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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ / БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 371.72 

Юлія Глушко  

(Умань, Україна) 

 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ  

СУЧАСНОГО СТУДЕНТА ВНЗ 

 

Визначено умови формування здорового способу життя молодого покоління, основні 

критерії здорового способу життя, основні життєві пріоритети студентської молоді. 

Ключові слова: здоровий спосіб життя, здоров‟я, пріоритети,захворюваності, сім‟я, 

достаток. 

 

The conditions of a healthy lifestyle of the younger generation, the main criteria for a healthy 

lifestyle, basic life priorities students. 

Key words: healthy lifestyle, health, priorities, disease, family wealth. 

 

Здоровий спосіб життя – це дотримання режиму трудового дня, відпочинку харчування, 

відмову від шкідливих звичок. Беручи до уваги минулі роки та століття, то медична 

популярна література рясніла великою кількістю брошур, які висвітлювали дану тему. 

Це було поштовхом для розуміння необхідності дотримання здорового способу життя, 

вміння вживати заходи для його організації. 

Якщо оцінювати особисте життя, то для сучасної людини це має значення не лише в 

біологічному розумінні. В більшій мірі соціальне відчуття – відчувати себе впевненим 

громадянином, членом суспільства, членом сім'ї. Аналізуючи соціологічне опитування, у 

2014-2015 роках цієї впевненості позбавлено 15% нашого населення, 42% громадян 

відчувають тривогу, 10% ‒ безвихідь, 12% ‒ розгубленість, 7% ‒ опанував страх, 2% 

громадян налаштовані песимістично. Ці чинники знецінюють життя і зводять нанівець 

зусилля щодо збереження здоров'я.  

Отже, для того щоб виконати завдання формування здорового способу життя, в першу 

чергу треба звернути увагу на те, що за останні 20 років збільшилась захворюваність на 

туберкульоз, за останні 10 років збільшилась ВІЛ-інфікованість, СНІД. Поширення цих 

захворювань завжди було з соціальними коренями. 

Рівень збереження здоров'я та життя значною мірою визначається станом довкілля, 

харчування, адже часто вибирають і споживають те, що доступне на ринку. А доступними 

мали б бути, насамперед, продукти, що забезпечують не лише енергетичні потреби 

організму, а й є адекватними для нього за хімічним складом та за ціновими показниками. 

Та чи під силу сьогодні кожному громадянину нашої країни повноцінно харчуватися, 

відпочивати, облаштовувати свій побут, обирати відповідно свою освіту, професію роботу 

позбавлену шкідливих впливів? 

Якщо ж брати визначення ВООЗ, то здоров'я – це відсутність хвороб та фізичних вад, 

соціальне та духовне благополуччя. Якщо судити з випадкових вуличних спостережень, то 

виховна робота щодо здорового способу життя в навчальних закладах майже не проводиться. 

Не відчувається наслідків дії постанов влади стосовно тютюнопаління. Створюється 

враження, що й медичні працівники занедбали профілактичний аспект своєї діяльності. А 

вони повинні бути в перших рядах пропагандистів здорового способу життя. І не лише на 

словах, але й подавати власний приклад. 

Ми можемо з упевненістю стверджувати, що розумний підхід до збереження свого 

здоров'я, незалежно від особистих матеріальних можливостей, завжди дає шанс прожити 

довше, щоб бути кориснішим своїй родині. Тому сьогодні було б доцільним створення 
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громадських організацій здорового способу життя, які б займалися пропагандистською, 

видавничою діяльністю, які б нагадували і місцевим структурам про потребу розв‘язання 

відповідних проблем. 

Здоровий спосіб життя ‒ це невід'ємна складова нашого земного буття, а його реалізація 

‒ справа сім'ї, навчальних закладів, держави, громадських організацій та кожного з нас 

особисто. 

Значне місце в охороні здоров'я та фізичному русі нашої країни займає впровадження 

різних форм і методів фізичної культури у повсякденне життя на основі рекомендацій з 

питань раціонального режиму праці і відпочинку. 

Розвиток людини відбувався таким чином, що рухова активність, інтенсивна м‘язова 

діяльність і постійні фізичні навантаження стали складовою частиною нормальної 

життєдіяльності. Прогрес порушили кардинально переформовані механізми функціонування 

організму ‒ рухова активність, м‘язова діяльність і фізичні навантаження поступово були 

замінені відповідною технікою. Дуже багато виникло протиріч між умовами життя і 

біологічними потребами, які багато в чому визначали розвиток та характер масових 

неінфекційних захворювань, захворювань дихальної системи. 

