно
віднести до свого власного банку як першоетапну інвестицію. Таким чином,
кожна група має презентувати обрані дві технології за таким алгоритмом: назва
технології, моделі, суть; чому ви її обрали (критерії, мотиви, причини тощо)?; як
саме будете застосовувати у своїй роботі чи як уже застосовуєте? Під час
тренінгу було створено неформальне, невимушене спілкування, яке відкривало
перед викладачами безліч варіантів розвитку та розв'язання проблеми, заради
якої вони зібралася. Учасники із задоволенням виконували тренінгові вправи, які
були спрямовані на взаємодію, тому що ці методи робили процес навчання
цікавим, не обтяжливим.
Таким чином, в ході виконання тренінгових вправ викладачі розвивали
навички інноваційного мислення; комунікативні уміння; вміння проводити
систематичну педагогічну саморефлексію; демократичний стиль мислення та

84

© Миронченко С.І.

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

www.openscilab.org

демократичний стиль спілкування, відносин; тьюторські навички в роботі
викладачів.
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ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
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викладач вищої категорії, методист
До виїзду на практику, студент-практикант повинен пройти вступний
інструктаж з охорони праці, отримати завдання на кафедрі, у тому числі:
щоденник, індивідуальне завдання, посвідчення про відрядження.
Вступний інструктаж проводить керівник практики від навчального
закладу на загальних зборах. Після проведення вступного інструктажу
проводиться запис у журналі, і кожен студент розписується у тому, що засвоїв
правила техніки безпеки.
Окрім вступного інструктажу студенти повинні пройти первинний
інструктаж на робочому місці. З метою ознайомлення з конкретною виробничою
обстановкою та особливостями безпечного виконання кожного виду робіт. Цей
вид інструктажу під час проходження навчальної практики проводять керівники
практики у кожній групі. Безпосередньо перед початком робіт. Під час
первинного інструктажу необхідно не лише пояснити специфіку майбутньої
роботи, звернувши особливу увагу на можливі небезпеки та шкідливості, а й
показати безпечні прийоми роботи. Після закінчення первинного інструктажу
студенти розписуються у журналі про проходження цього виду інструктажу.
Прибувши підприємство у зазначені договором терміни, студент здає всю
необхідну документацію керівнику практики у створенні. Проходить інструктаж
у посадових осіб організації: первинний на робочому місці, з пожежної безпеки
та особливості виконання функціональних обов'язків відповідно до програми
практики. У щоденнику на практиці зазначаються дати проведення інструктажів,
які засвідчуються підписами відповідальних осіб.
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Під час практики знання, отримані студентом під час навчання, повинні
закріплюватись у реальних умовах.
Трудовий розпорядок у організації визначається правилами внутрішнього
розпорядку.
Студенти, які проходять практику, зобов'язані дотримуватися інструкцій
з охорони праці, а також встановлених вимог щодо поводження з механізмами
та машинами, обладнанням. У разі недотримання цього вони повинні
притягуватися до відповідальності, а з усіма іншими практикантами проводиться
позаплановий інструктаж.
Під час практики категорично забороняється купатися у водоймах,
так само студенти зобов'язані дотримуватися правил дорожнього руху.
Студент

під

час

проходження

виробничої

практики

повинен

дотримуватись таких правил:
– на своє робоче місце йти певними дорогами та стежками, рухатися
ліворуч дороги назустріч автотранспорту;
- остерігатися травмування довгомірними вантажами, що виступають з
кузова;
– точно виконувати вимоги запобіжних написів, знаків, світлофорів тощо.
– не рекомендується перебувати в грозу на відкритих рівнинних місцях, у
одиночних дерев та у високих предметів, а також користуватися мобільним
телефоном поблизу водойм, щоб уникнути ураження блискавкою;
– не ходити територією підприємства без виробничої потреби.
При

пересуванні

територією

та

виробничими

приміщеннями

підприємства студенти повинні знати і пам'ятати, що нещасні випадки
найчастіше можуть відбуватися:
– при виїзді автомобіля з-за кута будівлі, з воріт приміщення та в'їзді до
них;
– при порушенні правил маневрування та руху автомобіля у обмежених
умовах (вузькі проходи, проїзди між рядами автомобілів тощо);
© Стогній А.О.
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– при перенесенні (перевезенні) предметів, що відволікають увагу
працюючих або обмежують огляд шляху руху;
– під час руху автомобілів та працюючих по слизькому покриттю;
– під час переходу через оглядову канаву, а також люки підземних
комунікацій;
– при перевищенні встановленої швидкості руху транспортних засобів
територією підприємства та всередині приміщень.
Вхід (вихід) працюючих та практикантів на підприємство має
здійснюватися через спеціально передбачену прохідну. Забороняється прохід на
територію підприємства через в'їзні та виїзні ворота.
Слід бути уважним до попереджувальних сигналів електрокар,
автомашин, кранів та інших видів транспорту, що рухається, а також виконувати
вимоги попереджувальних плакатів, світлових сигналів у місцях перетину
залізничних колій та автомобільних доріг.
Студенти зобов'язані дотримуватися інструкцій з охорони праці, що
встановлюють правила виконання робіт та поведінки у виробничих приміщеннях
та на будівельних майданчиках,
У разі отримання будь-якої травми студент повинен бути готовий до
надання першої долікарської допомоги.
Перша допомога включає ті заходи, які необхідно вжити на місці
нещасного випадку. Надання першої допомоги проводиться до прибуття
кваліфікованих фахівців, які візьмуть на себе подальшу турботу про
постраждалого.
Винятково важливим є уважне поводження з потерпілим для того, щоб
зняти з нього нервову напругу, спричинену страхом, заспокоїти та вселити в
нього почуття захищеності.
Чим швидше надано першу допомогу, тим більше надії на сприятливий
результат.
Першу допомогу надають у наступній послідовності:
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– усунути вплив на організм факторів, що загрожують здоров'ю та життю
потерпілого (звільнити від дії електроструму, зняти одяг, що горить, тощо);
– визначити характер та тяжкість травми;
– виконати необхідні заходи щодо порятунку потерпілого у порядку
терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести серцеволегеневу реанімацію, зупинити кровотечу, накласти пов'язки тощо);
– підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття
медиків;
– викликати швидку допомогу за телефоном 103 або лікаря, або вжити
заходів для транспортування потерпілого до найближчого лікувального закладу.
При наданні долікарської допомоги необхідно використовувати аптечку
першої

допомоги,

яка

повинна

поповнюватися

медикаментами

та

перев'язувальними засобами у міру їх використання.
Студенти повинні дотримуватися правил особистої гігієни: перед їдою
мити руки з милом; для пиття використовувати воду із спеціально призначених
для цієї мети пристроїв (питні бачки, фонтанчики тощо); для захисту шкіри
застосовувати спеціально призначені захисні мазі; забороняється їсти у
виробничих приміщеннях.
Студент-практикант повинен виконувати лише ту роботу, яка доручена
йому адміністрацією (керівником практики).
Перед початком роботи практикант зобов'язаний:
– оцінити свою теоретичну та практичну підготовку до наміченої роботи;
– оцінити свої знання інструкцій, норм охорони праці та практичні
навички застосування безпечних прийомів;
- Визначити свій психофізіологічний стан, при нездужанні слід
звернутися до лікаря.
Студент-практикант повинен виконувати встановлені вимоги безпеки:
– не перебувати у межах небезпечних зон;
– дотримуватись пожежної безпеки;
© Стогній А.О.
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– палити у відведених місцях;
- не стояти і не проходити під будівельними лісами або місцями, звідки
можливе падіння предметів;
– забороняється дивитися на дугу електрозварювання без захисних
окулярів зі світлофільтрами;
– забороняється чіпати нагріті частини обладнання (печі, сушильні шафи,
місця зварювання та різання металу тощо);
– не спиратися на тимчасову огорожу прогонових будов, відкритих люків
та інших елементів;
Про всі помічені недоліки на робочому місці повідомити майстра або
керівника робіт і до їх вказівок до роботи не приступати.
При

виконанні

робіт

необхідно

дотримуватись

вимог

безпеки,

викладених в інструкціях з охорони праці для певної професії. Про всі недоліки,
виявлені під час роботи, сповістити свого безпосереднього керівника.
При аварії чи нещасному випадку необхідно:
– надати першу долікарську допомогу потерпілому та викликати швидку
допомогу за телефоном 03;
– зберегти обстановку дома події, якщо це створює небезпеки для
оточуючих чи загрозу аварії;
– інформувати адміністрацію про аварію або травму.
У разі виникнення пожежі:
– подати сигнал пожежної тривоги та викликати пожежну команду за
телефоном 101;
– надати першу долікарську допомогу постраждалим та викликати
швидку допомогу за телефоном 103;
– вжити заходів щодо гасіння або локалізації пожежі первинними
засобами пожежогасіння;
- Поінформувати адміністрацію про пожежу.
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Після аварії чи пожежі не приступати до експлуатації обладнання,
верстатів тощо. до огляду технічним персоналом організації.
Список літератури
1.

Закон

України

«Про

охорону

праці»

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
2.

Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. К.: Олан, 2002. 314 с.

3.

Житецъкий В. П., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці.

5-те вид., доп. Підручник. Львів: Афіша, 2001. – 378 с.
4.

Людина і праця: Довідник з правових питань /Уклад. І. П. Козинцев, Л. А.

Савченко. К.: Юрінком Інтер, 2007. 412 с.
5.

Миценко І. М. Безпека життєдіяльності: організаційно-економічні та

соціальні аспекти управління. — Донецьк: ІЕП НАН України, 2004. 380, с.
6.

Геврик Є. Охорона праці: Навчальний посібник/ Є.О. Геврик,.К.: Ельга:

Ніка-Центр, 2003.
7.

Катренко Л. Охорона праці: Навчальний посібник/ Любов Катренко, Ігор

Пістун, Юрій Кіт. 2-ге вид., стер..Суми: Університетська книга, 2007. 495 с.

© Стогній А.О.

91

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

www.openscilab.org

Юркова Д. Р., Ц ибулько О .О., Гробова Н. В.

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ У
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Юркова Діана Романівна
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Національного фармацевтичного університету
Цибулько Оксана Олексіївна
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Гробова Наталія Василівна
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Національного фармацевтичного університету
В наш час підвищення рівня професіоналізації студентської молоді,
стимулювання її особистісного та професійного розвитку, а й забезпечення
психолого-педагогічних засад для її успішного кар’єрного зростання є одними із
пріоритетних завдань системи вищої освіти. Однак слід зазначити, що
використання в освітньому процесі ЗВО традиційних форм навчання зазвичай не
спряє реалізації зазначених завдань.
Найбільш ефективною в даному випадку є активні методи навчання,
зокрема такий її вид, як соціально-психологічний тренінг. Тренінг дозволяє не
тільки засвоїти ефективні технології (методи, прийоми, техніки) професійного
спілкування, але й розкрити індивідуальні особливості студентів, що знижують
ефективність їх діяльності та скоригувати їхню поведінку.
У тренінгу відбувається активний взаємообмін досвідом студентів, що
розширює їх індивідуальний поведінковий репертуар та поле вирішення
проблем. Емоційна включеність учасників у ситуації тренінгу дозволяє створити
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високу мотивацію до навчання, посилює закріплення знань, формування умінь
та навичок.
У роботі О. Істратової [4] наголошується, що соціально-психологічний
тренінг (СПТ) є видом групової практичної психології, орієнтований в розвитку
соціально-психологічної

компетентності.

Автором

терміну

вважається

М. Форверг. У літературі, крім цього, існує низка інших назв (групи відкритого
спілкування, активне соціальне спілкування, групи інтенсивного спілкування
тощо). Але СПТ на сьогодні є найчастіше вживаним терміном. Авторка
підкреслює, що це поняття є надзвичайно широким, відповідно їм позначають
велику кількість найрізноманітніших методів.
Н. Вайнілович визначає соціально-психологічний тренінг як один із
методів навчання, у процесі якого на основі зміни установок виробляються
соціальні навички та вміння, що сприяють формуванню міжособистісної
взаємодії у процесі комунікації [2].
У роботі Н. Афанасьєвої та Л. Перелигіної залежно від того, яка мета є
головною у тренінгу, умовно виділяються два типи тренінгів:
1. Інструментально-орієнтовані тренінги.
2. Особистісно-орієнтовані тренінги – тренінги, що зачіпають «Я» кожного
члена групи і спрямовані на глибокі особистісні перетворення членів групи [1].
До інструментально-орієнтованих тренінгів відноситься безпосередньо
соціально-психологічний тренінг поведінки. У СПТ поведінки головною метою
є зміна установок і, як результат цього, подальша зміна поведінки. З точки зору
мети тренінгу, важливою є не сама поведінка, а треновані модифікації поведінки,
можливості її зміни через модифікацію установок.
Другий тип тренінгів психологині позначають як особистісно-орієнтовані
тренінги.

До

особистісно-орієнтованих

тренінгів

відносяться

групи

особистісного зростання, або так звані психокорекційні групи. Основні завдання
цих груп – взаємне дослідження, набуття знань про власну особистість, її
розвиток і розкриття. Психологічна дія здійснюється тут в «суб’єкт-суб’єктній»
системі стосунків, в якій встановлюється рівність психологічних позицій [1].
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Отже, соціально-психологічний тренінг – це один із методів активного
навчання та психологічного впливу, що здійснюється у процесі інтенсивної
групової взаємодії та спрямованого на підвищення компетентності у сфері
спілкування, в якому загальний принцип активності здобувача освіти
доповнюється принципом рефлексії над власною поведінкою та поведінкою
інших учасників груп. Для такої рефлексії і саморефлексії групи створюються
максимально сприятливі умови, засновані на низці принципів.
До основних принципів соціально-психологічного тренінгу відносять:
‒

якісні зміни процесів спілкування у групі;

‒

активну позицію учасника тренінгу;

‒

обмеження обговорення – подій лише у рамках тренінгу («тут і тепер»);

‒

персоніфікацію висловлювань;

‒

навмисний міжособистісний зворотний зв’язок;

‒

високий рівень включеності емоційної сфери учасників [6].

Л. Занян зазначає, що тренінг базується на принципах, що кардинально
відрізняють його від традиційного навчання. В основу тренінгу покладено такі
принципи:

активності,

дослідницької

(творчої)

позиції,

об’єктивації

(усвідомлення) поведінки, партнерського (суб’єкт-об’єктного) спілкування [3].
Послідовна реалізація наведених принципів – одна з умов ефективної роботи
групи соціально-психологічного тренінгу.
За

допомогою

А. Прутченкова,

соціально-психологічного

можливо

оволодіти

певними

тренінгу,

на

думку

соціально-психологічними

знаннями; скорегувати та сформувати соціально-психологічні уміння та
навички;

усвідомити

цілісність

соціально-психологічного

буття

людей;

розвинути здатність адекватно розуміти себе та інших; оволодіти прийомами
декодування психологічних повідомлень, що надходять від навколишніх людей
та груп; навчитися індивідуалізованих прийомів міжособистісного спілкування;
здійснити чуттєве пізнання групо-динамічних феноменів і усвідомити своєї
причетності до виникаючих міжособистісних ситуацій [7].
До деяких завдань, які вирішує соціально-психологічний тренінг,
належать:
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‒ мотивування до особистих змін, збільшення діапазону поведінкових
проявів (наприклад, у конкретній професії чи ситуації; гнучкість поведінки);
‒ розвиток соціальної чутливості;
‒ покращення комунікативних навичок;
‒ навчання досягати згоди, партнерства при взаємодії з людьми;
‒ підсумки за ключовими характеристиками методу СПТ:
‒ робота відбувається з установками людини, і вже через їх зміну –
напрацьовується певна навичка;
‒ відповідальність за навчання розділена між учасниками групи та
тренером;
‒ робота у групі переважно будується на груповий динаміці (змінена у часі
матриця відносин групи), яку впливає кожен учасник окремо (часто – несвідомо)
і тренер (переважно – свідомо);
‒ звернення увагу на те, нема про що говорять, а на те, як говорять;
‒ відсутність конвенції, що виражається у відмові від «погонів» (соціальних
ролей), звернення на «Ви»;
‒ відсутність жорсткої структури тренінгу, основна орієнтація – вирішення
навчальної завдання [2].
Науковець А. Прутченков зазначає, що провідним принципом організації
соціально-психологічного тренінгу є принцип діалогізації взаємодії, тобто
повноцінного міжособистісного спілкування. Воно базується на повазі до чужої
думки, довіри, позбавлення учасників від взаємних підозр, нещирості, страху [7].
Рівень організації роботи значною мірою залежить від цього, як
реалізується принцип психологічного взаємодії. Також ефективність тренінгу
значною мірою залежить від того, наскільки великим арсеналом засобів володіє
викладач для досягнення тієї чи іншої мети.
Серед різноманіття конкретних вправ, заходів, технік, що використовують
у тренінгах, прийнято виділяти декілька базових методів: лекція, метод кейсів,
моделювання практичних ситуацій, мозкова атака, дискусія, ситуаційно-рольові
ігри. Застосування того чи іншого тренінгового методу залежить від багатьох
© Юркова Д.Р., Цибулько О.О., Гробова Н.В.

95

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

www.openscilab.org

зовнішніх і внутрішніх чинників. У роботі Д. Лі [5] наводяться недоліки та
переваги методичних прийомів (табл. 1).
Таблиця 1
Переваги та недоліки головних методів
соціально-психологічного тренінгу
Метод
Переваги
Міні-лекція (10-15 ефективна для використання у
хв)
великих групах; не потребує
великих затрат; можливість
структурування
матеріалу;
контролювання
логічної
послідовності
матеріалу;
розподіл часу взагалі та між
окремими блоками зокрема; дає
змогу систематизувати знання за
короткий проміжок часу
Групова дискусія
демонстрація розуміння або
нерозуміння
обговорюваних
питань; активна передача знань,
активна взаємодія, швидкий
зворотний зв’язок

Ігрові
методи:
ситуаційно-рольові,
дидактичні, творчі,
організаційнодіяльнісні, ділові та
імітаційні ігри
Метод конкретних
ситуацій (кейсів)

Мозкова атака

набутий досвід зберігається
надовго; емоційне забарвлення;
виникнення розуміння того, як
ведуть себе інші люди, як
сприймають наші дії; безпечне
середовище
реалізм;
мінімізація
тиску
оточуючого
середовища;
можливість
розгляду
різноманітних поглядів; зв’язок з
реальним
життям;
активна
взаємодія
заохочення творчості мислення;
вихід за межі стандартного
мислення; простота, широкий
збір інформації та ідей

Недоліки
пасивна
роль
учасників;
відсутність
або
слабкість
зворотного зв’язку; підвищені
вимоги до тренера-викладача;
небезпека
перевантаження
аудиторії інформацією, діє тільки
на слухові канали

потребує багато часу; важкість
контролювання;
можливість
відходження від теми; сильна
залежність від групи, рівня її
підготовки;
ймовірність
затвердитись у хибній позиції,
можливе
виникнення
роздратування
штучність,
можливість
легковажного ставлення з боку
учасників,
збайдужіння;
є
елемент ризику, оцінюється
виступ, а не проблема
виникнення ілюзій у разі
зіткнення з подібною ситуацією в
реальному житті з приводу
наявності часу, знань, безпеки
для її вирішення; відсутність
висновків; правдоподібність
залежить від ступеня залучення
учасників
до
процесу,
їх
відповідальності
та
налаштованості на результат;
неповнота процесу, потребує
наявності певних навичок.

Тренінг дозволяє здійснити всебічний розвиток особистості здобувача
освіти. За допомогою нього відбувається активний розвиток логічного,
аналітичного, творчого та креативного мислення, навичок комунікації та вміння
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працювати в команді. Також учасники тренінгу навчаються аналізувати
конкретні ситуації та вибирати найбільш раціональні способи діяльності шляхом
порівняльного аналізу різних варіантів, що є важливою умовою вирішення
поставлених завдань щодо формування особистості майбутнього фахівця у
процесі професійного навчання.
Таким чином, соціально-психологічний тренінг виступає як способом
вдосконалення навичок та компетенцій, отримання нових знань та саморозвитку,
так і способом розуміння особистості, її причин успіху чи невдач у професійній
діяльності та комунікації. Тренінги в освітньому середовищі мають потужний
потенціал щодо розвитку, формування чи вдосконалення компетентностей
майбутніх фахівців.
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Розглянемо методи, які дозволяють оцінювати похибки рішень без
застосування подвійного перерахунку. Це дуже важливо при застосуванні цих
методів, коли обчислюються і уточнюються координати, які були передані з
супутника, так як збільшується точність вимірювань. Найбільш простим
однокроковим методом, який потребує мінімальних затрат обчислювальних
ресурсів, але дає змогу обчислювати результат із порівняно низькою точністю, є
метод Эйлера.
Метод Эйлера, крім значної похибки зрізання часто буває нестійким (малі
локальні помилки призводять до значного збільшення глобальної).
Цей метод можна вдосконалити різними способами. Найбільш відомі два з
них: виправлений метод Ейлера і модифікований метод Ейлера (в літературі
зустрічаються інші назви цих методів, наприклад, модифікований метод Ейлера
й удосконалений метод ламаних).
Це методи другого порядку, їх похибка має третій степінь, що досягається
покращенням апроксимації похідної. Ідея полягає у спробі зберегти або оцінити
член другого порядку у формулі Тейлора. Ще більш висока точність може бути
досягнута при обчисленні вищих похідних і збереженні більшої кількості членів
ряду Тейлора. Такими методами є методи Рунге – Кутта.
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Принцип, на якому побудований модифікований метод Ейлера, можна
пояснити, користуючись рядом Тейлора і зберігаючи в ньому член з
Апроксимація другої похідної

.

здійснюється кінцевою різницею
.

Аналогічно обчисленню другої похідної в кінцево – різницевому вигляді
можна обчислити більш високі похідні: значення n-ї за значеннями попередньої
(n-1)-ї.
Метод Рунге – Кутта дає набір формул для обчислення координат
внутрішніх точок, які потрібні для реалізації цієї ідеї. Оскільки існує ряд способів
знаходження цих точок, то метод Рунге –Кутта об’єднує цілий клас методів для
розв’язання диференціальних рівнянь першого порядку.
Найбільш простим однокроковим методом, який потребує мінімальних
затрат обчислювальних ресурсів, але дає змогу обчислювати результат із
порівняно низькою точністю, є метод Ейлера.

Рис.1. Модифікованний метод Єйлера

Найбільш розповсюджений класичний метод четвертого порядку точності:
Метод Ейлера і його модифікації ще називають методами Рунге – Кутта
першого і другого порядку. Метод Рунге – Кутта має значно більш високу
© Мироненко О.В.
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точність, що дозволяє збільшити крок розв’язання. Його максимальну величину
визначає припустима похибка. Такий вибір часто здійснюється автоматично і
включається як складова частина в алгоритм, побудований за методом Рунга –
Кутта.
Будь-яку з формул однокрокових методів можна використовувати для
розв’язання систем диференціальних рівнянь і диференціальних рівнянь вищих
порядків.
Для опису складних динамічних процесів використовують системи
диференціальних рівнянь. Найбільше розповсюдження отримали системи
диференціальних рівнянь першого порядку:

.
Для однозначного розв’язку цієї системи задають початкові умови:

.
Ця система рівнянь з наведеними початковими умовами називається
задачею Коші для системи n диференціальних рівнянь першого порядку. У
векторному вигляді вона записується так:

.
У формулах однокрокових методів для розв’язку такої задачі Коші
потрібно лише перейти до векторної форми. Наприклад, формули метода Рунге-
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Кутта 4-го порядку розв’язку задачі Коші для системи n диференціальних
рівнянь першого порядку мають вигляд:
,
де

,
– номер рівняння,
– номер вузла,

.

Формули Рунге – Кутта для цього випадку мають вигляд:
і

,

де
,а

,

,

,

,
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Раніше було відзначено, що помилка зрізання при використанні методу
Рунге – Кутта n-го порядку

. Обчислення верхніх границь для

коефіцієнта с являє собою складну задачу, пов’язану з необхідністю оцінки ряду
додаткових параметрів. Існує декілька способів для оперативного обчислення с.
Найбільшого поширення набув екстраполяційний метод Річардсона (ще його
називають методом Рунге), коли послідовно знаходять значення yn з кроком h і з
кроком

, а після цього прирівнюють отримані величини та визначають с з

рівняння:

,
що відповідає точному значенню yn..
Можна виділити загальні риси однокрокових методів:
1. Щоб отримати інформацію у новій точці, потрібно мати дані лише в
одній попередній точці. Цю властивість називають “самостартуванням”.
2. В основі всіх однокрокових методів лежить розкладання функції в ряд
Тейлора, в якому зберігаються члени, що містять степені до k включно. Ціле
число k називається порядком методу. Похибка на кроці має порядок k+1.
3. Всі однокрокові методи не вимагають обчислення похідних –
обчислюється лише сама функція, але можуть вимагатися її значення в декількох
проміжних точках.
Список використаних джерел
1. Аналіз похибок позиціонування наземних об’єктів засобами супутникової
навігації./ Зв’язок Наукове видання .Державний університет телекомунікацій.Київ,2019 №5 стр. 3-7.
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КАМУФЛЯЖ ЯК МАСКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ
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технологій та дизайну, м. Київ, Україна,
ORCID ID 0000-0002-1042-6369
Маскування призначене для того, щоб сховатися від супротивника або
ввести його в оману. Ідею камуфляжу людям подарувала природа. Усім відомо
про хамелеона, який має здатність змінювати забарвлення залежно від
навколишнього середовища. Саме такий принцип став підґрунтям у розробленні
камуфляжу. Він має максимально злитися з рослинністю для потайного
пересування.
Натепер основними користувачами камуфляжу є військовослужбовці та
мисливці. Однак до камуфляжу для цих двох груп висуваються суттєво різні
вимоги.
Камуфляж для мисливців, у першу чергу, вимагає видимої відповідності з
навколишнім середовищем і трохи розширюється в ультрафіолет, щоб
відповідати особливостям зору більшості тварин, який має відмінності від
людського зору. Очі оленя, наприклад, мають меншу чутливість до червоних
довжин хвиль і більшу чутливість до синіх і фіолетових, ніж очі людини, що
© Сергієнко Л.Г., Березненко С.М.
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дозволяє їм бачити в глибокій тіні [1]. Птахи ж бачать у ультрафіолетовому
діапазоні. Таким чином, те, що для людського ока видається камуфляжем з
ідеально

підібраним

малюнком,

для

качок,

наприклад,

буде

яскраво

виблискувати. Костюми для такого полювання повинні виконуватися з
матеріалів та фарб, які не відображають в ультрафіолеті [2].
Найбільш ефективними для полювання є два типи камуфляжу –
розчленовуючий та біонічний.
Розчленовуючий камуфляж заснований на розбитті ліній руху ока й заважає
виділенню силуета носія як цілого. Вважається найуніверсальнішим і при цьому
досить ефективним.
У 2009 році компанії Sitka Gear та компанія Gore & Associates здійснили
революцію в галузі камуфляжу для полювання. Таким чином було розроблено
систему маскування, яка науково заснована на зорі тварин. Вона отримала назву
GORE OPTIFADE Concealment [3] (рис.1).

Рис. 1. Приклад розчленовуючого камуфляжу GORE™ OPTIFADE™ Concealment

Біонічний – тип камуфляжу, який наближений до маскувальних костюмів і
зображує елементи місцевості, де передбачається полювати. Біонічні схеми
малюнку
104

дозволяють

досягти

найкращого

маскування,

майже

повної
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непомітності, але зовсім не працюють на "чужій" місцевості. Найбільш
популярними схемами малюнків біонічного камуфляжу є RealTree, Mossy Oak,
Kings Camo [2] (рис 2, 3).

а

б

в

г

д
Рис. 2. Приклад біонічного камуфляжу:
а) Realtree Hardwoods; б) Hardwood Green; в) Kings Snow Shadow Camo; г) Kings
Mountain Shadow Camo; д) Kings Field Shadow Camo

Військовий камуфляж охоплює набагато ширший діапазон довжин хвиль.
Видимість залежить від доступної технології виявлення. Зір людини може бути
покращено за рахунок використання приладів, що ґрунтуються на уловлюванні
теплового (інфрачервоного) випромінювання біологічного об'єкта тощо.
Зір людини і сприйняття кольору залежать від загального навколишнього
освітлення.

При

яскравому

світлі

червоний

колір

сприймається

як

інтенсивніший, у той час як при тьмяному світлі зелений і синій кольори
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здаються яскравішими. На додачу до очевидних колірних зрушень залежно від
навколишнього світла зорова система людини інтерполює форми, які
спостерігаються, щоб заповнити прогалини. Для розпізнавання об'єктів
використовуються такі ознаки як затінення, напрямок та симетрія. Це має
значення розробки сучасного деструктивного камуфляжу, де слід уникати
симетрії малюнку [1].
Одним із універсальних військових камуфляжних малюнків є MultiCam,
який прекрасно виконує функції маскування в різних умовах та типах місцевості,
ландшафту. П'ять головних особливостей камуфляжу MultiCam:
– відсутність чорних плям – на відміну від більшості моделей камуфляжу,
MultiCam не має чорних плям, що робить малюнок природнішим;
– плями різного розміру – камуфляж поєднує різні за розміром плями: одні
працюють на дальній дистанції, інші – на ближній;
– ідеальна комбінація – поєднання плям із чіткою формою певних кольорів
із плямами, колір яких плавно переходить в інший;
– є білі плями – MultiCam має білі плями, що робить його ефективним і на
засніжених місцевостях, і на зелених галявинах, покритих квітами;
– немає «західного ефекту» – на відміну від більшості моделей камуфляжу,
MultiCam зміг перемогти «західний ефект», коли все набуває червоного відтінку
[4].

а

б

в

Рис. 3. Приклад малюнків камуфляжів:
а) Woodland; б) Digital; в) Tri-Color Desert
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Маскуванню відводиться значна роль під час полювання. Проте найбільш
важливе значення маскування має під час ведення бойових дій. Розроблені схеми
військових камуфляжів, кольори яких максимально наближені до забарвлення
навколишньої місцевості, значно підвищують рівень прихованості. Проте
найсучасніші технології ведення бойових дій передбачають розробку нового
рівня камуфляжу, що забезпечувала б захист від приладів, що призначені для
ведення спостереження за об'єктом у темну пору доби.
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Основним компонентом системи генерації ігрової карти є модуль генерації.
Він використовує в якості вхідних даних опис графічних ресурсів, якими буде
наповнена карта, та параметри генерації. Вхідні дані оброблюються алгоритмами
генерації, результатом роботи яких є готова ігрова карта. Наприкінці своєї
роботи модуль генерації зберігає отриману карту у певному форматі. Проте,
даний модуль містить лише алгоритми генерації і не може працювати
самостійно, адже вхідні дані необхідно якимось чином сформувати, а отриману
карту – відобразити. Тому для повноцінної роботи системи генерації ігрової
карти, окрім модуля генерації, необхідна ще й графічна оболонка, яка б
забезпечувала взаємодію користувача з модулем генерації.
Так

як

модуль

генерації

та

графічна

оболонка

можуть

бути

написанінарізнихмовах програмування, їх пропонується реалізувати у вигляді
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двох окремих програм, взаємодія між якими відбуватиметься за допомогою
файлової системи. Таким чином, вхідні та вихідні дані для модуля генерації
передаватимуться через файли. Формат даних у цих файлах має бути заздалегідь
визначений та стандартизований, щоб графічну оболонку та модуль генерації
можна було розробляти окремо один від одного, або навіть замінювати на
аналогічні компоненти. Крім того, даний підхід значно спрощує процес
тестування програмного забезпечення (модульне тестування).
Для обміну інформацією слід виділити вхідні та вихідні дані. В якості
вхідних даних у модуль генерації слід передавати загальні параметри генерації
та опис графічних ресурсів, з яких складатиметься ігрова карта. Загальні
параметри

генерації

визначатимуть тип

місцевості,

рівень деталізації,

масштабування та інші характеристики. В описі графічних ресурсів модулю
генерації надаватиметься перелік будівель та інших об’єктів, що доступні для
розміщення на карті, їх тип та розміри. Ця інформація необхідна, щоб алгоритм
міг правильно компонувати об’єкти на карти. Вихідні дані повинні містити
створений рельєф та текстуру землі, рослинність, прокладені дороги, розміщенні
будівлі та інші об’єкти. При цьому рослинність пропонується зберігати у вигляді
багатокутних зон, в яких вона розміщується. Дороги пропонується зберігати
переліком вузлів, між якими ці дороги прокладені. Розміщення будівель та інших
об’єктів пропонується зберігати у вигляді їх координат та поворотів.
Створення власної графічної оболонки є досить складним процесом, тому
бажано натомість використовувати готові рішення. В якості користувацького
інтерфейсу для модуля генерації пропонується використовувати редактор
ігрового рушія Unreal Engine 4. Окрім класичних інструментів для побудови
рельєфу та накладання текстур землі, даний редактор має ряд особливих
можливостей. Він здатний відображати ігрові карти досить великих розмірів
завдяки вбудованій у гральний рушій технології World Composition [1]. Також
редактор здатний покривати рослинністю окремі ділянки місцевості та
прокладати дороги за допомогою інструментів Foliage Tool [2] та Spline Tool [3],
© Тичук Н.В., Вакалюк Т.А., Єфремов Ю.М.
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відповідно. Функціонал редактору також дозволяє перетворювати реальні
координати об’єктів у внутрішні ігрові за допомогою технології Georeferencing
System [4]. Редактор грального рушія Unreal Engine 4 підтримує розширення, а
всі перелічені технології мають зручний API, який дозволяє автоматично
застосовувати їх під час імпорту даних із модуля генерації карти. Ще однією
особливістю даної графічної оболонки є можливість додавання нових вікон
користувацького інтерфейсу за допомогою функціоналу Editor Utility Widgets
[5]. Це дозволить використовувати редактор не тільки для візуалізації вихідних
даних, а й для формування вхідних, використовуючи власні форми для
редагування параметрів генерації.
Отже, для повноцінної роботи системи генерації ігрової карти необхідна
графічна оболонка. Її створення є досить складним процесом, тому бажано
використовувати вже готові рішення. Редактор ігрового рушія Unreal Engine 4 –
це потужне програмне забезпечення, що надає всі необхідні інструменти для
відображення ігрової карти. Для налагодження автоматичного експорту та
імпорту даних для модуля генерації необхідне додаткове розширення редактора.
Список використаних джерел
1.

World Composition User Guide [Електронний ресурс] – Режим доступу до

ресурсу:

https://docs.unrealengine.com/4.27/en-

US/BuildingWorlds/LevelStreaming/WorldBrowser/
2.

Foliage Tool [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

https://docs.unrealengine.com/4.27/en-US/BuildingWorlds/Foliage/
3.

Landscape Splines [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

https://docs.unrealengine.com/4.27/enUS/BuildingWorlds/Landscape/Editing/Splines/
4.

Georeferencing a Level [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

https://docs.unrealengine.com/4.27/en-US/BuildingWorlds/Georeferencing/
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭТАПОВ МАРШРУТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
Щучкин Евгений Юрьевич
аспирант кафедры проектирования и конструирования интегральных
микросхем Национального исследовательского университета «МИЭТ»
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1288-5443
В последние годы наблюдается быстрое развитие электронных систем в
промышленности

и

технике.

Для

обеспечения

составных

частей

радиоэлектронной аппаратуры вторичным электропитанием от внешний
бортовой сети применяются импульсные источники питания или DC-DC
преобразователи.

Данный

тип

источников

питания

получил

широкое

распространение поскольку он обладают высоким КПД и надежностью [1]. С
повышением степени интеграции, энергоэффективности и возрастанием
сложности электронных систем и неизбежно возрастают требования к DC-DC
преобразователям [2].
При

проектировании

электронной

аппаратуры

применяется

схемотехническое моделирование, так как оно позволяет обнаружить ошибки на
первых этапах разработки изделия. Таким образом удается уменьшить
материальные издержки и сократить срок выхода продукции на рынок. Большая
часть современных систем автоматизированного проектирования (САПР)
электронной аппаратуры на этапе разработки схемы не учитывает паразитные
параметры межсоединений печатной платы и дискретных компонентов [3].
Поэтому

при

моделировании

изначальных

схемотехнических

решений

разработчик не видит влияния паразитных составляющих на работу модуля.
Такое влияние может проявляться в виде высокочастотных переходных
процессов, выбросов и пульсаций напряжения, постоянного падения напряжения
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на участках силового тока и других особенностей работы реального устройства.
Например,

для

обратноходовых

преобразователей

обусловленные

индуктивностью рассеяния трансформатора выбросы напряжения могут
превышать предельно-допустимое значение напряжения на стоке ключатранзистора [4]. Изменение АЧХ цепи компенсации из-за влияния паразитных
составляющих может вызвать запаздывание в реакции ШИМ-контроллера и
привести к катастрофическому отказу модуля [5].
Традиционный

маршрут

проектирования

DC-DC

преобразователей

подразумевает разработку топологии модуля после разработки схемы,
экстракцию из топологии паразитных параметров и повторное моделирование
схемы устройства с учетом экстрагированных параметров. Однако, если влияние
паразитных

составляющих

окажется

существенным,

то

потребуются

схемотехнические изменения, что повлечет за собой работы по корректировке
топологии. Такой итеративный подход существенно увеличивает время
разработки изделия.
Для сокращения сроков разработки DC-DC преобразователей можно
изменить маршрут проектирования, добавив в него этап предварительной
эвристической оценки паразитных параметров печатной платы. На данном этапе
на основе библиотеки готовых топологических решений и параметров
технологического стека можно оценить значения параметров межсоединений
печатной платы и добавить в схему устройства модели проводников в виде
подсхем.

Таким

образом,

при

моделировании

работы

устройства

на

схемотехническом этапе разработки будут видны потенциальные проблемы,
обусловленные неидеальностью компонентов еще до разработки топологии
модуля. Описанный подход позволяет сократить количество итераций по
корректировке топологии импульсного преобразователя.
Этап предварительной оценки паразитных параметров печатной платы
может быть автоматизирован посредством добавления в САПР программного
модуля. Методика работы модуля оценки паразитных параметров состоит в
© Щучкин Е.Ю.
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расчете импеданса проводников на основе одной из моделей микрополосковых
линий [6, 7]. Входными данными для расчета служат геометрические параметры
стека печатной платы и длины цепей между компонентами на плате. Параметры
стека задает разработчик изделия, а длины цепей можно оценить с помощью
манхэттенской
топологических

метрики
решений.

расстояния
В

на

основе

библиотеку

библиотеки

вносятся

готовых

рекомендуемые

производителями ШИМ-контроллеров варианты размещения элементов на
плате. В предположении что разработчик будет следовать рекомендациям, такой
подход дает хорошую оценку паразитных параметров платы.
В последнее время становится актуальным подход к проектированию на
основе библиотеки схемотехнических решений. Поскольку на одной микросхеме
ШИМ-контроллера может быть реализован широкий ряд номенклатуры
источников питания, процесс разработки сводится к подбору компонентов в
рамках одного схемотехнического решения [8]. Описанный подход используется
в таких САПР как PI Power Suite, TI Power Stage Designer, LTpowerCAD Supply
Design. Очевидным преимуществом применения библиотек готовых решений
является простота автоматизации проектных процедур, а к недостаткам можно
отнести ограниченное количество реализованных в библиотеке решений.
Автоматизировать подбор компонентов схемы DC-DC преобразователя из
библиотеки

схемотехнических

решений

можно

за

счет

процедуры

параметрической оптимизации [9]. В технической документации на ШИМконтроллер приводятся выражения для расчета номиналов элементов типовой
схемы преобразователя. На основе данных выражений может быть написан
программный модуль, реализующий расчет номиналов всех элементов исходя из
задаваемых разработчиком характеристик источника питания. После этого
требуется подобрать из библиотеки дискретные пассивные компоненты с
наиболее близким номиналом к рассчитанному, которые будут использоваться в
конечном изделии. Данная процедура может быть сведена к задаче
многокритериальной оптимизации [10].
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Программное обеспечение для автоматизированного проектирования DCDC преобразователей может быть разработано в соответствии с блок-схемой на
рис.

2

[11].