Люди, які постійно активно рухаються, займаються фізичними вправами, хворіють на 

21,5% менше, ніж ті, хто ними нехтує. Тому необхідно активно рухатись протягом дня, 

раціонально використовувати вільний час, заповнюючи його виконанням фізичних вправ, які 

забезпечують економну роботу багатьох органів і систем організму і, перш за все, серцево-

судинної системи та дихальної, збільшуючи їх адаптаційні можливості, нормалізуючи 

артеріальний тиск, масу тіла, знімають нервово-емоційне навантаження. Заняття 

різноманітними фізичними вправами повинні стати і невід'ємною частиною під час роботи з 

людьми, які перенесли тяжкі травми, важкі захворювання, проходять відновлення після 

операцій. 

Слід відмітити, що при виконанні фізичних вправ необхідно враховувати стан здоров'я, 

фізичні та психічні можливості, фізичний розвиток та вік людини, рівень тренованості 

серцево-судинної системи та дихальної системи. 

На всіх етапах розвитку організму людина повинна регулярно тренуватись, фізично 

готувати свій організм. Систематичні заняття гімнастикою, туризмом, різними видами 

спортивних вправ та спортивними іграми у поєднанні із загартуванням ‒ це тривала 

молодість і старість без хвороб, насичена оптимізмом, та тривале життя з творчим трудовим 

піднесенням і натхненням. Фізичні вправи ‒ це значний фактор збереження високої і 

продуктивної не лише фізичної, але й психічної активності людини на довгі роки. Фізичні 

вправи сприяють активізації функцій головного мозку. 

Віками та роками наукою накопичувався значний досвід, який підтверджував 

необхідність систематичних занять фізичними вправами для покращення здоров'я, 

підвищення специфічної та неспецифічної його стійкості до різних патогенних впливів і 

підвищення працездатності. Для того, щоб попередити відхилення у фізичному розвитку, 

опорно-рухової системи, велику увагу слід приділяти фізичним вправам. Заняття 

фізкультурою відіграє важливу роль у профілактиці і лікуванні захворювань дихальної 

системи, регуляції обміну речовин, розладу травної системи. Фізична культура є вагомим 

фактором при профілактиці неврозів. Коли інтенсивно росте організм, то заняття 

фізкультурою попереджає порушення постави і деформовані зімни хребта. 

Розвитком теорії про здоров‘я займається така наука як валеологія, яка тісно співпрацює 

з природничими науками, філософією, соціологією. Вона вдумливо трактує всі чинники 

навколишнього середовища та внутрішньої системи. Валеологія вивчає основні причини 

розвитку хвороб та причини і виникнення хронічних захворювань і самовідновлення 

організму після перенесених захворювань. 

Отже, можна сказати, що здоровий організм ‒ це організм, який має великий запас 

енергії, стійко витримує дію патогенних чинників з навколишнього середовища та підтримує 
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на відносно сталому рівні біологічні функції. Якщо ж якась зі складових дає збій, то, 

відповідно, всі структури особистості ідуть на спад. 

Коли ми починаємо говорити про соціальне здоров‘я, то маємо на увазі індивідуальне 

здоров‘я зі своїми ознаками, якостями, соціальними та екологічними рисами, які є життєво 

важливою часткою соціального організму.  

Беручи до уваги оцінку суспільного здоров‘я ВООЗ, можна з впевненістю сказати, що 

основні критерії це: 

- стан харчування організму, що росте, тобто дітей; 

- якість грамотності населення, що росте; 

- загальна кількість безпечного водопостачання населення; 

- середня тривалість життя населення; 

- рівень імунізації дітей від інфекційних захворювань; 

- доступність невідкладної медичної допомоги; 

- витрати держави на охорону здоров‘я. 

Для того, щоб формувалася особистість, в нормі повинні бути як психологічні механізми 

так і фізіологічні та соціальні. Вони завжди зміцнюють і, як результат, підтримують 

гармонійний розвиток особистості. Якщо ж виникає якась глобальна проблема, то вона 

залишається актуальною і вирішується на державному рівні.  

Коли людина здорова, то вона прагне до краси духовної і фізичної. Баланс між 

фізичними і психічними чинниками підвищує самовираження і самодосконалість 

особистості, вона ніби розкриває свої потаємні додаткові резерви. 

Важливо усвідомлювати те, що коли виникає складна життєво-психологічна ситуація, то 

людина не в змозі контролювати себе та спостерігати за собою. Особистість повинна 

навчитись оцінювати себе об‘єктивно: знати свої недоліки, вчасно їх визнавати, і як 

результат – вчасно виправляти. 