Разработчик

выбирает

необходимый

ему

тип

DC-DC

преобразователя, подключает внешнюю библиотеку пассивных компонентов и
задает требуемые параметры модуля. Результатом выполнения процедуры
параметрической оптимизации будет созданное netlist-описание устройства для
дальнейшего моделирования в SPICE-симуляторе и отчет, отображающий
отклонения

характеристик

параметризированного

модуля

от

исходных

требований.

Рис. 1. Блок-схема автоматизированного маршрута проектирования
импульсных источников питания для САПР

Для

SPICE-моделирования

в

созданное

netlist-описание

модуля

автоматически добавляются подсхемы предварительно оцененных паразитных
параметров печатной

платы по описанной

методике

для повышения

достоверности результатов моделирования. Так в работе [11] отмечается, что
© Щучкин Е.Ю.
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даже применение эмпирических оценок позволяет значительно приблизить
форму моделируемого сигнала к осциллограмме с макета устройства. С
помощью симулятора разработчик сможет провести измерения интересующих
его параметров и убедиться в работоспособности решения. Выходными данными
программного модуля являются netlist-описание схемы для экспорта в
топологический редактор и перечень компонентов изделия для заказа
комплектующих.
Таким

образом,

внесение

изменений

в

традиционный

маршрут

проектирования импульсных источников питания, связанных с добавлением
этапа предварительной оценки паразитных параметров платы и дискретных
компонентов, позволяет повысить достоверность результатов моделирования и
уменьшить количество корректировок топологии, сокращая время разработки
изделия. Автоматизация этапа предварительной оценки паразитных параметров
достигается за счет библиотеки опорных топологических решений и
программного модуля расчета импеданса линий на основе упрощенных моделей.
Этап схемотехнического проектирования можно автоматизировать посредством
применения параметрической оптимизации для подбора компонентов из
библиотеки.
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ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Мітін Ю.О.

РЕСУРСИ НАВІГАЦІЙНОГО МІСТКА ТА ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОВОДІЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ НА
РОЗХОДЖЕННЯ МІЖ СУДНАМИ
Мітін Юрій Олександрович
ст.викладач кафедри Навигації и управліния судном
Дунайський Інститут Національного Університету
«Одеська Морська Академія»
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6997-2244
Розходження суден в морі займає одне з найважливіших місць в управлінні
судном. З огляду на зростаючу щільність суднопотоків на всіх міжнародних
морських комунікаціях, зберегти і забезпечити прийнятний рівень безпеки руху
в останні десятиліття вдається завдяки впровадженню сучасних радіотехнічних
засобів в судноводінні. З цієї причини проблему розходження суден в морі
необхідно розглядати в комплексі використання інтегрованих навігаційних
систем, що забезпечують підвищення навігаційної безпеки мореплавання і
ефективності морських перевезень.
Забезпечення
великотоннажних

безпеки
суховантажних

мореплавання
суден,

високоавтоматизованих

танкерів,

нафторудовозів,

лихтеровозов, пасажирських лайнерів, що мають водотоннажність десятки і
сотні тисяч тонн, що розвивають швидкість від 15 до 30 вузлів і більше,
знаходиться в прямій залежності від здібностей та вміння капітанів та їхніх
помічників вибирати ефективні форми управління судном.
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При оцінці ступеня тяжкості зіткнень суден, незалежно від офіційної
класифікації випадків, приймаються середні технічні збитки, включаючи
витрати на порятунок по кожному аналізованому випадку.
Найбільш важкі зіткнення відбуваються у відкритому морі, протоках або
на фарватерах, що пояснюється підвищеними швидкостями; менш серйозні
пошкодження відбуваються при обережному маневруванні, тобто на акваторіях
портів і рейдах.
У річках і каналах, де рух дуже напружений і численні розходження
відбуваються найчастіше на малих дистанціях, збитки від зіткнень суден в
більшості випадків не настільки великі, як у відкритому морі, в протоках и на
фарватерах. Це пояснюється ще і тим, що швидкість руху суден в річках і каналах
обмежена і відмінність в тяжкості зіткнень з-за часу доби не проявляється.
Зіткнення з суднами, що стоять на якорях, при підході до місць якірних
стоянок мають деякі особливості в порівнянні зі звичайними зіткненнями, які
відрізняються, перш за все, тим, що судна, що стоять на якорях, дуже обмежені
в можливостях діяти активно, тобто маневрувати.
Необхідно ще раз нагадати, що найбільш важкі зіткнення відбуваються у
відкритому морі, в протоках і фарватерах в умовах обмеженої видимості або в
темний час доби, що пояснюється перевищенням швидкості і підвищеної
труднощі спостереження, особливо це стосується районів інтенсивного
судноплавства.
Для того щоб своєчасно і правильно приймати відповідальні рішення,
судноводій, поряд з традиційним практичним досвідом управління судном,
повинен володіти знаннями, навичками і методами роботи з автоматизованими
системами судноводіння, здійснювати контроль за їх роботою, знати їх
обмеження і можливості.
У той же час є широке коло обов'язків і завдань, які може виконати тільки
людина, тому звільнити судноводія від них поки неможливо: оцінка гідрометео
інформаціі і вибір маршруту плавання, управління судном в обмежених
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навігаційних умовах, виконання операцій розходження з небезпечними суднами,
забезпечення мореплавства і т.д. [1]
Ергономічні аспекти забезпечення безпеки судноплавства.
Ергономіка (від грецького «ergon» - робота, «nomos» - закон) вивчає
людину (або групу) і його (їх) діяльність в умовах сучасного виробництва з
метою оптимізації знарядь, умов і процесу праці.
Основний об'єкт дослідження ергономіки - система «людина-машина», в
тому числі ергатична система, тобто складна система управління, складовим
елементом якої є людина-оператор (або група операторів), наприклад, система
управління судном, диспетчерська служба і т.д.
Іншими словами, це загальна назва групи наук, що займаються
комплексним вивченням людини у виробничій діяльності та оптимізації засобів
і умов праці, яке полягає в методі його дослідження і системного підходу до
нього.
Термін «ергономіка» позначає групу наук про людину-оператора, які
об'єднують інженерну психологію, психологію і фізіологію праці, профілактику
і безпеку праці, гігієну праці, художнє конструювання, антропологію (від
грецького «anthropos» - людина, що відноситься до людини).[2]
Рішення проблеми сумісності людини і машини в функціональну єдину
структуру, найкращим чином реалізує процес управління судном, має два
аспекти: системний і ергономічний.
Системний аспект сумісності полягає в проектуванні конкретних функцій
між людиною-оператором і машиною; зазвичай на рівні експлуатації оператор
може тільки оцінювати зручність практичної роботи, враховуючи при цьому
недоліки, які проявляються спільно з технічними засобами.
Ергономічний аспект проблеми сумісності полягає в забезпеченні
оптимальної

реалізації

обраних

на

системному

рівні

проектування

функціональних обов'язків людини в системі шляхом оптимальної організації
діяльності людини-оператора на робочому місці.
© Мітін Ю.О.
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Серед численних помилок, які допускаються судноводіями, явно
простежується тенденція до їх повторюваності, що дозволяє класифікувати
основні типи помилок за категоріями: неправильна обробка інформації,
помилкова гіпотеза, стрес, мотивація, звички, стомлення.
Для того щоб розібратися в природі помилок людини, необхідно
розглянути послідовність обробки отриманої ним інформації. Існує спрощена
модель отримання та обробки інформації: отримання інформації, переробка
інформації, прийняття рішення, реалізація рішення, контроль результату.
Поки одна інформація проходить по каналу прийняття рішень, інша, що
надійшла одночасно з першою, змушена чекати своєї черги в блоці
короткочасної пам'яті. Якщо ухвалення рішення затягується, то про неї просто
можуть забути. З цієї причини, особливо при управлінні судном в моментах
розходження з цілями в будь-яких умовах видимості, рекомендується
обмежувати інформацію, що не відноситься до процесу маневрування.
Рішення полягає у виборі пріоритетної інформації, і коли вона обрана,
судноводій приступає до реалізації прийнятого рішення.
Дії є завершальною частиною процесу обробки інформації і джерелом
помилок.

Часто

вони

є

наслідком

поганого

ергономічного

рішення

компонування органів управління.
При розслідуванні подій і прийняття рішення необхідно враховувати не
тільки здатність судноводія до виконання того чи іншого завдання, а й наявність
достатньої мотивації. Рівень мотивації визначається ступенем активності
центральної нервової системи.Напрямок мотивації визначається прагненням
відійти від звичайних типових дій і процедур і вирішувати виробничі завдання з
найменшими витратами. [3]
Людський фактор і ризик на морі.
Безпека мореплавання визначається багатьма факторами, серед яких
можна виділити:
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- організацію та забезпечення управління безпекою мореплавства; технічний стан флоту;
- вміння визначати можливі ризики при веденні морехідної діяльності і
страхуватися від них;
- особисті якості, рівень професійної підготовки та компетенції морських
фахівців, що прийнято називати людським фактором.
Останнім часом багато уваги приділяється саме людському фактору, так як
на його частку припадає близько 80% колізій, що трапляються в судноплавстві і
при управлінні іншими видами транспорту.
Міжнародне морське співтовариство звернуло особливу увагу на те, що в
умовах участі людини у всіх аспектах діяльності на морі, включаючи
проектування, виготовлення, управління, експлуатацію, технічне проектування і
ремонт, майже в усі аварії та інциденти на морі включений людський фактор.
Все частіше від імені Міжнародної морської організації (ІМО) чутні
настійні заклики до урядів враховувати при веденні морегосподарської
діяльності людський фактор і надавати особливий захист морякам для його
ліквідації.
Готові стандартні прийоми для дій в обстановці, пов'язаних з ризиком, «Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі» (МПЗЗС-72).[4]
Основні причини, що породжують ризик на морі, - неповне знання
обстановки, що супроводжується нестачею даних для прийняття правильного
рішення. Щоб зменшити ризик в судноводінні, необхідно правильно
організовувати ходову вахту на містку, а також спостереження відповідно до
Правила 5 МПЗЗС-72. У ньому говориться, що «кожне судно повинне постійно
вести належне візуальне і слухове спостереження, так само, як і спостереження
за допомогою всіх наявних засобів, стосовно переважаючих обставин і умов, з
тим, щоб повністю оцінити ситуацію і небезпеку зіткнення».[4]
Помилки людини, що характеризують собою його дії, які неадекватні
ситуації, що склалася, отримали назву «людський фактор». Помилки, як правило,
© Мітін Ю.О.
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ненавмисні: людина виконує невірні дії, розцінюючи їх як вірні або найбільш
підходящі. Циркуляр № 878 Комітету ІМО з безпеки на морі говорить: «Помилка
однієї людини не повинна призводити до аварій. Справа має бути організоване
таким чином, щоб помилки можна було виправити або зводити їх наслідки до
мінімуму. Виправлення помилок може здійснюватися обладнанням, іншими
особами чи іншим способом. Таким чином, передбачається забезпечення таких
умов, при яких прийняте рішення не залежало цілком і повністю від дій однієї
людини ».
У Резолюції А.947 (23) міститься наступний принцип: «В процесі
вироблення правил слід виходити з того, що необхідно вжити відповідних
заходів обережності для того, щоб застосування цих правил гарантувало, що«
помилка однієї людини » не приведе до аварій».
Причини, що сприяють виникненню помилок, можна об'єднати в кілька
груп: недоліки інформаційного забезпечення; обмеження, обумовлені проявами
зовнішніх чинників; обмеження, викликані фізичним і психологічним станом
людини; обмеження ресурсів підтримки і виконання прийнятого рішення.
У тексті Заключного акту Конференції 1995 р сторін Міжнародної
конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
(ПДМНВ-78) в Резолюції особливо наголошується, що великий відсоток аварій і
інцидентів, пов'язаних із забрудненням, відбувається через помилкові дії людини
. Також визнається необхідність своєчасного внесення поправок в обов'язкові
вимоги і положення з метою ефективного впровадження у відповідності змінам
у технології, операціях, практиках і процедурах, використовуваних на суднах.
Відзначається, що одним з найкращих способів зниження ризиків, пов'язаних з
помилкою людини в процесі експлуатації морських суден, є забезпечення
підтримки

найвищих,

практично

можливих

стандартів

підготовки,

дипломування і компетентності моряків.
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ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Imnadze N.

EVALUATION OF THE RELIABILITY IMMUNOASSAY OF 1.4 BENZODIAZEPINES IN CHEMICAL-TOXICOLOGICAL ANALYSIS
N. Imnadze
TSMU, Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry Summary
Not properly done test of drugs and toxic agents can cause the different
problems, and because of that the main aim of expert to select the correct method of
analysis. Also, important to create the appropriate flow chart of the analytical stems to
use the biological material and time in rational way.
Base on, preliminary chemical-toxicological test results of the biological
materials the presence of some toxic compounds can be excluded, and also can be
supposed the presence of others.
During the planning of our study, the main aim of our work was quantitative
evaluation, how many fails positive results are confirmed with confirmatory test
methods and how reliable it is.
Subjects of our study were the derivatives of 1.4 -benzodiazepines: Diazepam,
Phenazepam and Nitrazepam.
During the study was done the optimization of the solid phase extraction method
for simultaneous extraction and separation of Diazepam, Phenazepam and Nitrazepam.
It is notable that solid phase LC18 are very selective and extraction rate is very high in
case of Diazepam (93%).
Because of preliminary screening, were used heterogenous competitive
immunoassay and thin layer chromatography test methods. For thin layer
chromatography was selected the following mobile phase: ethylacetate: hexane: 25%
ammonium hydroxide solution (50:15:2, v/v/v).
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As confirmatory test method was used the LC/MS/MS, with mobile phase: 0.1
% formic acid water solution: 0.1% formic acid acetonitrile solution (15:85) (v/v), and
stationary phase C18 (100×2.1mm, 1.8 cm).
After evaluation of received data of taken samples by LC/MS/MS, we can
conclude that preliminary immunoassay test method gives minimal quantity of fails
positive results (0.5%). The percent of fails negative results is higher in case of thin
layer chromatography analysis, but this method gives us opportunity to do selective
separation of Diazepam, Phenazepam and Nitrazepam.
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Серый А.И., Серая З.Н.

ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ
ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ
ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМ МНОГИХ ЧАСТИЦ
Серый Алексей Игоревич
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общей и теоретической физики физикоматематического факультета Учреждения образования «Брестский
государственный университет имени А.С. Пушкина»
Серая Зоя Николаевна
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры алгебры, геометрии и математического
моделирования физико-математического факультета Учреждения образования
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Среди теоретических методов исследования поведения систем многих
частиц важное место занимают методы молекулярной динамики и Монте–Карло.
Поскольку область их применения довольно широка, представляет интерес
систематизация основных сведений о них (с учетом того, что внимание, которое
уделяется вопросам такой систематизации, нельзя признать достаточным). Ниже
предложены соответствующие блок-схема и сравнительные таблицы, которые
могут быть использованы, в частности, в образовательном процессе при
изучении

дисциплины

«Основы

математического

моделирования».

Необходимые сведения для составления таблиц взяты из [1, с. 196–198, 211–213].
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Таблица 1 – Сравнение методов молекулярной динамики и Монте–Карло
Методы
Исторические
предшественники метода

Молекулярной динамики
некоторые методы классической
динамики
и
статистической
термодинамики по отдельности
Когда был сформулирован а) в 1957 г.; б) в 1964 г.
Авторы
а) Б. Одлер, Т. Вайнрайт; б) А. Рахман
Область применения
Применяется для

Монте–Карло
статистическое
моделирование
(19
век), «игла Бюффона»
в 1949 г.
Дж. Нейман, С. Улам,
Н. Метрополис
более широкая
более узкая
описания приближения системы к вычисления
состоянию равновесия
равновесных величин

Таблица 2 – Основные вопросы для характеристики метода молекулярной
динамики
Вопрос
1.
Объект
исследования
2.
Предмет
исследования
3.
Модельные
приближения

Ответ
многочастичная система (атомы, молекулы, коллоидные частицы и
др.)
а) движение совокупности частиц системы; б) микро- и
макроскопические характеристики системы
а) эргодичность системы; б) модельные потенциалы взаимодействия
между частицами (парные, трехчастичные и т.д.); в) для описания
движения частиц применимы законы классической динамики
4. Основные этапы 1) численное интегрирование уравнений механики для того, чтобы
реализации метода
проследить за движением частиц; 2) усреднение характеристик
движения частиц по времени и по всем частицам с выводом микрои макроскопических характеристик изучаемой системы

Таблица 3 – Применимость метода молекулярной динамики и теории
возмущений при различных соотношениях между средней потенциальной
энергией 𝑈𝑈 и средней кинетической энергией 𝐾𝐾

Соответствует

𝑈𝑈⁄𝐾𝐾

Малый параметр
Можно

ли развивать

>> 1

~1

твердому телу жидкости или плотной плазме
𝐾𝐾 ⁄𝑈𝑈

теорию да

отсутствует

<< 1

газу

нет

𝑈𝑈⁄𝐾𝐾

да

да

да

возмущений
Можно

ли

применять

метод да

молекулярной динамики
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Таблица 4 – Примеры применения метода молекулярной динамики
Объект или предмет
исследования
1А. Жидкость (модель твердых
шаров)
1Б. Простые жидкости Ван-дерВаальса

Основные результаты

а) обнаружен фазовый переход типа плавления; б)
получена оценка скорости перемешивания
определены (с хорошим согласием с экспериментом): а)
уравнения состояния; б) бинарные и тернарные
функции распределения; в) различные сведения о
микроструктуре; г) коэффициенты переноса
1В. Одноатомные жидкости и смоделированы: а) некоторые фазовые переходы; б)
газы Ван-дер-Ваальса в тонких адсорбция; в) образования кластеров
слоях и вблизи адсорбирующих
стенок
2. Жидкие металлы
выяснение: а) структурных свойств; б) динамических
(транспортных) свойств; в) уравнений состояния; г)
некоторых свойств поверхностей
3.
Растворы
и
расплавы а) изучена динамика; б) рассчитана вязкость в потоке
полимеров,
отдельные
полимерные цепи
4. Вода, водные растворы
а) изучена адсорбция воды; б) рассчитана вязкость в
потоке
5. Классические химические рассчитана вязкость в потоке
реакции и коагуляция коллоидов

Таблица 5 – Основные разновидности метода молекулярной динамики
Разновидно
сть
Объект
исследован
ия
Предмет
исследован
ия
Примеры
Интегриро
вание
уравнений
(систем
уравнений)
Примечани
е
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I. Самая общая

II. Броуновская
(ланжевеновская)
динамика
отдельные
отдельные
частицы
частицы (любой (например, броуновские в
природы)
растворителе)
движение всех движение
некоторых
частиц системы
сортов частиц
широкий спектр
примеров
Ньютона (правая
часть
не
содержит того,
что указано для
уравнений
в
разновидности
II)
образует
замкнутый
аппарат вместе с
разновидностью
II

III. Динамические методы
Монте–Карло
функция распределения по
координатам и импульсам

динамика
функции
распределения
по
координатам и импульсам
растворы
полимеров, широкий спектр примеров
коллоидные растворы
Ланжевена (правая часть Больцмана (кинетических),
уравнений
содержит Ландау, Власова, Фоккера–
случайную
силу
со Планка,
Колмогорова,
спектром белого шума и Смолуховского, основного
силу
трения, кинетического,
Лиувилля
пропорциональную
(стохастического)
скорости частицы)
случайные
силы
и кинетические коэффициенты
компоненты
тензора и некоторые важные свойства
трения можно детально функции
распределения
изучить
с
помощью можно получить с помощью
разновидности I
разновидностей I и II
© Серый А.И., Серая З.Н.
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Таблица 6 – Метод молекулярной динамики в простейшем случае
одноатомного газа Ван-дер-Ваальса
Вопрос
Уравнения

(𝑘𝑘)

Начальные условия
Пояснения

𝑑𝑑𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑

=

(𝑘𝑘)

𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑖𝑖

,

(𝑘𝑘)

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑

Ответ
=−

𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝑘𝑘)

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
(𝑘𝑘)
(𝑘𝑘)
𝑥𝑥𝑖𝑖0 , 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑡𝑡

(𝑘𝑘)

1

, 𝑈𝑈 ≡ 𝑈𝑈�𝑥𝑥𝑖𝑖 � = 2 ∑𝑗𝑗≠𝑖𝑖 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑘𝑘)
(𝑘𝑘)
𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡 = 0) =
= 0) = 𝑝𝑝𝑖𝑖0
0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 0 ≤ 𝑡𝑡1 < 𝑡𝑡2 < ⋯ ≤ 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – моменты времени; 𝑖𝑖 =
1, … , 𝑁𝑁 – номера частиц; 𝑘𝑘 = 1,2,3 – проекции координат и импульсов
на 3 координатные оси

Таблица 7 – Способы начального задания координат и скоростей
Задаваемые
величины
Координаты
Скорости

Случайный
допустимо
обязательно

Характер начального задания
Упорядоченный
допустимо, так как через 102–103 шагов порядок исчезнет
плохо, так как переход к равновесию замедляется

Таблица 8 – Особенности метода в зависимости от особенностей модели
Если
1. Система из 𝑁𝑁 частиц
является
частью
макроскопической
изотропной системы
2. 𝑁𝑁 ≥ 3, с использованием
большинства
разновидностей
межмолекулярных
потенциалов

© Серый А.И., Серая З.Н.