Але для того, щоб спостерігати за собою, людина повинна постійно тренуватись: завжди 

важливим буде те, що особистість зможе запам‘ятати і з часом згадати. Дуже важливим є ще 

той фактор, коли людина навчиться спланувати майбутні події, тобто те, як у неї складеться 

в майбутньому розмова, поїздка, зустріч. Згодом все це вона згадає, проаналізує і виявить 

доповнення та неточності у своїх діях та вчинках.  

Поряд з фізичним розвитком особистості повинно йти таке поняття як «спостереження» 

за самим собою,тобто вивчати себе, аналізувати себе та свої дії, свою діяльність і вчасно 

підвищувати свій рівень і ефективність. 

Але для того, щоб успішно і вдало проходило спостереження за собою, людина повинна 

для себе запам‘ятати основні такі правила: 

1. Постійно намагатись запам‘ятовувати цікаві події, відчувати зміни, пов‘язані з ними. 

2. Якомога частіше запитувати себе, чому сталася та чи інша подія і відповідати на 

поставлені нею запитання. 

3. Порівнювати свої спогади про відчуття, переживання, про минулу ситуацію. 

Завжди людина повинна аналізувати ту чи іншу ситуацію, як вона її пережила, як 

адаптувалася в даній ситуації, як звертала увагу на подальші враження. Інколи також 

повинна бути присутня самокритика, яка вчасно дасть можливість оцінити свої здібності та 

можливості, виправляти свої помилки і вчинки, невірну думку, погану поведінку. 
Взагалі самокритика – це розвинуте мислення, здатність бачити в людині та 

навколишньому світі позитивні та негативні сторони. Тому всім необхідно взяти за правило: 

розвивати свою пам'ять, мислення, навчитись аналізувати, порівнювати й узагальнювати, 

класифікувати головне і другорядне. Лише навчившись точно аналізувати свої дії, поведінку, 

стане можливо провести об'єктивний самоаналіз. 

І, під кінець, звернемо особливу увагу на вибір сучасної молоді: вона обирає здоровий 

спосіб життя та достатню кількість грошей. Якщо брати загальну статистику у світі, то в 
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Україні молодість триває найдовше. Зрілість у них наступає у 30-37 років. До цього часу, 

вважається, що молоді люди можуть отримати своє житло, але не без допомоги держави. 

Чому ж виставляються такі вікові рамки? Вважається, що нині в нашій країні молоді 

живе близько 14 млн. громадян у віці 20-37 років. Якщо ж ми зменшимо молодіжний вік до 

28 років,то молодих людей залишиться 9 млн. І як наслідок, наша країна може дуже швидко 

постаріти: молодим буде лише кожен 6 громадянин. 

Коли ж проаналізувати статистичні дані, які базувалися на основі 2014 – 2015 років 

серед студентської молоді, то наші молоді люди виставляють такі життєві пріоритети: 

1. Вдалий, злагоджений шлюб. 

2. Повна самореалізація. 

3. Справжня дружба. 

4. Велике кохання. 

5. Успіх і кар‘єра 

6. Матеріальний достаток. 

Нашій молоді насамперед потрібна свобода та успіх. Але велика кількість (близько 60%) 

працювати та досягати успіху в Україні не захотіли. Своє майбутнє в кольорових фарбах 

вони бачать лише за кордоном. І знову ми задаємось питанням: чому? Невже в нас, в Україні, 

все так погано? І отримуємо відразу відповідь: наша країна на даний момент переживає 

складний період перебудови і становлення сімейних стосунків. Якщо всі ці фактори років 25 

тому взагалі не брались до уваги, то нині все навпаки. Раніше молодь, досягши успіху, в знак 

подяки і поваги допомагали своїм батькам, то тепер багато що змінилось.  

Молодь дуже легко в нас час вимагає від батьків допомогти їм матеріально, витрачаючи 

при цьому кошти не на допомогу своїй сім‘ї, а на розваги. Не досить раціонально молоді 

люди планують свій вільний час, недостатньо уваги приділяють своїм рідним та близьким. 

Але можна ще виділити й позитив серед негативу. Молодь починає хвилюватись за своє 

здоров‘я, за його стабільний стан, і як наслідок – цінність власного життя – це 1-е місце. 