То
обычно используют периодические граничные условия, т. е.
рассматривают 𝑁𝑁 частиц в ограниченном объеме, который,
периодически повторяясь, заполняет все пространство

аналитическое решение системы уравнений невозможно,
поэтому надо выбирать дискретный шаг по времени;
численная схема решения должна быть такой, чтобы при
∆𝑡𝑡 → 0 вычисленные отображения сходились к точному
решению
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Таблица 9 – Изначально задаваемые величины и требования к ним
Величины
(𝑘𝑘)
𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡 = 0)
(𝑘𝑘)
= 𝑥𝑥𝑖𝑖0
(𝑘𝑘)
𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑡𝑡 = 0)
(𝑘𝑘)
= 𝑝𝑝𝑖𝑖0

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

∆𝑡𝑡

Требования
а) результат не должен
зависеть от произвола
начального выбора; б)
должны
быть
вариации; в) те же
требования, что и к
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Примечания
достаточна начальная расстановка в виде правильной
решетки, так как уже через несколько сотен шагов
этот порядок полностью исчезнет
начальные скорости надо задавать случайным
образом, так как излишняя упорядоченность может
привести к процессам типа столкновения пучков, что
резко затягивает переход к термодинамическому
равновесию (рост 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )
должны
быть для замкнутой системы 𝐾𝐾 = 1 ∫𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜀𝜀кин (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 0
вариации 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , с 3
ростом 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 средние 2 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ( 𝜀𝜀кин (𝑡𝑡) – кинетическая энергия в момент
по времени должны времени 𝑡𝑡 , 𝑘𝑘 – постоянная Больцмана) –
устанавливаться
по устанавливается (при хороших начальных условиях)
возможности быстрее со скоростью, пропорциональной �𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
величина ∆𝑡𝑡 должна более точно ∆𝑡𝑡 подбирают в зависимости от: а)
быть на несколько используемой численной схемы; б) вычислительных
порядков
меньше возможностей процессора; в) конкретного вида 𝑈𝑈(𝑟𝑟);
периода
колебаний г) полной энергии; д) требуемой точности
атомов 𝜏𝜏0
вычисляемых средних значений величин

Таблица 10 – Влияние количества частиц на распределение по импульсам и на
средние значения величин
𝑁𝑁
Конечное значение
→∞

Распределение по импульсам
Средние значения
биномиальное
зависит от 𝑁𝑁
стремится от биномиального к в
случае
микроканонического
максвелловскому
ансамбля приближаются к средним
по каноническому ансамблю Гиббса

Таблица 11 – Последствия перемешивания и неустойчивости движения
Явление

132

К чему приводит

Неустойчивость
движения

к
расходимости
экспоненциальной)
близких
траекторий

Перемешивание

к эргодичности

Это является причиной
(обычно возникновения
фазовых эргодичности

© Серый А.И., Серая З.Н.
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Таблица 12 – Возможное модельное поведение зависимости полной энергии от
времени в стационарных и нестационарных задачах
Задачи

Стацион
арные
Нестаци
онарные

Какой вывод можно сделать при появлении
Пояснение
зависимости полной энергии (вследствие
численного решения обыкновенных
дифференциальных уравнений) не только от
времени, но и от шага по времени
одно из двух: а) ошибка в выборе ∆𝑡𝑡 ; б) в стационарном случае
должно быть непременно
непригодность численной схемы
𝐸𝐸полн = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
этот факт ни о чем не говорит
в нестационарном случае
требование
𝐸𝐸полн =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 лишено смысла

Таблица 13 – Требование при разработке конкретных разновидностей метода
молекулярной динамики
Требование

Возможность
Примечания
автоматическог
о выполнения
возможные трудности: обычные методы
Полная энергия 𝐸𝐸полн да
интегрирования
обыкновенных
консервативной
дифференциальных уравнений приводят к
динамической
зависимости 𝐸𝐸полн (𝑡𝑡, ∆𝑡𝑡), т.е. к зависимости не
системы
должна
сохраняться
только от времени, но и от шага по времени (см.
также таблицу 12)
Сохранение импульса да
это объясняется тем, что при вычислении
межмолекулярных сил явно используется 3-й
закон Ньютона
Обратимость
во да
таким образом, в методе молекулярной динамики
времени траекторий
проблемы стохастичности динамических систем
динамических систем
и обратимость уравнений механики во времени
никак не связаны между собой

Перейдем к более подробному рассмотрению метода Монте-Карло.

© Серый А.И., Серая З.Н.
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Таблица 14 – Алгоритмы экспериментального нахождения числа 𝜋𝜋
Игла Бюффона

Генерирование пар случайных
чисел
Это
разновидность исторически первая (1777 г.)
более
современная
(с
метода Монте–Карло
использованием компьютера)
Начальные действия
случайное бросание иглы на случайное
заполнение
горизонтальную поверхность, на квадрата точками
которую нанесены параллельные
равноотстоящие линии
Анализ результатов
выясняем, пересекла ли игла выясняем, попала ли при этом
какую-либо прямую
точка внутрь четверти круга,
центр которого находится в
одной из вершин квадрата
вероятность пересечения (или вероятность попадания внутрь
Связь с числом 𝜋𝜋
математическое
ожидание указанной выше четверти
количества пересечений) иглы с круга связана с числом 𝜋𝜋
какой-либо прямой связана (в том
числе) с числом 𝜋𝜋
Модификации метода Фокс
(1864
г.;
вращение случайное заполнение куба
плоскости, выбор различных точками
с
проверкой
соотношений между длиной иглы попадания в 1/8 шара, центр
и расстояния между прямыми)
которого находится в одной из
вершин куба
Количество попыток, несколько сотен
несколько сотен
необходимых
для
определения числа 𝜋𝜋 с
точностью до первого
знака после запятой

Таблица 15 – Роль метода Монте–Карло в численном интегрировании
Кратность
интеграла
1

Примеры использования в
физике
многочисленные

10–20

некоторые
задачи
элементарных частиц
расчеты на решетке (например, Монте–Карло
в квантовой хромодинамике)

~ 106

134

Методы интегрирования

прямоугольников, трапеций, Симпсона,
Гаусса и др., но можно и Монте–Карло [2,
с. 126–163]
физики Монте–Карло
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Таблица 16 – Прямое и косвенное моделирование методом Монте–Карло
Моделиров
Сущность
Математически это
ание
эквивалентно
Прямое
см. таблицу 17
вычислению интеграла
некоторой
Косвенное процесс описывается одним или несколькими по
многомерной
области
дифференциальными
уравнениями,
которые
решаются методом Монте–Карло

Таблица 17 – Сущность прямого моделирования методом Монте–Карло
Что дано или что требуется
Как это реализуется
Физический процесс описывается многократно генерируется набор величин 𝑞𝑞1 … 𝑞𝑞𝑠𝑠
величинами 𝑝𝑝1 … 𝑝𝑝𝑠𝑠
(это и есть моделирование физического процесса),
которые отождествляются с 𝑝𝑝1 … 𝑝𝑝𝑠𝑠
Совокупность указанных выше плотность вероятности моделируется как 𝐹𝐹(𝑞𝑞1 … 𝑞𝑞𝑠𝑠 )
величин можно рассматривать как
случайную величину с плотностью
распределения 𝐹𝐹(𝑝𝑝1 … 𝑝𝑝𝑠𝑠 )
Требуется
оценить
плотность для каждого -го набора �𝑞𝑞𝑗𝑗𝑖𝑖 � вычисляют величину
распределения
некоторой 𝑓𝑓�𝑞𝑞 𝑖𝑖 … 𝑞𝑞 𝑖𝑖 � , а после 𝑁𝑁 наборов оценивают 𝑓𝑓 ̅ ,
𝑠𝑠
1
характеристики 𝑓𝑓(𝑝𝑝1 … 𝑝𝑝𝑠𝑠 ) данного дисперсию и поведение функции распределения
процесса
плотности вероятности

Таблица 18 – Типы случайных чисел в методе Монте–Карло
1. Истинно случайные
Как их путем преобразования
получа сигнала
от
ют
радиоактивного
источника
или
шумового диода
Приме таким способом можно
чание
довольно
быстро
получить
большие
последовательности
некоррелированных
случайных чисел

© Серый А.И., Серая З.Н.

2. Псевдослучайные
3. Квазислучайные
с помощью некоторого с помощью некоторого
алгоритма
алгоритма с требованием
равномерного заполнения
точками
заданного
многомерного объекта
внешне
похожи
на известен ряд алгоритмов,
случайные, хотя на самом дающих
точки,
деле
они распределенные
в
детерминированные;
гиперкубе
более
необходимы специальные равномерно,
чем
тесты для того, чтобы случайные
и
убедиться
в псевдослучайные,
что
равномерности
приводит к более быстрой
распределения
и сходимости результата
отсутствии корреляций
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Таблица 19 – Применения метода Монте-Карло в нейтронной физике, физике
элементарных частиц и квантовой теории поля
Раздел
физики
1.
Нейтро
нная
физика

Подробности
Успехи метода
алгоритма
а) моделирование см. таблицу 20 позволяет
учесть
прохождения
любую
потока нейтронов в
геометрическую
среде; б) расчет
форму реактора
коэффициента
размножения
нейтронов
в
реакторе; в) расчет
защиты реактора
2.
а) моделирование последователь по сравнению с
Физика электронноное
классическим
элемен фотонных ливней
моделировани описанием
тарных
е
судьбы получается быстрее
частиц
каждой
частицы
(гаммакванта,
электрона,
позитрона)
б) анализ данных, расчет
определение
полученных
в плотностей
эффективности
экспериментах
с вероятности
детекторов
элементарными
различных
частицами
величин
3.
Кванто
вая
теория
поля
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Примеры задач

расчеты
в
калибровочных
теориях на решетке
(в частности, в
квантовой
хромодинамике)

вычисление
функциональ
ных
интегралов,
средних
по
квантовым
флуктуациям
полей
в
каждой точке
пространствавремени

а)
исследование
спектра
масс
глюболов
и
адронов; б) оценка
температуры
фазового перехода
адронной материи в
кварк-глюонную
плазму; в) расчет
потенциала
взаимодействия на
больших
расстояниях

Примечания
при использовании
классических
методов
затруднительно
решать большие и
сложные
системы
интегральных
уравнений
а) у классических
методов
нет
принципиальных
трудностей, но мало
пользы
из-за
большого
числа
переменных; б) при
энергиях от 1 ТэВ
машинное
время
заметно возрастает
есть взаимосвязь с
методами
наименьших
квадратов
и
максимального
правдоподобия
в
квантовой
хромодинамике
с
ростом расстояния
невозможно
применять теорию
возмущений
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Таблица 20 – Прямое и косвенное моделирование в нейтронной физике
Модел
ирован
ие
Прямо
е
Косвен
ное

Время расчета

Сущность подхода

Основной
метод

может
больше

быть а) задание начального набора нейтронов; б) Монте-Карло
прослеживание за каждым нейтроном; в)
усреднение результатов
может
быть решение интегральных уравнений переноса через
цепи
существенно
Маркова
меньше

Таблица 21 – Применения метода Монте-Карло в статистической физике,
аэро- и гидромеханике
Раздел
Примеры задач
физики
1.
а)
исследование
Статис физики жидкости
тическ
ая
физика
б)
фазовые
переходы

Подробности алгоритма

Успехи метода

модель – система твердых сфер в
исследованиях
1
или твердых дисков (~ 10 – поведения плазмы
103);
варьирование
конкретного
вида
взаимодействия
модель Изинга
в
исследованиях
поведения
магнитных
систем
в)
исследование уравнение Шредингера для точные численные оценки
квантовых
бозонной системы
для
характеристик
жидкостей
и
основного
состояния
кристаллов
бозонной системы
2.
обтекание
тела решение
нелинейного оценки
распределения
Аэро- и произвольной
уравнения Больцмана
потоков
импульса
и
гидром геометрии
энергии на поверхности
еханик высокоскоростной
тела проще, чем другими
а
струей
методами
разреженного газа

На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 𝐼𝐼 – интеграл, 𝐼𝐼 – его

приближенное значение после 𝑁𝑁 итераций, 𝑓𝑓 – подынтегральная функция, 𝑓𝑓𝑁𝑁̅ –
ее среднее значение после 𝑁𝑁 итераций, 𝑥𝑥 – совокупность переменных

интегрирования, Ω – область интегрирования, 𝑉𝑉 – объем этой области в
соответствующем пространстве, 𝑉𝑉П – объем параллелепипеда, содержащего

объем 𝑉𝑉, 𝑁𝑁 – количество точек 𝑥𝑥𝑗𝑗 , сгенерированных в 𝑉𝑉П , 𝑀𝑀 – количество точек,
© Серый А.И., Серая З.Н.
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попавших при этом в 𝑉𝑉, 𝑝𝑝(𝑥𝑥) – плотность вероятности распределения точек в
области (𝑝𝑝(𝑥𝑥) ≡ 1 при равномерном распределении).
⬚

� 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐼𝐼

Ω

𝐼𝐼 = lim 𝐼𝐼𝑁𝑁
𝑁𝑁→∞

𝐼𝐼𝑁𝑁 = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑁𝑁̅
𝑉𝑉 =

𝑀𝑀
𝑉𝑉
𝑁𝑁 П

𝑓𝑓𝑁𝑁̅ =

𝑀𝑀

𝑓𝑓�𝑥𝑥𝑗𝑗 �
1
�
𝑀𝑀
𝑝𝑝�𝑥𝑥𝑗𝑗 �
𝑗𝑗=1

Рис. 1. Схема вычисления интегралов методом Монте-Карло

С точки зрения классификации математического характера, задачи, в
которых чаще всего применяется метод Монте-Карло, можно разделить на 4
типа:
1. Моделирование случайных процессов (случайных блужданий, шумов),
когда интересен, прежде всего, сам процесс, а не его интегральные
характеристики.

2.

Задание

случайной

величины

в

прямом

методе

моделирования (см. таблицу 17). 3. Нахождение среднего значения (или
значений констант) без вычисления интегралов (см. таблицу 14). 4. Вычисление
определенных интегралов любой кратности (таблица 15 и рисунок 1). 5. Решение
интегральных уравнений и других типов уравнений.
Перечень основных классификаций представлен в таблице 22.
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Таблица 22 – Типология задач, которые могут быть решены методом МонтеКарло, и самих методов Монте-Карло
Классификационный признак

Соответствующие разновидности задач
(методов)
Использование метода для задания случайной прямые и косвенные (см. таблицы 16, 17,
величины или для решения уравнений с целью 20)
нахождения этой величины
С точки зрения типов используемых случайных методы
с
истинно
случайными,
чисел
псевдослучайными и квазислучайными
числами (см. таблицу 18)
С точки зрения физического (биологического и см. таблицы 19–21
др.) содержания
С точки зрения математического содержания
см. выше перед таблицей 22

Отдельно взятую задачу, при решении которой может быть использован
метод Монте-Карло, можно охарактеризовать по следующим пунктам.
1. Тип задачи с точки зрения физической (или др.) тематики. 2. Тип задачи
с математической точки зрения. 3. Прямым или косвенным является метод
Монте-Карло, который предполагается использовать. 4. Имеет ли влияние выбор
разновидности случайных чисел на требуемый результат. 5. Существуют ли
альтернативные методы решения задачи; если да, то какие преимущества и при
каких условиях имеет перед ними метод Монте-Карло (или, наоборот, какие
преимущества и при каких условиях они имеют перед методом Монте-Карло;
под преимуществами понимается относительная математическая простота, более
высокая скорость сходимости, более широкая область применимости и т.д.).

Список использованных источников
1. Физическая энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров ; редкол.: Д. М. Алексеев
[и др.]. – М. : Большая рос. энцикл., 1992. – Т. 3 : Магнитноплазменный –
Пойнтинга теорема. – 672 с.
2. Сборник задач по методам вычислений / под ред. П. И. Монастырного. –
Минск : Изд-во БГУ, 1983. – 287 с.
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КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ СТУДЕНТІВ
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ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту
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Одеський національний морський університет
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ст. викладач кафедри підприємництва та туризму
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ст. викладач кафедри підприємництва та туризму
Одеський національний морський університет
Ключові слова: когнітивна діяльність, рухова активність, фізичне
виховання, фітнес-культура, активізація діяльності під час навчання рухів.
Резюме: У статті обґрунтовано актуальність та перспективи наукового
пошуку, використання у навчальній практиці сучасних технологій засобів та
методів активізації когнітивної складової для управління процесом навчання.
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Вступ. Ряд нормативно-правових документів, прийнятих в Україні останніми
роками, закликає фізкультурну громадськість та все свідоме населення країни,
вжити всіх заходів та засобів до оздоровлення нації [10,11,13 та ін.].
Необхідність оздоровлення нації очевидна: негативні моменти, що
становлять загрозу для здоров'я - впертий факт і цілком очевидно, що практика
використання основних форм, засобів і методів фізичного виховання потребує
пошуку та апробації, з подальшою корекцією, нових - інноваційних підходів до
вирішення основних завдань - підвищення рівня фітнес-культури населення
нашої країни [9].
Аналіз спеціальної спортивно-педагогічної літератури дає підстави судити
у тому, що техніка рухових дій є, як способом вирішення рухової завдання у
фізичної вправі, а й якісної характеристикою ефективності та економічності
рухової функції людини. Ряд робіт [1,5,7 та ін.], свідчить про те, що вміння та
навички «благопридбані» у процесі занять фізичною культурою та спортом
позитивно переносяться в інші сфери людської життєдіяльності. Виходячи з
цього, вдосконалення рівня оволодіння технікою рухових дій у будь-якому
вигляді фізичних вправ є важливим завданням спортивної дидактики та її
актуальність не викликає сумнівів.
Аналізуючи процес побудови рухів Н.А.Бернштейн показав, що перед
виконанням руху його треба осмислити та побудувати «модель потрібного
майбутнього», в основі якої лежить когнітивна діяльність людини [3].
Дидактично традиційно що склалася структура і зміст навчальної діяльності,
спрямованого навчання руховим діям, включає створення ставлення до рухах,
первинного вміння у тому виконанні, і далі – вдосконалення вміння до переходу
їх до рухового навичка, характеризується тим чи іншим рівнем технічної
майстерності та ефективності. Загалом такий підхід цілком виправданий і не
викликає сумнівів у доцільності його застосування в практиці.
Існує ряд свідчень тому, що доцільна активація когнітивної діяльності у
процесі

навчання

веде

до

значного

підвищення
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вдосконалення якості мотиваційної сфери навчання, а також досконалості
самого кінцевого продукту навчання.
Методологія побудови та проведення педагогічного спостереження нами
базувалася на використанні досвіду сінгапурської освітньої системи, яка міцно
обґрунтувалася на лідируючих позиціях у рейтингу передових освітніх систем.
Наприклад, аналіз даних у ракурсі технології рекомендованої нашими
сінгапурськими колегами: - «Що я знаю, що хотів би дізнатися і що я дізнався
на заняттях» дає досить широкий спектр педагогічних суджень з різних
сегментів когнітивної діяльності.
Метою нашого дослідження було дослідження умов когнітивної
діяльності щодо оптимізації РА учнівської молоді.
Для досягнення поставленої мети нами вирішувалися такі завдання:
- вивчити мотиваційні сфери та когнітивну складову у процесі занять фізичною
культурою та спортом;
- проаналізувати форми, засоби та методи, які використовують студенти для
задоволення особистої рухової активності [РА];
Такі автори як Бальсевич В.К., Запорожанов В.А., Круцевич Т.Ю.,
Приступа О.М., Рипак І.М. та багато інших вважають, що фізична активність –
це частина способу життя та поведінки людини. Необхідно відзначити, що
рухова активність та форми її організації надають позитивний вплив на здоров'я
людини лише за адекватного їх поєднання з комплексом економічних та
соціальних умов життєдіяльності. Відомо також і те, що найважливіше значення
для людини має раціональна організація рухової активності з раннього віку,
включаючи студентські роки.
Отримані нами у дослідженні дані свідчать про те, що у процесі навчання
у ЗВО рухова активність студентів потребує корекції та далека від її
оптимального варіанту. Зокрема, в обстеженій нами групі студентів (більше 500
студентів) вона задовольняється лише на 20%-30% залежно від періоду навчання
протягом навчального року та статі, що займаються у ЗВО.
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Цікавим є і той факт, що студенти залежно від статі по-різному оцінюють
значення занять фізичною культурою та спортом у ЗВО. Жіноча частина
піддослідних (близько 70%) на чільне місце серед культурних цінностей
одержуваних для себе в процесі занять фізичною культурою, ставлять
можливість корекції статури, тоді як у чоловіків близько 40% вважають
пріоритетним розвиток основних фізичних якостей, і набуття необхідних
рухових умінь і навичок 35 %. Така диференціація мотивів до занять фізичною
культурою та спортом дозволила нам сконцентрувати увагу на нетрадиційних
видах фізкультурно-оздоровчої діяльності, широко розглядаючи можливості
фітнес-культури, використовуючи засоби популярних оздоровчих напрямків,
теренкуру, та деяких видів єдиноборств [1,2,4].
Важливим напрямом нашого дослідження стало вивчення форм, методів та
засобів рекреаційних заходів, які використовуються студентами протягом
навчального тижня для ліквідації дефіциту рухової активності [РА].
Наші дослідження, проведені серед студентів двох провідних вузів м.
Одеси: Одеського національного морського університету та Одеської державної
академії будівництва та архітектури [ОНМУ, ОДАБА] показали однорідність та
відсутність статистично достовірної різниці у складі груп, що відрізняються
переважним використанням у процесі фізичного самовдосконалення інших форм
та видів рекреаційних заходів [РЗ]. Незначна перевага при цьому мали
випробувані ОНМУ м. Одеси, але це ніяк не позначилося на ймовірності
отриманих результатів.
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Таблиця 1
Середні значення РА, її якісні зрушення залежно від форм РЗ за робочий
навчальний тиждень
№п/п

1.
а
б
в
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Зміст РЗ;
кількісний склад груп випробуваних
(n) - % до загального числа
випробуваних
І. Активні
Регламентовані програмою ЗВО
Тільки аудиторні - 2 г. у тиждень
(n=154) – 36%
а+факультативні 3- 4 г. у тиждень
(n=34) – 8%
а+б+ (у режимі дня) (n=34) – 8%
Профілактична і лікувальна фізична
культура (сауни, масаж) ( n=26) – 6%
Спонтанна з/гра по 30 – 40 м (n=17) –
4%
Туризм і його різновиди (n=65) – 15%

Середній
бал РА
(з 10 б)

Рівень
рекреаційної
вартості

Якісні
зрушення РА

4—5

середній

нейтральний

6—8

високий

позитивний

7—9
3—5

високий
середній

позитивний
нейтральний

2—4

низький

негативний

7—8

Заняття у ШВСМ і при спортклубі;
обрані види спорту
6 – 12 г. у тиждень (n=17) – 4%
ІІ.Пасивні
Пасивні в плані рухової активності 2 –
3 г. у тиждень
( n=47)-11%
Театри, кіно, музика і т.п. (n=34) – 8%

9—10

вище
середнє
високий

1—3

низький

негативний

1—3

низький

негативний

Дані

представлені

в

таблиці

свідчать

про

низьку

за нейтральний
позитивнийтворчий

ефективність

використання у фізичному вихованні студентської молоді таких рекреаційноцінних заходів як: заняття у ШВСМ та при спортивних клубах ЗВО (9–10 балів),
всього 17 піддослідних, що становило лише 4% від загальної кількості
обстежених; низьке охоплення студентів, які займаються факультативними
формами фізичного виховання (значення 6-8 балів), відповідно 34 суб'єкти або
8%

опитаних;

також

мала

кількість

тих,

хто

займається

фізичним

самовдосконаленням у режимі навчального робочого дня (цінність 7-9 балів): 34 студенти або 8% від усієї кількості учасників експерименту. На перший
погляд, дає надію досить значну в загальній вибірці випробуваних кількість тих,
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хто займається туризмом та його різновидами: 65 студентів або 15% від вибірки,
але після детального вивчення та уточнення фактичного матеріалу дослідження
(анкетування та опитування) з'ясувалося, що до цієї групи увійшли студенти
регулярно відвідують батьків та друзів за постійним місцем проживання за
межами міста Одеси, де здійснювалося їхнє навчання у ЗВО: кількість таких
студентів не перевищувала 4–5%, а частота їхнього вимушеного «спонтанного
туризму» коливалася в межах 2-3 разів на місяць, що суттєво не позначилося на
чистоті експерименту.
Викликає тривогу той факт, що досить значна кількість студентів (81
студент – 19%) використовують пасивно-малоцінні (1–3 бали) форми РЗ.
Доповнює тривожну картину і те, що 36% студентів (n=154) відвідують лише
аудиторні заняття, цінність яких також явно недостатня (4–5 балів). Наступні
педагогічні спостереження показали, що в цій групі студентів нейтральний
рівень мотивації до занять фізичним вихованням перехідний у процесі
подальшого навчання у ЗВО у негативний: у них досить низька успішність з
фізичного виховання, а з переходом на старші курси різко зростає кількість
перепусток занять: до 40– 60%. Це призводить до виникнення проблем при
оцінці предмета, що вивчається, а в деяких випадках прояву корупційних явищ,
як з боку студентів, так і з боку несумлінних викладачів, але вивчення цієї
проблеми не входило до кола наших завдань. Одним із завдань фізичного
виховання у ЗВО є залучення студентської молоді до регулярних занять спортом
як у системі спортивних клубів, так і у ШВСМ. За даними нашого дослідження,
нами не відзначено приросту контингенту студентства залучених до активних
занять спортом великих досягнень у процесі навчання у ЗВО: навпаки, з
переходом до занять на старших курсах, де дисципліна «фізичне виховання» не
є обов'язковою, і в навчальному плані немає оцінки успішності, спостерігається
хоч і невелика, в межах 10–20%, відмова від регулярних занять спортом. Ці
коливання диктуються не так особистою ініціативою самих спортсменів, а
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більшою мірою вмотивованістю керівництва спортивних клубів та адміністрації
ЗВО.
Це, хоча й заслуговує на увагу з психолого-педагогічних позицій, але може
бути темою самостійних досліджень.
Результати дослідження дозволили зробити такі висновки:
- когнітивна діяльність в студентів важливий напрям навчальної діяльності
та потребує глибокого вивчення;
- когнітивну складову навчального процесу необхідно чітко враховувати
та розглядати як елемент кінцевого продукту навчальної діяльності;
- когнітивна складова кінцевого продукту навчальної діяльності під час
занять ФВ - найважливіша умова формування «Здорового способу життя».
-у процесі фізичного виховання студентської молоді спостерігається
наявність дефіциту РА; оцінка РА (за методом визначення «середньої
виваженої») склала, в середньому (M±m) за двома ЗВО України 4,97±1,1 бали з
10 можливих, що відповідає її низькому рівню;
- Існуюча, на даний момент реорганізації системи вищої освіти в Україні,
ситуація з управління РА студентів не відповідає вимогам соціального
замовлення товариства в галузі фізичного вдосконалення учнівської молоді,
потребує корекції у сфері планування та організації практичної роботи СК та
кафедр фізичного виховання та спорту, що , у свою чергу, поєднано із
застосуванням у навчальному процесі педагогічних інновацій та використанням
нетрадиційних підходів до вирішення проблем фізичного вдосконалення молоді
України. Найбільш перспективним, на нашу думку, у проблемах оптимізації РА
студентської молоді можна вважати застосування у процесі фізичного виховання
у ЗВО поєднання регламентованих навчальною програмою занять із
факультативними

заняттями

фізичним

самовдосконаленням

у

рамках

факультативної роботи за планами СК ЗВО.
Загалом отримані дані вимагають більш детального аналізу та осмислення,
але у процесі планування навчальної діяльності з фізичного виховання
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учнівської молоді необхідно враховувати можливість винесення у розділ поза
аудиторної самостійної роботи достатнього обсягу навчальної діяльності
когнітивної спрямованості. Оцінка результатів такого роду навчальної роботи
має знайти місце у всіх видах контролю навчальної діяльності.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Ривкинд
Студент 3 курса
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы» (СИУ
РАНХиГС)
Аннотация. Рассмотрено управление развитием спорта в Новосибирской
области. Они включает как уже сложившееся в практике деятельности
Минспорта НСО взаимодействие с местными властями на уровне методической
поддержки спорта, так и перспективы спортивных событий. В структуре
Минспорта НСО действует подразделение, отвечающее за реализацию
спортивной политики, в том числе, методическую поддержку, координация
ведется, в том числе, с местными властями, что позволяет наиболее эффективно
использовать имеющийся опыт подготовки спортсменов. Перспективы крупных
спортивных событий определяют общее повышение заинтересованности
жителей Новосибирской области в занятиях спортом, также более активное
развитие видов спорта, с которыми связаны крупные спортивные мероприятия.
С позиций управления данные мероприятия оказывают влияние на структуру
Минспорта

НСО,

распределение

финансирования

и

стратегическое

целеполагание.
Ключевые слова: развитие спорта, управление спортом, крупные
спортивные события, методическое сопровождение спорта, спорт высших
достижений, финансирование спорта, цели развития спорта
Abstract. The features of sports development management in the Novosibirsk
region are considered. They include both the interaction with local authorities at the
level of methodological support for sports, which has already taken shape in the
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practice of the Ministry of Sports, and the prospects for sports events. In the structure
of the Ministry of Sports of the NSO, there is a subdivision responsible for the
implementation of sports policy, including methodological support, coordination is
carried out, including with local authorities, which makes it possible to most effectively
use the existing experience in training athletes. The prospects for major sporting events
determine the general increase in the interest of residents of the Novosibirsk region in
sports, as well as the more active development of sports associated with major sporting
events. From a management standpoint, these activities have an impact on the structure
of the Ministry of Sports of the NSO, the distribution of funding and strategic goal
setting.
Keywords: sports development, sports management, major sports events,
methodological support of sports, elite sports, sports financing, sports development
goals
Отличительной особенностью развития спорта в Новосибирской области
является значительное количество спортивных достижений представителей
региона, в том числе, на высшем уровне спортивного мастерства, также
значительный охват населения регулярными занятиями спортом. Сочетание
достигается как за счет активной позиции региональных властей, так и благодаря
взаимодействию с местным самоуправлением, поскольку только при условии
эффективной начальной подготовки может обеспечиваться последующее
выведение спортсменов на федеральный и международный уровень. Специфика
управления спортом проявляется, прежде всего, в характере организационных
связей с местным самоуправлением, она может рассматриваться как один из
источников эффективности проводимой на региональном уровне спортивной
политики.
В научной литературе вполне обоснованно указывается на связь развития
спорта в регионе со стратегией [1], организационной составляющей [2] и
практикой управления [3].
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Основные положения, описывающие управление развитием спорта в
Новосибирской области, представлены на рисунке 1.
Управление развитием спорта в Новосибирской области
Специализация в структуре управления

Специализация в структуре управления

Управление спортивными событиями

Взаимодействие с местным уровнем

Целеполагание в сфере спорта

Управление финансированием спорта

Рисунок 1 – Управление развитием спорта в Новосибирской области

Главным субъектом региональной спортивной политики является
Минспорта НСО, в структуре которого представлена специализация не только во
взаимосвязи с полномочиями, относящимися к управлению развитием спортом
в различных аспектах, но и подразделения, обеспечивающие стратегическое
развитие спортивной инфраструктуры региона. Также действует подразделение,
обеспечивающее методическое руководство проведением спортивной политики
на различных уровнях, что обеспечивает единство развития спортивных навыков
от начального уровня, до высшего спортивного мастерства. Практической
стороной деятельности этого подразделения выступает связь с местными
властями, реализуемая через методическую поддержку и взаимодействие.
Структура Минспорта Новосибирской области представлена на рисунке 2.
Помимо общих для большинства региональных структур развития спорта, в
Минспорта Новосибирской области также представлен Отдел спортивной
политики, на который возложены обязанности в отношении методического
сопровождения спортивной политики. Поскольку непосредственно сотрудники
Минспорта НСО обеспечивают, главным образом, управление спортивной
сферой, практические результаты в развитии спорта достигаются благодаря
координации спортивных организаций, действующих в конкретных видах
спорта (региональные структуры отвечают за развитие профессионального
спорта

высокого
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непосредственно подведомственными Минспорта НСО, так и с местными
спортивными организациями.
Министр спорта НСО

Заместитель по
спортивной политике
Руководитель Отдела
Отдел развития спорта

Руководитель
Отдела

Заместитель по
финансам

Отдел
бухгалтерского
учета

Руководитель
Отдела

Заместитель по
строительству
спортивной
инфраструктуры

Отдел
экономического
планирования
Руководитель
Отдела
Отдел контроля

Рисунок 2 – Структура Минспорта НСО [4]

С практической точки зрения это обеспечивает как использование
наиболее эффективных методик в подготовке спортсменов на всех уровнях, так
и обмен практическими знаниями. Помимо этого, координирующая роль Отдела
спортивной политики проявляется в возможности продвижения на уровень более
высокого спортивного мастерства наиболее перспективных спортсменов.
Поскольку в Новосибирской области предполагается проведение ряда
спортивных мероприятий международного уровня, в частности, молодежного
Чемпионата мира по хоккею 2023 года, Чемпионата мира по волейболу 2022
года, осуществляются значительные инвестиции в развитие спортивной
инфраструктуры, необходимой для проведения этих событий. Управление
ведется отдельным подразделением, на которое возложены обязанности как по
руководству

проектами,

связанными

с

возведением

объектов,

так

и

распределением финансирования. Помимо этого, подразделение обеспечивает
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взаимодействие с местными властями, поскольку ряд аспектов строительства
отнесен к вопросам местного значения, кроме того, в перспективе использование
этих объектов позволит более эффективно развивать молодежный спорт на
различных уровнях.
Проведение этих мероприятий влияет на управление развитием спорта в
Новосибирской

области

с

позиций

целеполагания,

распределения

финансирования и непосредственно управления спортивными событиями.
Распределение общих объемов финансирования спорта в Новосибирской
области представлено на рисунке 3.
7000
6000
5000
4000

Региональный бюджет

3000

Федеральный бюджет

2000
1000
0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Рисунок 3 – Объемы финансирования спорта в Новосибирской области по целевой
программе в 2015-2024 гг., млн. руб. [5]

Активная часть проекта строительства инфраструктуры для проведения
международных событий должна быть завершена в конце 2021 года, при этом
2022 году предполагается только финансирование завершающих мероприятий,
например, строительство некоторых автомобильных дорог. Совокупный объем
финансирования в 2019 году по сравнению с 2018 годом возрос на 81,17%, что
было связано с началом подготовки инфраструктуры, в 2019-2021 гг.
предполагается его увеличение еще на 14,97%.
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эта

строительства

реализуется,

преимущественно, за счет регионального бюджета, в последующем, для
завершения проекта, все более активно привлекается финансирование
федерального уровня. Распределение финансирования ведется, главным
образом, через Минспорт НСО.
Помимо финансового управления, крупные спортивные события влияют
на перспективы развития спорта, поскольку в хоккее и волейболе достижения
региональных спортсменов уже высоки, предполагается, что проведение
спортивных событий станет фактором дополнительного вовлечения в занятия
этими видами спорта. Проявляться это может не только на региональном, но и
на местном уровне, поэтому управление развитием спорта ведется с учетом этих
перспектив, в том числе, в отношении формирования тренерского состава
спортивных школ.
В

отношении

целеполагания

крупные

спортивные

события

рассматриваются как источник развития профессионального спорта в регионе,
что учитывается целевой программой развития спорта. Предполагается, что
спортивные события должны способствовать, по меньшей мере, более
активному формированию спортивного резерва, что соответствует перспективам
развития спорта высших достижений.
Основополагающее значение для управления развитием спорта в
Новосибирской области имеют характер взаимодействия с местными властями и
перспективы крупных спортивных событий. Более эффективной подготовке
спортсменов на всех уровнях способствуют координация и методическая
поддержка со стороны Минспорта НСО, что позволяет использовать наиболее
эффективные методики подготовки спортсменов, в том числе, на начальных
уровнях (за подготовку на этих уровнях отвечают местные власти). Проведение
крупных спортивных событий определяет перспективы развития связанных с
ними видов спорта, в целом повышение спортивной активности жителей
региона. С позиций управления развитием спорта перспективы этих
154
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мероприятий влияют на структуру управления Минспорта НСО, управление
финансированием и стратегическое целеполагание в отношении развития спорта
высших достижений.
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Об'єктом дослідження в даній розвідці є лексико-семантична група дієслів
зі значенням «шанувати» у сучасній німецькій мові. Поняття «шана, повага»
відіграють в житті кожної людини важливу роль, оскільки показують ставлення
інших членів суспільства до думок або вчинків певної людини. Дієслова
досліджуваної групи дозволяють мовцю висловити своє позитивне, схвальне
ставлення, а також почуття поваги, яке грунтується на визнанні великих чеснот,
суспільної ваги та значимості або позитивних якостей кого- або чого- небудь.
Це дієслова, які належать до оцінної лексики, яка неодноразово ставала
предметом досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців [1 та ін.].
Оскільки дієслова даної групи відносять і до дієслів ставлення, і до дієслів
соціальних відносин, і до дієслів соціальної взаємодії, і до оцінної лексики,
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досліджувались вони лише фрагментарно, що і зумовлює доцільність та
актуальність даної розвідки.
Предметом дослідження є структура лексичного значення дієслів зі
значенням «шанувати» у сучасній німецькій мові.
Матеріал дослідження – дані, які були отримані із лексикографічних
джерел [2, 3, 4, 5, 6].
Мета роботи – визначити ступінь семантичної близькості між дієсловами
досліджуваної ЛСГ.
Для реалізації поставленої мети в ході дослідження вирішуються такі
завдання: а) визначення переліку лексичних одиниць, які належать до ЛСГ
дієслів зі значенням «шанувати» у сучасній німецькій мові, інакше кажучи,
інвентаризація ЛСГ; б) здійснення компонентного аналізу та виявлення типових
структур лексичних значень досліджуваних дієслів; в) визначення ступеня
семантичної близькості між членами досліджуваної ЛСГ.
У сучасному мовознавстві постійно тривають пошуки найбільш
ефективних методик інвентаризації різних лексичних угруповань. Проте, серед
найбільш відомих виділяють три основні групи методів: 1) психофізіологічні; 2)
психолінгвістичні; 3) лінгвістичні. Оскільки для застосування методів першої та
другої груп, як зазначає В.В.Левицький [7, с. 227], потрібна велика кількість
піддослідних,

які

розмовляють

мовою,

яка

досліджується,

частіше

застосовуються методики третьої групи, тобто лінгвістичні. Отже, і в даній
розвідці була використана методика, яку відносять до третьої групи методів, а
саме: визначення семантичної відстані між компонентами словникової дефініції
(дет. див. [8, с.75-78] ). У результаті здійснення всіх етапів інвентаризації був
отриманий перелік лексичних одиниць, які входять до досліджуваної лексикосемантичної групи. Всього 19 дієслів: аchten, adorieren, anbeten, anerkennen,
ästimieren, ehren, erhöhen, hochachten, hochschätzen, honorieren, loben, preisen,
respektieren, rühmen, schätzen, verehren, vergöttern, wertschätzen, würdigen. Варто
наголосити, що при використанні вищезазначеної методики кількість лексичних
© Агапій А.П., Лех О.С.
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одиниць, які належать до певної лексичної мікросистеми, певною мірою
залежить від кількості використаних словників. В даній роботі було використано
3 тлумачних та 2 синонімічних словника. При використанні більшої кількості
лексикографічних джерел перелік дієслів досліджуваної лексико-семантичної
групи, на наш погляд, міг би бути уточнений та доповнений іншими лексемами.
Для вивчення подібності чи близькості між дієсловами зі значенням
«шанувати» в сучасній німецькій мові та для встановлення семантичного зв'язку
між ними був застосований компонентний аналіз. У сучасній лінгвістичній науці
існують різні підходи до здійснення компонентного аналізу, серед яких
традиційно