Починає також молодь в наш час замислюватися і про власну сім‘ю та її добробут. 
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АНАТОМІЧНА БУДОВА СТОЛОНІВ-ВУСІВ – ВИДОЗМІНЕНИХ СУЦВІТЬ 

P.ANSERINA ТА P. REPTANS 

 

У статті наводяться дані про анатомічний опис поперечних зрізів стебла надземного 

повзучого столона-вуса P. anserina і P. reptans. Виявлено, що анатомічна будова зрілих 

столонів P. reptans та P. anserina подібні. Відрізняються вони, в основному, запасними 

речовинами: у P. reptans – це переважно білки і жироподібні речовини, а в P. anserina – 

крохмаль і жироподібні речовини. 

Ключові слова: Potentilla reptans, Potentilla anserina, столон, покривна тканина, 

первинна кора, центральний циліндр. 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

9 
 

The article contains information about the anatomical description of cross-sections of 

overground runner – feeler stems of P. anserina and P. reptans. Discovered, that anatomical 

structure of mature stolons of P. reptans and P. anserina is similar. They mainly differ with spare 

substances: P. reptans usually stores proteins and fat-like substances, and P. anserina – starch and 

fat-like substances. 

Key words: Potentilla reptans, Potentilla anserina, stole, fabric coating, primary cortex, the 

central cylinder. 

 

Рід Potentilla один із самих багаточисленних в родині Rosaceae. Він охоплює понад 300 

видів, з яких в Україні росте 41 вид. Це багаторічні, дворічні й однорічні рослини з 

прямостоячими, висхідними або повзучими стеблами [1, с. 273]. 

Вегетативно-рухливі види роду Potentilla, переважно, вологолюбиві й зустрічаються у 

вологих місцях, заплавах, по берегах річок. В умовах Півдня України найпоширенішими 

видами цієї групи є P. anserina та P. reptans – це багаторічні трав‘янисті рослини, яким 

властиве специфічне вегетативне розмноження за допомогою столонів-вусів. Обидва види є 

цінними лікарськими рослинами. 

Особливе положення цих видів в роді, їх практичне значення, наявність 

високоспеціалізованих пристосувань до омолодження і захоплення території вегетативним 

шляхом роблять ці види цікавими для детального вивчення анатомічної будови вегетативних 

органів [2, с. 152]. 

Анатомічну будову стебла надземного повзучого столона-вуса P. reptans та P. anserina 

вивчали на серії поперечних зрізів міжвузль молодих кінчиків столона і на зрілих ділянках з 

вкоріненими моноподіально-розетковими пагонами і розвиненими квітконосами. 

У P. reptans покривна тканина – одношарова епідерма з потовщеною зовнішньою 

клітинною оболонкою. Клітини епідерми щільно зімкнені між собою. Зовнішня оболонка з 

добре розвиненим шаром кутикули. 

Первинна кора зазвичай включає корову хлорофіловмісну (асиміляційну) і запасаючу 

паренхіму, ендодерму. Ендодерма, як правило, добре виражена і чітко відокремлює первинну 

кору від центрального циліндра [3, с. 52]. 

У P. reptans під епідермою розміщена первинна кора, 2-3 субепідермальні шари якої 

складаються з щільнозімкнених клітин без міжклітинників, з хлоропластами. Середні шари 

первинної кори включають 3-4 шари з міжклітинниками. Завершається первинна кора 

одношаровою ендодермою на першій стадії розвитку з поясками Каспарі і напівпропускними 

властивостями.  

Кольорові реакції на запасні поживні речовини показують, що тільки в деяких клітинах 

паренхіми первинної кори є невелика кількість крохмальних зерен, а в клітинах ендодерми 

позитивна реакція на наявність білків. 

Найскладнішу будову має центральний циліндр. Його складовими елементами є 

перицикл, провідні пучки та серцевина [1, с. 33]. 

У P. reptans центральний циліндр починається 3-4-рядним кільцем лігніфікованої 

склеренхіми перициклічного походження, в ній теж спостерігається позитивна реакція на 

білки. 

Провідні тканини – первина флоема і ксилема формуються після закладки прокамбію, 

який спочатку має окремі ділянки розміщені по колу, а потім зливається в суцільне кільце. В 

молодому кінчику столона виділяються окремі колатеральні пучки різної ширини між ними 

розміщені серцевидні промені. По мірі росту столона пучки зливаються в суцільне кільце. 

Анатомічна будова стебла зрілого столона непучкового типу. Первинна флоема включає 

провідні і паренхімні елементи, немає луб‘яних волокон. Запасні поживні речовини – білки і 

краплі олії. Первинна ксилема P. reptans включає судини, волокна лібріформа і контактну 

паренхіму. В ксилемній частині позитивна реакція на білки і краплі олії, які переважно 

відкладаються в контактній паренхімі. 
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В кінчику молодого столона центральна частина серцевини виповнена великими 

паренхімними клітинами, периферична (перимедулярна) зона має більш дрібні клітини. По 

мірі росту столона в центральній частині з‘являються міжклітинники, а згодом і порожнина 

заповнена повітрям.  

Анатомічна будова стебла столона-вуса у P. anserina подібна до будови вуса P. reptans. 

Відрізняються вони переважно запасними речовинами. 

Так у P. anserina покривна тканина, також, одношарова епідерма з потовщеною 

зовнішньою оболонкою. Клітини епідерми щільно зімкнені між собою. Зовнішня оболонка з 

добре розвиненим шаром кутикули. 

Під епідермою розміщена первинна кора, вона складається з 2-3 субепідермальних шарів 

щільно зімкнутих клітин без міжклітинників, з хлоропластами. Середні шари первинної кори 

P. anserina включають 3-4 шари паренхіми з міжклітинниками. Завершується первинна кора 

одношаровою ендодермою на першій стадії розвитку з поясками Каспарі і напівпропускними 

властивостями. 

Так у P. anserina кольорові реакції на запасні речовини показують, що в паренхімі 

первинної кори відкладаються крохмальні зерна. 

Центральний циліндр P. anserina також подібний до P. reptans, має 3-4-рядне суцільне 

кільце лігніфікованої склеренхіми перициклічного походження, але на відміну від P. reptans в 

ній відбулася позитивна кольорова реакція на жироподібні речовини. 

Провідні тканини – первинна флоема і ксилема формуються після закладки прокамбію, 

який спочатку має окремі ділянки розміщені по колу, а потім зливається в суцільне кільце. В 

молодому кінчику столона виділяються окремі колатеральні пучки різної ширини між ними 

розміщені серцевидні промені. По мірі росту столона пучки зливаються в суцільне кільце. 

Анатомічна будова стебла зрілого столона непучкового типу. Первинна флоема включає 

провідні і паренхімні елементи, немає луб‘яних волокон. Запасні поживні речовини – 

жироподібні речовини. Первинна ксилема P. anserina включає судини, волокна лібріформа і 

контактну паренхіму. В ксилемній частині позитивна реакція на запасні жироподібні 

речовини, які переважно відкладаються в контактній паренхімі. 

В кінчику молодого столона центральна частина серцевини виповнена великими 

паренхімними клітинами, периферична (перимедулярна) зона має більш дрібні клітини. По 

мірі росту столона в центральній частині з‘являються міжклітинники, а згодом і порожнина 

заповнена повітрям.  

Центральна частина серцевини у P. anserina порожниста, заповнена повітрям. 

Отже, стеблова частина столона-вуса P. anserina і P. reptans має первинну анатомічну 

будову і складається з тканин трьох типів: покривних, основних і провідних. Покривна 

тканина складається з одного шару клітин епідерми з кутинізованими оболонками і 

зовнішнім шаром кутикули. 

З основних тканин складається первинна кора і серцевина. Периферична частина 

первинної кори без міжклітинників, середина з міжклітинниками, внутрішній шар – 

одношарова ендодерма з напівпропускними клітинами з поясками Каспарі.  

Серцевина складається з паренхіми, центральна її частина в ході розвитку руйнується, а 

периферична – має дрібні клітини і більш довговічна. В паренхімі первинної кори і 

серцевини відсутні ідіобласти з кристалами і склереїди. 

Провідна тканина починає формуватись після закладки прокамбія. Першою з‘являється 

флоема в зовнішній частині прокамбія, а ксилема- у внутрішній. Послідуюча диференціація 

флоеми проходить в напрямку до центру, а ксилеми – в протилежному. 

Анатомічна будова зрілих столонів P. reptans та P. anserina подібні. Відрізняються вони, в 

основному, запасними речовинами: у P. reptans – це переважно білки і жироподібні 

речовини, а в P. anserina – крохмаль і жироподібні речовини. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ РОДУ FUSARIUM 

 

Окремі представники мікроскопічних грибів роду Fusarium у 2012 році були віднесені до 

десятки провідних серед збудників хвороб рослин, економічного і наукового значення. Однак, 

значення грибів роду Fusarium в природі не обмежується лише їх паразитичним впливом на 

рослини і тварин. 

Ключові слова: Fusarium, ґрунтові гриби, патогени, збудник в‟янення, метаболіти, 

забруднення сільськогосподарської продукції. 

 

Some representatives of microscopic fungi Fusarium species in 2012 were included in the top 

ten among plant pathogens, economic and scientific value. However, the importance of fungi 

Fusarium species in nature is not limited to parasitic effects on plants and animals. 