виділяють

такі:

1)

логічний;

2)

логіко-лінгвістичний;

3)

лінгвістичний. В даному дослідженні були використані основні методичні
прийоми логіко-лінгвістичного напряму. Це означає, що при здійсненні
компонентного аналізу застосовувались як загальнологічні викладки, так і дані
різних лексикографічних посібників.
Виділення семантичних компонентів проводилось на основі методу
словникових дефініцій, тобто

кожне слово словникового тлумачення

дорівнюється до семантичного компонента. [9, с.86-102]. У процесі виділення
семантичних компонентів була здійснена

процедура

«нулевізаціі» (за

термінологією Ю.М.Караулова [10]) , тобто усунення з дефініцій найбільш
частотних, тому малоінформативних компонентів. Крім того, в тлумаченнях
дієслів часто зустрічались компоненти з досить близьким, синонімічним
значенням, як, наприклад, ausdrücklich та deutlich або bewundernd, schwärmerisch,
mit großer Bewunderung тощо, тому щоб уникнути зайвого збільшення кількості
компонентів ми залишали лише один із синонімічних компонентів. Отже, у
результаті здійснення компонентного аналізу в досліджуваній лексикосемантичній групі дієслів було виділено 11 семантичних компонентів. Основною
ознакою,

через

яку

визначається

належність

лексичних

одиниць

до

досліджуваної лексичної мікросистеми є позначення почуття шани, почуття
поваги, тому стрижньовою ознакою є Respekt haben. Ця ознака є інтегруючою,
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бо наявна у всіх без винятку членів досліджуваної ЛСГ. Решта компонентів є
диференціюючими, бо характеризують різні відтінки значень досліджуваних
дієслів. :

ausdrücklich, entsprechend, nachdrücklich, mit großer Bewunderung,

überschwänglich, gern habend, lobend, für wert haltend, stolz, positiv.
Проаналізувавши структури значень дієслів зі значенням «шанувати» в
сучасній німецькій мові за наявністю інтегральної (ІО) та диференціюючих
семантичних ознак (ДО), ми представили мовні значення дієслів зі значенням
«шанувати»

у

вигляді

структур,

що

складаються

з

інтегральної

та

диференціюючих ознак і визначили найбільш типові серед них: 1 ІО +1 ДО
(всього 9 дієслів) та 1 ІО + 2 ДО (всього 6 дієслів) , решта дієслів мають структуру
1ІО + 3 ДО (всього 4 дієслова). Особливістю даної ЛСГ є те, що лексичних
одиниць, які містили б чотири і більше ДО не виявлено.
Визначення
досліджуваної ЛСГ

ступеня

семантичної

близькості

між

дієсловами

здійснювалось за допомогою «попарного коефіцієнта

близькості» , який вираховується за такою формулою:
𝑉𝑉 =

2с

𝑚𝑚+𝑛𝑛

,

(1)

де с – кількість співпадаючих семантичних варіантів (що дорівнюються до
окремого значення багатозначного слова); 𝑚𝑚, 𝑛𝑛 - число семантичних варіантів в
кожній із співставлених лексем (встановлених за словником в

кожній з

порівнюваних лексем); V - «попарний коефіцієнт близькості» [11, с.65]. Слід
наголосити, що основою для визначення семантичної близькості між дієсловами
у нашій роботі є не семантичні варіанти, а семантичні ознаки.

«Попарний коефіцієнт близькості» може мати показники в межах від 0 до
1, де нуль – це відсутність будь-якого зв'язку, а один – це найбільш тісний
зв'язок. Порівнявши дієслова зі значенням «шанувати» з домінантою групи, ми
встановили, що: 1) найвищий ступінь семантичної близькості з ідентифікатором
групи, тобто дієсловом achten, мають дієслова: verehren (0,9), hochachten (0,8),
hochschätzen (0,8), loben (0,8), adorieren (0,8), erhöhen (0,8), respektieren (0,8); 2)
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досить висока міра зв'язку з такими дієсловами: anerkennen (0,7), ehren (0,7),
wertschäzten (0,7), vergöttern (0,6), würdigen (0,6); 3) найнижчі показники зв'язку
з наступними дієсловами: anbeten (0,4), ästimieren (0,4), honorieren (0,4), rühmen
(0,3), schätzen (0,3), preisen (0,3). Якщо порівняти дієслова досліджуваної ЛСГ не
з ідентифікатором, а між собою, то можна виявити найбільш тісно пов'язані
лексичні одиниці в межах даного угруповання, наприклад: hochachten та
hochschätzen мають найвищий показник семантичного зв'язку (1), хоча з
ідентифікатором групи мають трохи нижчий коефіцієнт. Так само дуже тісний
зв'язок спостерігається між дієсловами: adorieren та erhöhen, adorieren та
respektieren. Досить висока міра зв'язку також у дієслів : wertschätzen та würdigen
(0,9), anerkennen та verehren (0,9), respektieren та wertschätzen (0,8), adorieren та
wertschätzen (0,8), ehren та respektieren (0,8), ehren та erhöhen (0,8). Серед дієслів,
у яких невисокий показник ступеня семантичного зв'язку такі: vergöttern та
anbeten (0,3), honorieren та preisen (0,3), loben та würdigen (0,3) тощо.
Отже, застосована у даній розвідці методика визначення семантичного
зв'язку між членами лексико-семантичної групи, на наш погляд, є досить
ефективною і може бути використана як один з робочих прийомів при
дослідженні смислових зв'язків різних лексичних одиниць. Проте, не слід
ідеалізувати даний метод, бо результат значною мірою залежить від
об'єктивності виділення семантичних компонентів, і при достатньо високому
рівні формалізації процедури виділення семантичних компонентів, все ж таки
формування матриці семантичних компонентів грунтується також і на інтуїції
дослідника. Тому до встановлення семантичних зв'язків між членами певного
лексичного угруповання, на нашу думку, доцільно підходити комплексно,
вивчаючи досліджувані лексичні одиниці не лише з точки зору парадигматики,
але з точки зору синтагматики.
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СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ
В. БИКОВА «АЛЬПІЙСЬКА БАЛАДА»
Конєва Т. М.
к. філол. н., доцент, доцент кафедри світової літератури Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Василь Биков – відомий білоруський письменник, учасник Другої світової
війни, творами якого захоплюється вже не одне покоління шанувальників його
таланту. Про себе він сказав: «Я представник вбитого покоління. З кожної сотні
моїх однолітків, що пішли на фронт, живими залишилося троє…».
Письменник належить до когорти так званої «нової хвилі» митців у
розвитку воєнної прози, для яких важливо показати не всю війну, а лише
маленький її факт, конкретний локальний епізод, максимально насичений
драматизмом.
В. Биков свій фронтовий досвід майстерно відтворює в «Альпійській
баладі» – єдиному творі такої художньої форми, хоча баладні інтонації,
романтичність в описах природи, подвигу простежуються в ранніх оповіданнях
письменника («Смерть людини», «Слід на землі»). У центрі «Альпійської
балади» (1963) – не події Другої світової війни, а моральний світ людини,
можливості її духа. Повість мала два варіанти. У першому на відміну від
остаточного другого в фіналі гинуть обоє з героїв.
Багатовимірному аналізу «Альпійської балади» В. Бикова присвячено
наукові розробки Арк. Ельяшевича, Л. Лазарєва, О. Шагалова та інших
літературознавців, проте виникає необхідність дослідити сюжетно-композиційні
особливості твору.
Повість включає дві сюжетні лінії. Перша – це історія втечі і
переслідування німцями втікачів з концтабору: білоруського солдата Івана
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Терешки й італійської політв`язненої Джулії. Друга – любовна сюжетна лінія. З
моменту розвитку другої лінії наростає почуття внутрішнього опору, твір нібито
«роздвоюється», навіть стилістично. Друга лінія необхідна письменнику, щоб
«збільшити»

зображувальний

епізод

війни,

перевести

його

у

план

загальнолюдський, звернутися до вічних категорій буття, послуговуючись
романтичною ситуацією.
Якщо розмістити сюжетну дію за хронологією, то вона може бути
представлена наступним чином: двадцятип`ятилітній білоруський солдат Іван
Терешка, роту якого оточили з усіх боків німці, потрапляє у полон. Разом з
іншими військовополоненими починає працювати на заводі. Одного разу п`ятеро
військовополонених – моряк-чорноморець Голодай, одноокий Янушка, Жук,
Терешка, котрий до цього часу тричі намагався вибратися на волю, а також
хворий Сребніков вирішують підірвати бомбу і, скориставшись ситуацією
замішання, втекти з полону. Але лише один з в`язнів, Терешка, отримав свободу.
І хоча ця свобода знову його прирікала на несвободу, нещастя й у кінцевому
рахунку на смерть, – саме дні випробування волею, що вимагали неабиякої
мужності, повної напруги фізичних і моральних сил, стали для героя і днями
найвищого щастя, який осягнув справжнє кохання з італійкою Джулією.
Композиційна побудова повісті ретроспективна: картини воєнного життя
героїв переплітаються з їх довоєнним минулим. Твір миттєво переносить читача
з одного місця в інше, де одночасно відбуваються різні події. Така
«фрагментарність» часу і простору, просторові переміщення відбуваються дуже
легко завдяки оповідачу, який є посередником між зображуваним світом та
читачем.
Простір, у якому діють герої, замкнений; час – строго обмежений, вчинки
героїв, їх почуття, їх психологія, що виявляються автором, не тільки означають
найвищу відмітку морального стану особистості, але й характер відношення
самого письменника до зображуваної ним дійсності, де людяність героїв
вимірюється ціною їх вибору.
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Хронологічно епізоду «Втеча» передував епізод «Полон», де чітко
окреслюються такі якості характеру Івана, як совість, гідність і мужність. Совість
обертається людяністю, гідність – твердістю позиції, мужність – вчинком.
Науковці порівнюють Івана Терешка з реальною людиною – з відомими
героями італійського і французького Руху Опору Федором Полєтаєвим
(Поетаном) і Василем Пориком (лейтенантом Василем).
Показуючи виродливе, страхітливе обличчя війни, яка руйнує молодість,
майбутнє, письменник разом з тим поетизує кохання Івана і Джулії, досліджує
еволюцію цього почуття у головних героїв твору. Коли розпочалася війна, для
героя більш важливим був захист Батьківщини, а не кохання. «…хлопець, –
пише автор про свого героя, – дуже рідко думав про це – вдома доводилося дбати,
щоб якось прожити, прогодувати родину, зіп`ятись швидше на ноги. Пізніше, у
війну, ще більше турбот звалилось йому на плечі. Кохання в нього ще не було,
він не знав жінок…» [1, с. 87].
Зустрівши на своєму шляху Джулію і пожалівши її, він починає відчувати
багатство людського життя у коханні. Терешка важко йде до свого щастя.
Спочатку його охоплює страх, що дівчина може видати його, який навіть
переходить у злобу («не стримавши напруження й гніву, ляснув її по щоці») [1,
с. 12], злоба межує з байдужістю («Біс із ним, з цим дівчиськом») [1, с. 13] й
прикрістю («що не міг кинути чи прогнати її й піти самому») [1, с. 14], але
поступово у нього виникає почуття жалю («вона виглядала мокрою, втомленим
птахом, безглуздо закинутою у цю ущелину») [1, с. 16] і приязні до дівчини, коли
Джулія витягла з його п`яти колючку («Гаразд… Ходімо») [1, с. 18], дружню
турботу («Іван уперся ногою і подав їй руку») [1, с. 58], усвідомлення, що не один
(«І тоді, певно вперше, його пройняла тиха радість від того, що перед грізною
невідомістю гір він не самотній і поруч є людина») [1, с. 65], насамкінець, острах
втратити її («Іван боявся тепер втратити свою супутницю»; «Колишнє прагнення
кинути її тепер злякало Івана, й він, важко стукаючи колодками, поліз до
перевалу» [1, с. 71]. Досліджуючи таїни людської душі, письменник фіксує увагу
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на вираження очей, погляду, жестів героїв, що свідчать про наростаюче
взаєморозуміння і симпатію, не говорячи при цьому жодного слова про кохання.
А чого варта художня деталь: Терешка складає польові маки у букет, щоб
подарувати коханій.
Полон не зламав героя духовно. Він продовжує поступати за законами
людської совісті. Іван відчуває потребу в Джулії (не менше, ніж вона у ньому)
саме тому, що ця дівчина здатна укріпити у ньому почуття людяності, яке
намагалися напрочуд витравити у в`язнів фашисти.
Композиція повісті достатньо збалансована, ефективна й економна. Тут
усе знаходиться у русі – не тільки люди, але навіть природа, гори. Вони то
розступаються, приймаючи у своє лоно утікачів, оберігаючи їх, то, впираючись
хребтами в небо, заставляють Івана і Джулію щосили бігти угору. Сторінки твору
наче увібрали у себе гірське повітря, яким дихають молоді. У квітучий долині,
де радість йшла до них від «краси червоних маків», де «синіли галявини буйних
духмяних незабудок, гойдалися на вітрі дзвіночки», і де «від міцних пахощів
жовтої азалії паморочилось у голові» [1, с. 106], утікачі пізнали неповторну мить
щастя.
І тільки загибель Терешка розлучила двох безборонних людей. Але Джулія
зберігає у своєму серці пам`ять про три дні жахіття й щастя, що подарувала їй
доля. У неї залишився син Джованні, якому вона подарувала життя – життя з
великої літери.
Кохання Івана і Джулії виконує не тільки сюжетну, але й характерологічну
функцію у творі. Читачу надається можливість дізнатися передісторію життя
героїв, важливі віхи їх біографій, морального дорослішання, вникнути у причини
того драматизму, що не обійшов стороною їх минуле.
Тема самовідданого й зворушливого кохання, що спалахнуло у тяжкий час
смертельної боротьби з фашистами, «виросла» з повісті «Третя ракета», де автор
про ніжні почуття героїв говорив неначе мимохідь.
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Биков – суворий художник. Він змальовує життя у трагічних,
шекспірівських фарбах, без будь-яких прикрас і ідеалізації. Йому не притаманна
штучна романтизація або естетизація такого народного лиха як війна. І все ж
романтичне письменнику зовсім не чужо. Воно чітко вимальовується в
«Альпійській баладі». Так відбувається, можливо, тому, що митець як би
відхиляється від необхідності глибокого реалістичного обґрунтування поведінки
своїх морально-цілісних героїв, точніше сказати, чомусь приховує від читача
причини, внаслідок яких вони стали такими, а не іншими, не розкриває джерело
їхнього духовного загартування. Повість поєднує лірику, романтику життя і його
суворий реалізм.
Кохання крізь горе і страждання Другої світової війни свято зберігають у
своєму серці Іван Орлюк та Уляна – головні герої «Повісті полум`яних літ» О.
Довженка. Але на відміну від «Альпійської балади», це почуття зародилося у їх
українській душі ще на передодні страшного лихоліття.
Перше знайомство читача з закоханими відбувається за дивних обставин.
Важко поранений простий сержант Іван Орлюк з Наддніпрянщини, вибираючись
з вогняного котла, де викликав вогонь на себе, захищаючи Батьківщину, у
маренні бачить рідних, добрих, люблячих людей, серед яких й «найдорожча його
Уляна» [2, с. 52]. Посміхаючись, він стиха співає: «Дівчино Уляно, збуди мене
рано, та так збуди рано, а ще й не світало. Щоб у барабани та не вибивали, золотії
труби та не вигравали…» [2, с. 53]. Народнопісенні мотиви, які письменник
вдало вмонтовує у тканину художнього тексту, дозволяють відчути струни
народної української душі героя, котрого народжено й виховано у національних
традиціях.
Вдруге ім`я коханої ми чуємо з вуст непритомного Івана, коли той
опиняється на операційному столі у польовому шпиталі. І знову лунають, як
клятва, два найдорожчих для нього слова – Батьківщина й Уляна.
І ніщо не здатне розірвати цей міцний ланцюжок – ні загроза смерті під час
шалених ворожих атак, ні чисельні тяжкі поранення, ані смерть рідних Івана, чи
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жорстоке катування батька Уляни, бо б`ються в унісон серця молодих, котрих у
скрутну хвилину життя єднає віра, надія і любов.
Прямуючи дорогою життя і смерті, загартувавшись і зміцнівши від тягаря
полум`яних літ, вони зустрічаються на попелищі рідного дому. «Скільки раз
мені здавалось, – каже Уляна, звертаючись до Івана й обмацуючи його груди й
руки й не спускаючи з нього очей, – що я виносила з бою тебе. Сотні раз
здавалось мені, що це ти, що я тебе несу, тебе Іваночку!» [2, с. 90]. «Вона стояла,
– підкреслює автор, – як зачарована» [2, с. 90]. Ця сцена, яка забарвлена
промінчиками невимірного болю й радості, не тільки надає твору ліричного
відтінку, але й віри у перемогу світла над темрявою.
Війна – це теж життя. Посіявши довкола таку безліч смертей, воно владно
продиктувало молодим свої закони. Вони вирішили стати подружжям.
Оптимізмом пройнята в повісті свята картина весілля, щасливого шлюбу
Івана й Уляни, де зібрався весь навколишній люд: жінки, діди, діти-сироти,
каліки, і куди завітали офіцери й солдати з Іванової частини. О. Довженко,
спираючись на національні традиції, майстерно змальовує це дійство. Звертають
на себе увагу як мотиви стародавніх народних пісень і звичаїв, так й описи
шлюбного вбрання дівчини-нареченої, яке вона спадкувала від матері: «…біла
сорочка, вишита великими червоними квітами, вишнева шовкова спідниця, теж
у квітку, і веселе намисто з коралів, і розмаїті стрічки…» [2, с. 92]. Іван,
дивлячись на Уляну, у захваті виголошує: «Картина відродження!» [2, с. 94].
Як бачимо, кохання, як стверджує автор у повісті, – це вічна таємниця, яку
людина переживає як відкриття. Воно має безліч граней і здатне наповнити душу
вічним і прекрасним.
Письменник, вводячи любовну лінію у тканину художнього твору, глибше
увиразнює характери героїв та їх внутрішній світ. Серед основних прийомів
творення психологічного малюнку варто виділити внутрішні монологи,
авторські описи, ліричні відступи, а також біблійні й фольклорні мотиви.
© Конєва Т.М.