Key words: Fusarium soil fungi, pathogens, the originator withering, metabolites, 

contamination of agricultural products. 

 

Здавна людство стикалось з проблемою фузаріозів, яка в стародавні часи була відома під 

назвою «п‘яний хліб». І лише в 1882 р. на Далекому Сході Н. А. Пальчевським було описано 

захворювання, яке характеризувалось симптомами, близькими до сп'яніння і призводило до 

ураження центральної нервової системи з летальним наслідком. Це захворювання отримало 

назву «п'яний хліб» [4, c. 8]. 

Вивчаючи фузаріоз колоса А. А. Ячевський (1904), H. A. Наумов (1913) і І. І. Абрамов 

(1914) показали, що це захворювання є одним з найбільш поширених у пшениці, жита, вівса, 

ячменю в умовах теплого і вологого клімату [2, с. 162-164]. 

Вперше рід Fusarium було описано, як таксономічну одиницю у 1909 р. До кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. було описано значну кількість видів, досліджених П. А. Саккардо (1881-1913) 

[2, с. 162-164]. 

Таксономічна система роду є однією з проблем вивчення його представників. Зазвичай 

види розділяють на основі морфології, біологічного виду, філогенетичної спорідненості або 

комбінації цих факторів [17, c. 162-164]. Рід Fusarium включає 9 секцій, 26 видів і 29 

різновидів. В сучасній систематиці грибів, рід Fusarium належить до відділу Ascomycota, 

підвідділу Pezizomycotina, класу Sordariomycetes, підкласу Hypocreomycetidae, порядку 

Hypocreales, родини Nectriaceae. 

В основу розмежування секцій покладено морфологічні ознаки (наявність або 

відсутність мікроконідій і хламідоспор, форма і розміри макроконідій, кількість перегородок 

в них і т. п.), для видів і різновидів – культуральні ознаки (наявність або відсутність 
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спородохій, склероцій і забарвлення строми). Крім того, різновиди та форми 

характеризуються патогенністю для рослин, а форми – іноді запахом [3, c. 20]. 

Найбільш поширеними представниками роду Fusarium є такі види як: F. оxysporum, 

F. udum, F. solani, F. graminearum, F. virguliforme [9, c. 77 - 85]. 

Міцелій у грибів роду Fusarium частіше білий, рожевий, рожево-бузковий або бурий. 

Вони широко поширені в природі і розвиваються переважно в ґрунті, проте можуть існувати 

на різних рослинних і тваринних субстратах та у воді. Окремі види роду Fusarium мають 

властивість до синтезу різних біологічно активних речовин (вітамінів, антибіотиків, 

токсинів) [15, c. 73]. 

У формі міцелію гриб зберігається в насінні, на рослинних залишках вирощуваних 

культур і на дико зростаючих бур'янах. Чисельні види здатні утворювати з клітин міцелію і 

конідій товстостінні хламідоспори – спори, що знаходяться у стані покою з запасом 

поживних речовин, оточені багатошаровою щільною оболонкою. Хламідоспори служать як 

для переживання несприятливих умов, так й для розселення гриба. Потрапивши разом з 

рослинною тканиною або ґрунтом в сприятливе середовище, вони можуть проростати і 

формувати вегетативний міцелій. Конідії і фрагменти гіф розносяться вітром, краплями води 

або комахами і проростають, потрапляючи на поверхню сприйнятливих тканин рослин 

[5, c. 5-7]. 

В основному, представники роду Fusarium – сапрофіти, що мешкають в ґрунті на 

рослинних залишках. Але зустрічаються також фітотрофи, які викликають небезпечні 

захворювання рослин – фузаріози, утворюючи гниль коренів, насіння, плодів, а також 

загальне пригнічення і передчасне в'янення [1, c. 2-5]. 

Деякі представники роду Fusarium накопичують вторинні метаболіти, які представляють 

собою токсини, що ставить під загрозу безпеку харчових продуктів, а також здоров‘я тварин 

та людини [11, c. 46]. 

Гриби роду Fusarium характеризуються високою метаболічною активністю і 

адаптаційною пластичністю. Крім активної участі у розкладанні органічних залишків та 

ґрунтоутворюючих процесах, гриби роду Fusarium можуть розвиватися на зернових 

культурах в період вегетації рослин, а також в зерні, яке зберігається [6, c. 15-20]. 

Патогенні мікроскопічні гриби роду Fusarium являють собою основну перешкоду на 

шляху виробництва кормових бобових культур. Коренева гниль викликана такими видами, 

як F. оxysporum, F. solani, F. udum, F. virguliforme, є серйозною проблемою для цілого ряду 

важливих бобових культур – нута, гороху, сої, сочевиці, люцерни, квасолі і голубиного 

гороху, викликаючи втрати більш ніж 10 % врожаїв щорічно [10, c. 953-963]. 

Коренева гниль, викликана F. oxysporum, призводить до в‘янення і є основною 

перешкодою для виробництва бавовнику у всьому світі. F. oxysporum є одним із найбільш 

важливих збудників цього роду і займає 5 місце в списку 10 головних збудників хвороб 

рослин економічного і наукового значення, продукуючи декілька токсинів одночасно: 

фузаринову кислоту, тріхотецени та інші [8, c. 44-46]. 

Першим внутрішнім симптомом в‘янення є червоно-коричневий колір ксилеми, котрий 

потім поширюється на корені. Судинні зміни кольору прогресують з кореня, поширюється 

рослиною і продовжується до значної частини стебла. У сильно уражених рослин жовтіють 

листя та згодом зовсім руйнуються [16, c. 759-766]. 

Передачу збудника в ґрунті дуже важко контролювати традиційними методами, тому 

багато дослідників використовують хімічні препарати або методи біологічної боротьби 

[12, c. 25]. 

Вважається, що патогенність грибів контролюється декількома білками. Отже, 

визначення вірулентно пов‘язаних білків має велике значення для розкриття патогенетичних 

механізмів [7, c. 17-37]. 

Стійкість різних зернових культур до фузаріозу колоса є неспецифічною, тобто стійкість 

до одного виду патогена, що викликає фузаріоз колоса, проявляється й до інших видів 
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Fusarium [2, c. 162-164]. Встановлено, що при слабкому ураженні зерна міцелій 

розташовується в перикарпії або в оболонці зерна, при більш сильному ураженні він 

проникає в алейроновий шар, де розкладає білки з виділенням аміаку та інших токсичних 

речовин [14, c. 2092- 2098]. 

Отже, проблема забруднення сільськогосподарської продукції різними екотоксикантами 

стає з кожним роком все більш гострою, що визначає актуальність пошуку та розроблення 

препаратів для боротьби зі збудниками фузаріозів. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ  

ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ ЗОРОВИМИ ФУНКЦІЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ АДАПТАЦІЇ 

 

Сьогодні одним із актуальних питань вікової фізіології є вивчення вікових особливостей 

серцево-судинної системи як найбільш інформативного індикатора функціонального стану 

всього організму. Дослідження цієї системи у дітей з вадами зору обумовлено пріоритетними 

завданнями сучасної корекційної педагогіки, яка повинна забезпечити фізичну, психічну і 

соціальну адаптацію слабозорих дітей. Відомо, що початок навчання в школі для дітей з 

порушенням зору пов‘язаний з великими труднощами, оскільки необхідною умовою 

успішного навчання молодших школярів є їх сенсорний розвиток. Тому в останні десятиліття 

багато дослідників і офтальмологів приділяють велику увагу корекції зору дітей дошкільного 

віку. Цей віковий період характеризується суттєвими змінами серцево-судинної системи: 

збільшується маса і об‘єм серця, змінюється співвідношення його відділів, вдосконалюється 

нервова регуляція діяльності серця, диференціюється гістологічна структура серця і судин 

[3]. Всі структурні елементи серця і судин у дітей, а також механізми, що регулюють 

діяльність серцево-судинної системи, знаходяться в процесі дозрівання і адаптації до умов 

життя. Розглядаючи незрілість (недостатню досконалість) механізмів регуляції цієї системи у 

віковому аспекті, слід відмітити її взаємозв‘язок із центральною нервовою системою. 

Відомо, що центри стовбура головного мозку виявляють безпосередній регулюючий вплив 

на роботу серця через симпатичні та блукаючі нерви. При наявності стресових ситуацій 

підвищується симпатична і послаблюється вагусна вегетативна активність [7, 11].  

Результати вивчення впливу розумового та фізичного навантаження на дітей 

дошкільного віку нечисленні та мають ряд протиріч. Згідно даних одних авторів, розумове 

навантаження, яке не обмежується певним часом, викликає підвищення систолічного та 

діастолічного артеріального тиску (АТс, АТд) і частоти серцевих скорочень (ЧСС) [9], тоді 

як інші автори свідчать про зниженняцих показників [14]. Дані, отримані при вивченні 

впливів розумового навантаження на серцевий викид у дітей, також мають протиріччя. 