167

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

www.openscilab.org

Отже, повість В. Бикова «Альпійська балада» має ретроспективну
побудову і містить дві сюжетні лінії, що дає можливіть автору показати складні
морально-етичні випробування, які проходять головні герої – білорус Іван
Терешка та італійка Джулія, зіткнувшись з жорстокістю і зрадництвом в роки
Другої світової війни. Серед загальнолюдських цінностей, які сповідують вони,
на перший план закономірно виходять свобода, любов до батька і матері, любов
до рідної землі і Батьківщини. Проте помітне місце займає й високе і чисте
кохання, яке підносить особистість, освітлює її душу, допомагає людині
залишатися людиною, зіткнувшись зі «страшною бідою».
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У даній роботі висвітлюється вплив запозичених слів на формування
сучасної словацької мови та її контакт з іншими мовами як у самій Словаччині,
так і поза її межами. Саме на цьому мовному контакті і буде зосереджено
основну увагу. Автор показує, що саме в результаті мовних, територіальних
контактів,

обміну

культурною

та

науковою

інформацією

з’являються

запозичення. Тому у кожній мові, крім «своїх», є «чужі», тобто запозичені слова.
Абсолютно чистих мов, вільних від запозичень не існує, тому що немає народу,
який би жив ізольовано, відірваний від інших культур. Запозичення – природне
явище в житті мови, намагання повністю очистити мову від запозичень призвело
б до збіднення.
У сучасному світі проблема мовних запозичень посідає важливе місце у
лінгвістиці. В різних мовах вони по-різному впливають на збагачення
словникового складу. Уживання іншомовних слів є незамінним засобом точної
передачі інформації в текстах, призначених для вузьких фахівців, але може
виявитися й непереборним бар’єром для розуміння науково-популярного тексту
непідготовленим читачем. Зазвичай запозичуються слова, рідше – синтаксичні
та фразеологічні вирази. Як впливають запозичені слова на розвиток і
формування сучасної словацької мови?
Кожна мова може бути в контакті з іншою мовою або з іншими мовами як
в одній державі, так і поза її межами. У Словацькій республіці словацька мова
контактує з чеською, угорською, українською, ромською, меншою мірою з
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деякими іншими мовами. Крім того, словацька мова стикається з мовами, які
вживаються за межами Словаччини, передовсім англійською, німецькою. З
огляду на це, значну частину словникового запасу словацької мови становлять
слова іншомовного походження. Вони іноді настільки засвоюються в системі
мови-позичальниці, що іншомовне походження таких слів не відчувається
носіями мови та виявляється лише за допомогою етимологічного аналізу.
Запозичення іноземних слів завжди було поширеним способом збагачення та
розширення словникового запасу всіх мов, вони покращують спілкування та
самовираження.
В другій половині 80 – х років XX століття професор Йозеф Містрик згадує
5000 лексичних запозичень лише з англійської мови. Вчений зазначає, що слова,
які потрапили до словацької мови прямим шляхом – це конкретні слова. Це слова
німецького та угорського походження. Наприклад, з німецької мови šľak, krám,
just, mordovať, ratovať, truc, fortieľ. З угорської мови - banovať, kynožiť, beťár.
Запозичені слова з німецької та угорської мов мають переважно не літературний
характер, тому вживаються не досить часто, лише мала частина слів є часто
вживана, це такі запозичення з німецької мови як huta, cieľ, jarmok, cibuľa, chvíľa,
papier, ryža, fénovať, fajčiť, pošta, šunka, láger та з угорської мови – pusta, guláš,
tarhoňa, čardáš, báčik, vankúš, bajúzy.
Починаючи з XV – XVI століття можна спостерігати лексичний вплив
латинської мови на словацьку мову. Латинська мова на території Словаччини
мала лише офіційний характер, тобто вживалася в літургії, вона була мовою
релігійної та художньої літератури, а також офіційною мовою угорської
королівської канцелярії. Найбільший вплив латинської мови на словацьку мову
спостерігався в XV – XVIІІ столітті, вона стала знаком і прикладом освіченості.
Найуживаніші слова латинського походження – advokát, titul, kríž, košeľa, kostol,
lekcia, kláštor, regula, formula, región, profesor, kancelária, problém, fakt, kvantita,
kvalita, moment, špeciálny, kresťan, diabol, biskup.
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Після того, як у 1348 році Карол IV заснував університет спостерігається
вплив чеської мови на словацьку мову, вона стала літературною мовою
словацьких євангеліків. Запозичені слова з чеської мови – prádlo, úvaha, otázka,
dotazník, cestopis, prvok, zlúčenina, rozhlas, ústava, branec.
Майже не спостерігається вплив польської та української мов на словацьку
мову, основні запозичення з польської мови – mozúrka, kresliť, mohyla, zlotý, ropa,
з української – step.
В сучасному світі найбільший вплив запозичень спостерігається зі сторони
англійської мови. Це явище пов’язане, насамперед, із розвитком науки та
техніки, природознавства та інших дисциплін, а також із розвитком суспільства
в цілому. Разом із політичними, економічними, культурними та іншими змінами
до мови постійно додаються нові слова шляхом глобалізації, саме тому так
багато англіцизмів у словацькій мові. Якщо запозичене слово використовувати
досить часто, то воно може бути включено до стандартного словника іншої мови.
Найчастіше це запозичені слова з сфер технології, ІТ, бізнесу чи науки, ці
англіцизми полегшують міжнародне спілкування в різних професійних сферах.
Запозичення

з

англійської

мови

у

словацькій

мові

найчастіше

зустрічаються у таких сферах :
- спорт (tím, futbal, basketbal, hokej, volejbal, tenis, rugby, coach, coachovať,
draft)
- політика (líder, boss, míting, think-tank, summit, road map, slogan)
- економіка та фінанси (budget, marketing, manažment, manažér, biznis,
tender, holding, kreditka)
- техніка, компютер, інтернет (softvér, e-mail, internet, web, blog, zoom,
kliknúť, SMS, computer, bit, DVD, CD, enter, hacker, surfovať na internete,
webové stránky, on-line, off-line)
- культура (show, showman, art-rock, bestseller, VIP, celebrita, remake, step,
star, remake, horor, film)
- молодіжна лексика (sorry, piercing, loser, cool, feeling, fajn, Ok)
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мода (top, mejkap, pushup, dizajn)

- музика (pop-music, džez, blues, folk, metal, dídžej)
- їжа та напої (toast, biftek, hotdog, čipsy, drink, džús, koktail)
- транспорт (airbag, airbus, runway, check-in)
- інше (boom, boss, baby, párty, hobby, love story, no comment, víkend).
Отже, як бачимо запозичення в словацьку мову прийшли із різних мов і
кожна з них виконує свою роль у мові-реципієнті. Як зазначає Кочерган М.П.,
запозичені слова – це збагачення мови новими лексичними одиницями, але
запозичувати слова необхідно лише в тому випадку, коли без них не можна
обійтися.
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«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). Приєднуємося до визначення розпаду СРСР
як процесів системної дезінтеграції радянської держави у соціально –
економічній, політичній і культурній сферах, що призвели до припинення її
існування [1].
Витоки правових аспектів розпаду Радянського Союзу на нашу думку, слід
шукати у Конституції СРСР 1977 р. [2]. Адже саме вона була (зі змінами,
внесеними у період Перебудови) Основним Законом радянської держави на
момент припинення існування СРСР. Ключове значення для з'ясування витоків
розпаду СРСР у цій конституції має вважаємо, дослідження «принципу
соціалістичного

федералізму».

Адже

саме

федеративний

(формально)

державний устрій Радянського Союзу з акцентом на добровільність об'єднання
союзних республік – суб'єктів федерації – у складі радянської держави відіграв
вважаємо, вирішальну роль для обгрунтування необхідності виходу тієї чи іншої
союзної республіки зі складу СРСР наприкінці Перебудови (1990 – 1991 рр.), а
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згодом – у грудні 1991 р. – і для припинення самого існування СРСР як єдиної
держави – суб'єкта міжнародного права [3].
Поняття «соціалістичний федералізм» міститься у статті 70 Конституції
СРСР 1977 р., причому сформульоване воно тут вперше в історії радянського
державного (конституційного) права. Вищезгадана стаття конституції містить
визначення Союзу Радянських Соціалістичних Республік як «єдиної союзної
багатонаціональної держави», утвореної на основі саме цього принципу [2].
Тому вважаємо, що з’ясування самого змісту «соціалістичного федералізму» і
відповідно, з’ясування його значення для правових аспектів розпаду Союзу РСР
є вагомим науковим внеском у дослідження процесу утворення на колишній
території СРСР нових незалежних держав. А відтак – і витоків державної
незалежності України.
У визначенні самого терміну «соціалістичний федералізм» приєднуємося
до думки, що радянська теорія федералізму, яка спиралася на марксистко –
ленінське розуміння федерації, розробила складні конструкції, які доводили, що
радянська федерація є новим, «найвищим» типом облаштування складної
(поліетнічної) держави [4]. Відповідно до цієї точки зору стверджуємо, що
«соціалістичний федералізм» як правова і політична категорія, якраз і був тією
«складною конструкцією», що мала за мету ідеологічно обгрунтувати весь
минулий досвід радянського конституціоналізму стосовно національно –
державного устрою Союзу РСР. Згадана політико – правова конструкція у свою
чергу, складалася з наступних елементів: а) диктатура робітничого класу як
єдино можливий спосіб справедливого вирішення національного питання у
багатонаціональній державі; б) добровільність об’єднання суб’єктів радянської
федерації, яка обов’язково передбачає право націй на самовизначення аж до
відокремлення; рівноправність суб’єктів федерації; в) побудова союзних
республік – суб’єктів федерації – за національно – територіальним принципом з
урахуванням їх економічної цілісності [4].
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Всі вищезгадані елементи і складають на нашу думку, зміст терміну
«соціалістичний федералізм» у правовій і політичній думці радянського періоду.
Зокрема, історії держави і права України. Що ж до оцінки цієї категорії з позицій
сьогодення, то тут ми приєднуємося до думки про те, що «соціалістичний
федералізм» являв собою етнонаціоналізм народів Російської імперії початку ХХ
століття, зокрема і український, поступово одержавлений радянською владою у
процесі утворення і подальшого політичного розвитку Союзу РСР [5, с. 200].
Суттю такого «одержавлення» було пристосування ідеології окремої (зокрема,
української) нації і держави до потреб відновлення і зміцнення державності Росії
після її краху внаслідок розпаду Російської імперії у 1917 – 1918 рр.
Так, одержавлення радянською владою української національної ідеї
відображено вважаємо, у статтях 13 і 14 Конституції УРСР 1937 р. (у редакції від
19 листопада 1976 р.) [6], яка діяла на момент прийняття союзної конституції
1977 р. У статті 13 цієї конституції звертаємо увагу на три моменти: а)
«добровільність» об'єднання радянської України з іншими республіками Союзу
РСР; б) «забезпечення» Українською РСР союзної держави правами для
здійснення влади у межах Союзу РСР (відповідно до статті 14 Конституції СРСР
1936 р.); в) «самостійне здійснення» Українською РСР державної влади поза
межами союзної компетенції «зберігаючи повністю свої суверенні права» [6]. У
статті 14 звертаємо увагу на її основний зміст: збереження за радянською
Україною права виходу із Союзу РСР [6].
Вважаємо вищезгадані законодавчі норми змістом «соціалістичного
федералізму» стосовно України (Української Радянської Соціалістичної
Республіки (УРСР)).
Отже,

ідеологічна

конструкція

«соціалістичного

федералізму»

у

Конституції СРСР 1977 р. була узагальненням попереднього політичного
розвитку Союзу РСР, пов'язаного з поступовим «одержавленням» радянською
владою антиросійського етнічного націоналізму (сепаратизму) ХХ століття,
зокрема й українського.
© Каніщев Г.Ю.
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З’ясувавши зміст самого поняття «соціалістичний федералізм» у
Конституції СРСР 1977 р., вважаємо за потрібне перейти до з’ясування ролі цієї
ідеологічної конструкції у процесі розпаду СРСР і формування на його колишній
території нових незалежних держав, зокрема й України.
Для цього звертаємо увагу перш за все на статтю 76 Основного Закону, яка
визначала союзну республіку, наприклад Українську РСР, як суверенну державу
[2]. Ознаками цього суверенітету були добровільність входження республіки до
складу Союзу РСР (частина перша статті 70) і право вільного виходу союзної
республіки зі складу СРСР (стаття 72). Обидві законодавчі норми мали слугувати
доказом дотримання радянською державою права націй на самовизначення. До
цього слід додати право союзної республіки «вступати у відносини з іноземними
державами, укладати з ними договори і обмінюватися дипломатичними і
консульськими представниками, брати участь у діяльності міжнародних
організацій» (стаття 80) [2].
Коментуючи це законодавство, зазначимо, що загальним місцем в
українській історичній та історико – правовій літературі є підкреслення
декоративності цих правових норм, відсутність у союзної республіки, зокрема
Української РСР, реального суверенітету. Не заперечуючи цієї точки зору,
вважаємо за потрібне звернути увагу на інше. А саме, на роль наведених вище
норм законодавства у процесі подальшого розпаду Союзу РСР.
Почнемо із поглядів радянських учених – державознавців на питання
суверенітету союзних республік у складі Радянського Союзу. Ця проблема свого
часу викликала тривалі дискусії у науковому середовищі хоча б тому, що
«поруч» і «над» суверенітетом союзних республік «розташовувався» суверенітет
Союзу РСР. Про нього мова йшла у статті 75 Конституції СРСР 1977 р. поруч із
визначенням єдності території Союзу [2]. Крім того, стаття 15 Конституції СРСР
1936 р., яка була основним «дороговказом» для радянських учених до прийняття
нової союзної конституції, прямо визначала республіканський суверенітет як
«обмежений» (компетенцією союзної влади) [7]. З прийняттям Конституції
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СРСР 1977 р. дискусії з питання обмеженості республіканського суверенітету
припинилися у зв’язку зі скасуванням норми про обмеженість суверенітету
союзної республіки [8, с. 37].
Натомість у радянському державному праві почалося розповсюдження
теорії «потенційного суверенітету» союзної республіки. Суть цієї теорії полягала
у наступному:
1. У повному обсязі союзна республіка має суверенність лише на момент
входження до Союзу РСР;
2. Суверенітет союзної республіки не виявляється у період існування
федеративних відносин, оскільки у цей час найвищою владою є влада Союзу, що
здійснюється його верховними органами;
3. Суверенітет союзної республіки у будь – який момент може бути
здійснений у юридично законному акті її одностороннього виходу зі складу
федерації (СРСР) [9].
Роль теорії «потенційного суверенітету» союзних республік у процесі
подальшого розпаду СРСР є очевидною: якщо до кінця 80 – х рр. все це могло
справді сприйматися лише «теоретично», то внаслідок послаблення радянської
вертикалі влади на чолі із Комуністичною партією у часи Перебудови вже ніщо
не заважало союзним республікам в особі їх керівництва скористатися правом
«потенційного суверенітету» для виходу із Союзу РСР [9].
…Розпад Союзу РСР у 1990 – 1991 рр. супроводжувався руйнуванням
ієрархії його національно – територіальних утворень – «СРСР – союзна
республіка – автономна республіка» – шляхом підвищення політико – правового
статусу автономних республік (АРСР). Так, відповідно до статті 1 Закону СРСР
«Про розмежування повноважень між Союзом РСР і суб'єктами федерації» від
26 квітня 1990 р. автономні республіки отримували статус держав – суб'єктів
федерації, а їхні відносини із союзними республіками, до складу яких вони
входили, визначалися угодами і договорами (виділене нами – Г. К.) [10].
Відповідно до статті 3 Закону СРСР «Про порядок вирішення питань, пов'язаних
© Каніщев Г.Ю.
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з виходом союзної республіки з СРСР» від 3 квітня 1990 р. «у союзній республіці,
яка має у своєму складі автономні республіки, …референдум (про вихід союзної
республіки зі складу СРСР – Г. К.) проводиться окремо по кожній автономії. За
народами автономних республік …зберігається право на самостійне вирішення
питання про перебування в Союзі РСР або союзній республіці, а також на
постановку питання про свій державно – правовий статус» [11]. Тобто право на
вихід зі складу союзної республіки у випадку виходу останньої зі складу Союзу
РСР. А відповідно до частини 8 статті 14 цього ж закону створювалася правова
основа для утворення у складі союзної республіки, що виходила зі складу СРСР,
нових національно – територіальних автономій (зокрема, автономних республік)
у місцях компактного мешкання національних груп (тобто нетитульних націй
даної союзної республіки – Г. К.) [11].
На нашу думку, така політика, відображена у відповідному законодавстві,
була викликана намаганням союзної влади в особі Президента СРСР Михайла
Горбачова і його оточення загальмувати (а в ідеалі – перешкодити) розпаду
Союзу РСР. Основою цієї політики у свою чергу, був строкатий етнічний склад
населення союзних республік, викликаний волюнтаризмом радянської держави
при визначенні республіканських кордонів без урахування волі населення
відповідних територій шляхом або безпосереднього голосування громадян
(плебісциту), або через демократично обраних представників.
Новий правовий статус автономних республік у союзному законодавстві
часів розпаду СРСР вважаємо, відкривав шлях до перетворення союзних
республік, до складу яких входили вищезгадані автономії, з унітарних держав на
федеративні.
Основа цього законодавства закладалася на нашу думку, у Конституції
СРСР 1977 р. Правовий статус автономної республіки тут був суттєво
підвищений. Так, відповідно до частини третьої статті 82 прийняття конституції
автономії більше не потребувало затвердження з боку союзної республіки (в
особі її Верховної Ради) як це передбачалося пунктом б) статті 60 Конституції
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СРСР 1936 р. [7]. Відповідно до статті 84 Конституції СРСР 1977 р. територія
автономної республіки не могла бути змінена без її згоди [2]. Це також було
проявом підвищення її правового статусу. Адже відповідно до вже згаданого
пункту б) статті 60 Конституції СРСР 1936 р. Верховна Рада союзної республіки
самостійно визначала межі території відповідної національно – територіальної
автономії [7]. Нарешті, частина перша статті 83 Конституції СРСР 1977 р.
надавала автономній республіці право приймати участь у вирішенні питань,
віднесених до компетенції як «своєї» союзної республіки, так і Союзу через її
представництво у найвищих органах державної влади (Верховних Радах – Г. К.)
відповідної союзної республіки і Союзу РСР.
Ще до прийняття Конституції СРСР 1977 р. серед радянських
державознавців виникла дискусія щодо державно – правової природи АРСР як
суб’єкта федерації. При цьому абсолютна більшість дослідників схилялася до
погляду на АРСР як на державу (хоча стосовно наявності у неї суверенітету
думки вчених розходилися) [8, с. 39]. Ця дискусія припинилася лише після того,
як у конституціях всіх союзних республік, що мали у своєму складі автономні
республіки – РСФРР, Грузинської РСР, Азербайджанської РСР та Узбецької РСР
– автономні республіки були прямо визначені як держави [8, с. 39].
Правовий статус автономної республіки як національної держави у свою
чергу, ще до прийняття Конституції РСР 1977 р. приводив деяких радянських
вчених до висновку, що всі союзні республіки, які мають у своєму складі
відповідні національно – територіальні автономії, є федераціями [8, с. 36].
Цей погляд не знайшов відображення у Конституції СРСР 1977 р. Але він
вважаємо, чітко простежується у іншому документі, розробленому вже у нових
– пострадянських – реаліях. Мова йде про «Меморандум Козака» 2003 р. (далі –
Меморандум) – план врегулювання придністровського конфлікту у Молдові,
названий за прізвищем його автора – спеціального представника Президента
Російської Федерації [12].
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конструкції

«соціалістичного

федералізму» на зміст цього документа, вважаємо за необхідне зазначити
наступне:
1. «Соціалістичний федералізм» передбачав федеративний устрій держави
на основі національно – територіального принципу. Ще точніше – федерацію
росіян із неросійськими народами. У Меморандумі це знайшло відображення в
ідеї федерації росіян (разом із російськомовними і російськоорієнтованими
молдаванами і українцями) Лівобережжя Дністра з молдаванами (румунами)
дністровського Правобережжя у складі нової федеративної держави –
Федеративної Республіки Молдова у кордонах колишньої Молдавської РСР
станом на 1 січня 1990 р. (статті 1, 2) [12].
2.

«Соціалістичний

федералізм»

передбачав

договірний

характер

федерації. У Меморандумі це відображено у формі договору обох сторін
придністровського конфлікту – Придністров'я і Республіки Молдова (стаття 1)
[12].
3. Згідно із частиною другою статті 70 Конституції СРСР 1977 р. «СРСР
уособлює державну єдність радянського народу, згуртовує всі нації і народності
з метою спільного будівництва комунізму» [2]. Відповідно, пункт 3.1 статті
третьої Меморандуму визначає метою федерації утворення умов, що
забезпечують достойнее життя й вільний розвиток людини, а у пункті 3.2
проголошується, що «людина, її права і свободи є найвищою цінністю у
Федерації» [12]. Тобто Федеративна Республіка Молдова пропонується як
політичне (державне) об'єднання всіх її громадян для досягнення вищезазнаеної
мети.
4. «Соціалістичний федералізм» (як і федералізм взагалі) передбачав
наявність у єдиної федеративної держави спільної території, спільних для
федерації та її суб'єктів органів і посадових осіб державної влади, конституції і
законодавства, символіки. А також відповідно, й компетенції федеральних
органів влади.
180

У Меморандумі спільні органи влади, конституція і
© Каніщев Г.Ю.

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

www.openscilab.org

законодавство Федерації відображено у статті третій (пункти 3.1, 3.7 і 3.9), їх
компетенція – у статті четвертій, а спільна компетенція федерації та її суб'єктів
визначається статтею п'ятою [12].
5. «Соціалістичний федералізм» (як і федералізм взагалі) передбачав
наявність у суб'єктів федерації власної назви, території, конституції і
законодавства, компетенції, органів влади й символіки. У Меморандумі це
знайшло відображення у пункті 3.8 третьої статті. Суб’єктами Федеративної
Республіки Молдова тут визначено Придністровську Молдавську Республіку і
Автономно – територіальне утворення Гагаузія. Тобто федерація тут є
асиметричною (із різним правовим статусом її суб’єктів). Компетенція суб’єктів
федерації визначається статтею шостою [12].
6. «Соціалістичний федералізм» передбачав неможливість зміни території
союзних (а після прийняття Конституції СРСР 1977 р. – і автономних) республік
без їх згоди. У Меморандумі ця норма прописана у пункті 3.10 третьої статті. Тут
визначено неможливість без згоди суб'єктів федерації зміни їх кордонів, а також
їх конституційно – правового статусу [12].
7. «Соціалістичний федералізм» передбачав можливість участі союзної
республіки у міжнародних організаціях з правом укладання договорів та обміну
дипломатичними і консульським представниками з іноземними державами
(стаття 80 Конституції СРСР 1977 р.). У Меморандумі це знайшло відображення
у пункті 3.15 статті 3 (право суб'єктів федерації підтримувати міжнародні
відносини, укладати договори з предметів своєї компетенції, а також бути
членами

міжнародних

організацій,

для

членства

у

яких

міжнародна

праовсуб'єктність не є обов'язковою) [12].
8. «Соціалістичний федералізм» передбачав право виходу союзної
республіки зі складу СРСР (без забезпечення можливості такого виходу шляхом
визначення відповідного правового порядку). Стаття третя Меморандуму –
пункти 3.16 та 3.17 – визначає: а) право виходу суб'єктів федерації з її складу; б)
виключні умови і порядок цього виходу [12].
© Каніщев Г.Ю.

181

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

www.openscilab.org

Отже, «Меморандум Козака» є на нашу думку, відображенням історичного
досвіду «соціалістичного федералізму» в СРСР з урахуванням нових,
пострадянських реалій.
Підсумовуючи розгляд висвітлення «соціалістичного федералізму» у
Конституції Союзу РСР 1977 р., вважаємо за необхідне зробити наступні
висновки:
1. «Соціалістичний федералізм» був конструкцією партійних ідеологів і
науковців, яка повинна була прикривати собою фактичну унітарність радянської
держави, що у свою чергу, базувалася на монополії Комуністичної партії на
владу.
Це втім, не означає її неважливості для тодішнього радянського
суспільства. Навпаки, вищезгадана правова і політична конструкція була
ключовим елементом радянської ідеології стосовно державного устрою СРСР.
Елементом, без якого вважаємо, механізм державного управління Союзу РСР
взагалі не міг працювати, оскільки б не мав легітимності в очах радянських
громадян. Зокрема, мешканців Української РСР.
2. Відповідно, федеративний (точніше, квазіфедеративний) державний
устрій Радянського Союзу був у згаданій вище конституції помітно більш
деталізований у порівнянні із попереднім Основним Законом 1936 р. Так, якщо
в останньому державний устрій Союзу РСР був відображений лише в одному
розділі [7], то у Конституції 1977 р. йому була присвячена окрема – третя –
частина «Національно – державний устрій СРСР», яка складалася з чотирьох
розділів і дев'ятнадцяти статей [2].
3. Були збільшені права союзних і особливо, автономних республік. Всі
вони у радянському державному праві вважалися державами (а союзні
республіки, зокрема УРСР – ще й «суверенними державами»), які «добровільно
об'єдналися» у складі єдиної радянської федерації – Союзу РСР. І хоча у ті часи
це виглядало не більш ніж «парадним фасадом» радянської держави, значення
вищезгаданих законодавчих норм для подальшого розпаду СРСР і проголошення
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незалежності України важко переоцінити. Адже вони робили саме поняття
українського національного, а відтак і державного суверенітету звичайним
явищем. А відтак, і сприяли його здійсненню у формі проголошення
незалежності України у майбутньому.
4. Конституцію СРСР 1977 р. можна вважати політико – правовим
документом, який з'явився «на межі епох». З одного боку, це був своєрідний
підсумок розвитку державного устрою Радянського Союзу, що вважаємо, добре
висвітлював процесс «одержавлення» радянською владою національних рухів
неросійських народів, зокрема українського. З іншого боку, це було створення
правових основ для розпаду СРСР й тим самим, для початку нової,
пострадянської епохи.
З цієї точки зору Конституція СРСР 1977 р. є важливим політико –
правовим документом своєї епохи і відповідно, джерелом для дослідження
історії держави і права України ХХ століття.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Кириєнко Євгенія Олексіївна
асистент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
Київського національного університету культури і мистецтв,
м. Київ, Україна
Огляд

наукових

праць,

присвячених

проблемам

процесуальної

документації, свідчить про сталий інтерес до цієї проблеми у сфері
правознавства. Праці правничого спрямування щодо процесуальних документів
торкаються таких аспектів: вплив законодавства на їх формування, юридична
техніка (правила складання юридичних актів), роль судових установ у створенні
документації, значення документів у судових справах, практика застосування
правових норм в укладанні процесуальних документів. Наукові студії, що
включали

висвітлення

і

характеристику

процесуальних

документів

репрезентовані навчальними посібниками і програмами, практикумами,
дисертаційними дослідженнями, статтями у фаховій періодиці.
Одним із факторів актуалізації даної проблематики в історіографії було
розроблення навчальних курсів у закладах вищої освіти правознавчого
спрямування. Для бакалаврів та маґістрів читаються такі лекційні курси:
«Складання процесуальних документів», «Процесуальне документування в
кримінальному

провадженні»,

«Юридична

техніка»,

«Юридичне

документознавство» та ін.
Одним із актуальних питань правничої практики є юридична техніка ‒
система правових, лінґвістичних вимог, принципів, прийомів, засобів щодо
підготовки текстів правових актів, які застосовуються й у сфері укладання
процесуальних документів. Юридичній техніці та укладанню процесуальних
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актів кримінального судочинства присвячене дисертаційне дослідження А. В.
Красницької [17]. Основний акцент автор зробила на питаннях вимог, засобів і
прийомів юридичної техніки, її історичного розвитку, динаміки, а також
складання і використання процесуальних документів, шляхах їх удосконалення
у

сфері

кримінального

судочинства.

Визнаючи

суспільне

значення

процесуальних документів в охороні прав та інтересів фізичних і юридичних
осіб, автор важливу роль відводить питанням правильного оформлення і техніці
викладу змісту документів.
В умовах інтенсивної правотворчої діяльності та еволюції процесуального
законодавства особливе значення має юридична техніка, застосування прийомів
і правил якої гарантує створення якісних документів та уникнення недоліків у
текстах і оформленні процесуальних актів. Юридична техніка, як бачимо,
розглядається як важливий інструмент у творенні текстів процесуальних
документів, їх якісного написання і оформлення. Комплексне дослідження
засобів та прийомів юридичної техніки, вироблених теорією і практикою, А.
Красницька розглядає у контексті розвитку кримінально-процесуального права
та сучасних проблем створення текстів процесуальних документів. Аналізуючи
тексти і оформлення процесуальних актів кримінального судочинства, автор не
лише вказує недоліки їхньої писемної форми, а й зазначає причини цих недоліків
‒ недостатня увага, порушення суддями, прокурорами, слідчими вимог
процесуального законодавства щодо процесуальних документів у щоденній
практиці. Ситуація, яка склалася у практичній сфері створення кримінальнопроцесуальних документів й актуалізувала тематику досліджень А. Красницької
‒ визначення проблем складання і використання процесуальних документів і
шляхів їх вирішення [17].
Дисертаційна робота А. Красницької та інші публікації цієї дослідниці
виходять за межі правознавчих аспектів і характеризують поняттєвий апарат
процесуальної документації [16], лексичні особливості цих правових актів [15],
питання класифікації документів кримінального судочинства [14], генези та
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розвитку процесуальних документів. У працях авторка розглядає поняттєвий
апарат, дає визначення базовим поняттям «акт», «кримінально-процесуальний
документ», «документ у кримінально-процесуальній діяльності», «кримінальнопроцесуальний акт», «юридична техніка процесуальних актів», «класифікація
процесуальних документів», вказує на неоднозначне трактування цих понять
правознавцями.

Дослідниця

запропонувала

класифікацію

процесуальної

документації, поділивши документи за основною ознакою та сукупністю ознак ‒
субʼєктів, які приймають рішення, функціональне призначення, спосіб фіксації
інформації, стадія судочинства.
Широкий діапазон документознавчих аспектів вивчення кримінальнопроцесуальних документів, створюваних під час досудового розслідування,
репрезентована у публікації Г. Л. Чигрини [22]. Стаття базується на вивчення та
аналізі понад 3 тис. письмових документів, створених слідчими, прокурорами,
адвокатами на стадії досудового розслідування у сфері оподаткування ‒ це
різного роду клопотання, ухвали, постанови, протоколи, висновки експертів,
повістки. У публікації даються визначення понять «письмові процесуальні
документи досудового розслідування», «бланк письмового процесуального
документа у кримінальному провадженні». Письмові документи, створені у
процесі досудового розслідування фіксують проведені процесуальні дії,
результати, одержані в ході проведення процесуальних дій, процесуальні
рішення.

Особливостями

письмових

процесуальних

документів,

як

найважливішого елементу процесуальної форми, є те, що кожна процесуальна
дія, як зазначає автор, може фіксуватися в одному або кількох процесуальних
документах. Види процесуальних документів, підстави і порядок їх створення,
погодження, підписання, затвердження врегульовані положеннями нормативноправових актів. Застосовуючи методи документознавчого аналізу актів,
дослідниця характеризує функції процесуальних документів ‒ інформаційну,
комунікаційну, засобу закріплення, збереження і передачі інформації, детально
аналізує мовні ознаки процесуальних документів, види уніфікованих документів
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та їх текстів, вказує на переваги уніфікації текстів (полегшує сприйняття змісту,
можливості машинної обробки, оптимізація процесуального діловодства) [22].
Окремим аспектам кримінальних процесуальних документів на досудовій
стадії (у слідчій діяльності) присвячено монографічне дослідження та інші
публікації І. В. Басистої [4, 5]. На основі чинного кримінально-процесуального
кодексу авторка вказує ознаки таких видів процесуальних документів як
клопотання, повістка, постанова (слідчого, прокурора), протокол, характеризує
вимоги до їх оформлення, структури і змісту. На основі компаративного аналізу
чинного КПК та КПК 1960 р. автором встановлені спільні та відмінні ознаки,
реквізити вказаних процесуальних документів, відповідно до нормативних
вимог, вказані недоліки, які зустрічаються під час складання кримінальних
процесуальних

документів

[5].

Деякі

документознавчі

аспекти

щодо

процесуальних документів у публікації є спірними, якщо не алогічними,
наприклад, твердження, що «оригіналом документа є документ, а оригіналом
електронного документа ‒ його відображення, якому надається таке ж значення
як документу» [5, с. 263]
Процесуальні документи у цивільному судочинстві стали обʼєктом
дослідження ряду науковців [11, 20, 19, 21]. Так, Ю. Канарик та І. Барʼяк у статті
досліджують поняття процесуальних актів-документів з цивільних справ,
обґрунтовують їх значення у системі цивільного судочинства, зʼясовують
правову природу кожного процесуального документа [11].
Дисертаційне

дослідження

О.

М.

Перунової

охоплює

широку

проблематику цивільно-процесуальної документації. Визнаючи документи з
цивільних справ, удосконалення їх змісту і форми важливим інструментом у
забезпеченні дієвості і ефективності судочинства, авторка ставить за мету
дослідити види, форми і зміст кожного процесуального документа. Дослідниця
вирішує ряд завдань: визначити загальне поняття «процесуальні актидокументи», розкрити сутність документування, вимоги до процесуальних
документів, особливості форм та ознаки цивільно-процесуальних документів. Як
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правник, О. Перунова розглядає форми і зміст документів через призму
правовідносин, бо саме існування цих документів узалежнене від процесуальних
дій у цивільному судочинстві, аналізує систему правових норм, що закріплюють
вимоги до складання процесуальних документів з цивільних справ. На основі
аналізу існуючої системи цивільно-процесуальної документації і її правового
регулювання, авторка вносить пропозиції щодо удосконалення процесуальних
документів.
Процесуальним документам з адміністративних справ присвячені низка
статей та дисертаційне дослідження Е. Ю. Шведа [23‒25]. У роботах дослідник
розкриває поняття «процесуального акта-документа в адміністративному
судочинстві», характеризує сутність, особливості і вимоги до цих документів, їх
відмінність від процесуальних документів, здійснених у процесі здійснення
провадження у цивільних, господарських і кримінальних справах, називає види
і подає класифікацію процесуальних документів адміністративного судочинства.
Автор також розглядає історичні передумови та світовий досвід документування
адміністративного процесу, викладає ознаки адміністративного позову, називає
види судових рішень адміністративного суду першої інстанції, склад
процесуальних документів в апеляційному та касаційному провадженнях.
Дисертаційне

дослідження

Е.

Шведа

завершується

характеристикою

процесуальних документів у процесі виконання судових рішень.
Контроверсійним у публікаціях Е. Шведа є трактування понять «форма» і
«вид» документа. Так, характеризуючи ознаки судового рішення, він вказує на
дві форми ‒ постанова і ухвала («постанова є формою рішення і ця форма тільки
письмова» [25]). Щодо ухвал адміністративного суду, для автора це ‒ форма
рішення суду двох видів ‒ письмова або усна.
Предметом наукових зацікавлень процесуальна документація стала у
навчальних посібниках, навчально-методичних комплексах з дисципліни
«Юридичне

документознавство».

Як

зазначали

дослідники,

юридичне

документознавство, побутуючи в якості навчальної дисципліни у закладах вищої
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освіти, не сформувалося як галузь наукового знання, остаточно не визначені
межі, обʼєктно-предметна сфера, коло юридичних актів, охоплених цим
«знавством» [12]. Питання створення та функціонування окремих видів
процесуальних документів висвітлені у одному з навчальних посібників з
юридичного документознавства [26]. У розділі другому посібника автори
подають алогічну схему видової класифікації юридичних актів, про що свідчить
структура розділу: 2.1. організаційно-розпорядчі документи; 2.2. кримінальнопроцесуальні та адміністративно-процесуальні документи; 2.3. цивільно-правові
документи (не лише процесуальні!); 2.4. судові документи. Процесуальні
документи (за межами даного дослідження залишилися господарськопроцесуальна документація) складають широкий сеґмент судової документації,
про що свідчать нормативні акти [1, 2, 3]. Таким чином, наукові методи
класифікування юридичних актів, та класифікаційна схема документації,
запропоновані авторами посібника, невірно визначають місце процесуальної
документації в системі юридичних документів, зокрема судових.
Питанням техніки створення кримінально-процесуальних документів
присвячена окрема тема у навчально-методичному комплексі з дисципліни
«Юридичне документознавство», розробленої доцентом кафедри юридичного
документознавства Національної академії внутрішніх справ А. В. Красницькою
[17]. Саме сфера її наукових інтересів, як ми зазначали вище, обмежила коло
процесуальних документів (лише кримінального судочинства), що є складовою
системи юридичних актів.
Юридичні документи, їх особливості і законодавче регулювання
досліджував О. С. Гиляка [6]. Автор публікації, не даючи загальної
характеристики і класифікації всіх юридичних документів, не визначаючи місця
процесуальної документації в системі юридичних актів, зробив спробу
класифікувати процесуальну документацію. О. Гиляка з правознавчих позицій
поділяє процесуальні документи за видами інформації на дві групи. До першої
автор відносить документи, які містять доказову інформацію, необхідну для
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повного і обʼєктивного розгляду судової справи. Друга група, на думку
дослідника, включає документи, створені органами за результатами розгляду
справи у судах. Спільною рисою документів цих двох груп, вказує автор, є те,
що вони за формою і змістом мають відповідати законодавчим вимогам [6, с.
166‒167].
Впровадження нових технологій у судовий процес обумовив появу праць,
які висвітлювали питання функціонування процесуальних документів на
електронних носіях. Комплексному дослідженню електронних документів як
джерелá доказів під час розгляду судом цивільних справ присвячене
дисертаційне дослідження Ю. С. Павлової [18]. В ретроспективі автор розглядає
правові аспекти набуття електронними документами характеру джерел доказів
(засобів доказування), фактори, які сприяли правовому закріпленню статусу
електронних документів як самостійного виду доказів. Характеризуючи
електронні документи-докази, дослідниця здійснює їх видову класифікацію,
вказує на структуру, структурно-функціональну організацію електронних
документів, склад реквізитів, визначає процесуальне значення електронного
підпису та електронної печатки. Автор обґрунтовує пропозиції/рекомендації для
вдосконалення

цивільного

процесуального

законодавства

у

частині

використання електронних документів під час розгляду цивільних справ,
включаючи й електронні документи, розміщені в мережі Інтернет.
Вперше в історіографії безпекові проблеми електронного інформаційного
ресурсу судового засідання з філософської перспективи, та методологічних
підходів висвітлені у монографічному дослідженні П. Л. Коляденка [13]. Автор
характеризує правовий режим електронного інформаційного ресурсу в умовах
становлення та розвитку інформаційного суспільства. Дослідник проаналізував
найважливіші аспекти даної проблеми, запропонував теоретичні та прикладні
пропозиції

щодо

інформаційного

удосконалення

ресурсу

судового

правового
засідання,

режиму
враховуючи

електронного
положення

інформаційного та інших галузей права, правозастосовної практики [13, с. 7].
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Автор розглянув коло питань (поза правовим аспектом), наближених до теми
нашого дослідження, а саме призначення, характеристики (обʼєктивність,
всебічність,

повнота)

та

ознаки

(функціональність,

структурованість,

атрибутивність) електронного інформаційного ресурсу, технології фіксування та
структуру інформаційних ресурсів судового засідання, ефективність доступу,
ризики, повʼязані зі зберіганням та використанням електронних ресурсів. П.
Коляденко розглядає електронний інформаційний ресурс судового засідання як
електронний процесуальний документ, який є інформаційним продуктом
фіксування судового засідання технічними засобами на належному технічному
рівні і здатний відтворювати повну інформацію про порядок та обставини
перебігу судового засідання [13, с. 43]. У монографії подається широка палітра
понять, повʼязаних зі створенням процесуальних актів технічними засобами :
«аудіозапис/звукозапис», «аудіотехнічний запис», «фонодокумент», «аудіальний
документ», «відеозапис», вказується відмінність «писаних документів» і аудіовідеозапису (несе не лише смислову, вербальну інформацію, а й передає
інтонації, відтінки мови, жестів, емоції, відображення обстановки судового
процесу). Автор провів опитування стосовно того, чи є фонограма судового
засідання процесуальним документом. Серед респондентів 365 відповіли «так»,
11 ‒ «ні». Це свідчить про неусталеність розуміння й трактування суті, завдань і
функцій електронних документів у судочинстві.
Характеризуючи історіографію питання не можна обійти увагою такі
навчально-методичні посібники, як збірники форм/зразків процесуальних
документів. Як правило, коло процесуальних документів в окремих збірниках
обмежено характером провадження [7‒10]. Такого роду збірники подають
методику складання процесуальних документів, базуючись на правових засадах,
враховують зміни процесуального законодавства і реформування судової
системи, розвитку правозастосовної практики.
Таким чином, історіографічний огляд теми дає підставу стверджувати, що
система процесуальної документації є одним із пріоритетних напрямів
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правознавчих
документів,

досліджень.
які

б

Документознавчі

охоплювали

питання

дослідження
загальної

процесуальних

схеми

класифікації

процесуальних актів та основних критеріїв класифікування, факторів впливу на
формування та організацію системи процесуальної документації, нормативноправові засади роботи з процесуальними документами на всіх стадіях їх
побутування, особливості архівування, а також термінологічні проблеми
співвідношення понять «акт» ‒ «документ» ‒ «процесуальний документ»,
перебувають на стадії становлення.
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