Проведені дослідження свідчать, що розумова діяльність викликає як збільшення 

систолічного (СОК) та хвилинного об‘єму крові (ХОК) [14], так і їх зниження [11]. 

Комплексний підхід включав оцінку вегетативного балансу в управлінні серцевим 

ритмом і аналіз функціонального стану окремих відділів системи кровообігу. Він дозволив 

найбільш повно охарактеризувати динаміку розвитку системи кровообігу. Оцінка 

адаптаційних можливостей організму здійснювалася за допомогою функціональних проб, у 

тому числі дозованого розумового та фізичного навантаження. В якості показників, які 

відображають стан серцево-судинної системи, використовувалися артеріальний тиск, частота 

серцевих скорочень, систолічний та хвилинний об‘єм крові. Зміна величини цих параметрів 

при розумовому та фізичному навантаженні свідчила про ступінь напруження регуляторних 

механізмів, емоційній збудливості і стійкості до стресорів. 

В доступній літературі є дослідження, які розкривають вплив розумової діяльності на 

центральну гемодинаміку дітей 5-6років. У дітей цього віку при виконанні коректурної 

проби спостерігалося підвищення ЧСС, АТс, АТд [8]. У дітей 5-6 років розумова діяльність 

супроводжувалась зниженням АТд, а також збільшенням ХОК [9]. 

В наш час зросли вимоги до майбутніх першокласників, що призвели до збільшення 

інформації, яку має засвоїти дитина в дошкільному навчальному закладі. Відповідно, діти із 

зниженням зорової аферентації мають численні проблеми у процесі навчання, які, у свою 
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чергу, впливають на зміни у роботі регуляторних систем організму, в тому числі й серцево-

судинної [17]. Вивчення параметрів центральної гемодинаміки слабозорих дітей 

дошкільного віку дозволяє виявити психофізіологічні механізми адаптації до розумових та 

фізичних навантажень та вибрати раціональні шляхи корекційного впливу на процес 

формування адаптивних можливостей. 

Метою роботи являється дослідження функціонального стану центрального відділу 

серцево-судинної системи і кровообігу у дітей 5-6 років в нормі та при порушені зорової 

функції в умовах спокою, при розумовому та фізичному навантаженні. 

У ході експериментального дослідження було обстежено 40 дітей 5-6 років, які 

відвідують ДНЗ №7 «Волиняночка» м. Володимира-Волинського. Дослідження проводились 

в першій половині дня (з 9 до 13 годин) в період найбільшої активності фізіологічних 

функцій.  

Діти були поділені на дві групи, в першу увійшли 20 нормальнозорих дітей. Фізіологічні 

показники серцево-судинної системи у дітей цієї групи в стані фізіологічного спокою були 

контрольними. У другу увійшли 20 дітей із порушеннями зору (міопія, астигматизм). 

Статевий розподіл у кожній групі був такий: хлопчиків (n=12) та дівчаток (n=8).  

У дослідження проводилась функціональна проба із розумовим навантаженням. В якості 

якої був використаний тест з фігурними коректурними таблицями [16]. Робота виконувалась 

таким чином: дитині давали вказівку розглянути уважно усі фігурки, знайти серед них 

трикутник, круг і прапорець. Згодом потрібно було поставити у трикутнику паличку, у крузі 

‒ хрестик, у прапорці-крапку. Це завдання виконували діти 6 років, а для дітей 5 років 

завдання полягало у знаходженні двох фігур [16]. Завчасно із дітьми були проведені 

тренувальні заняття для ознайомлення з методикою виконання завдань. Тести тривали 5 

хвилин і проходили у вільному темпі. Фізичне навантаження полягало у виконанні 10 

присідань за 1хвилину. Стан фізіологічного спокою оцінювався у положенні сидячи, руки 

опущені на коліна. 

У цих режимах проходила фіксація змін функціональних показників серцево-судинної 

системи: частоти серцевих скорочень (ЧСС), систолічного та діастолічного артеріального 

тиску (АТс, АТд). На основі отриманих результатів був розрахований пульсовий 

артеріальний тиск (АТп), середній артеріальний тиск (АТсер), систолічний об‘єм крові 

(СОК), хвилинний об‘єм крові (ХОК) та адаптаційний потенціал (АП). 

Комплексний підхід, який включав оцінку вегетативного балансу в управлінні серцевим 

ритмом і функціонального стану окремих відділів системи кровообігу, дав можливість 

охарактеризувати динаміку розвитку системи кровообігу. Оцінка адаптивних можливостей 

організму здійснювалася після аналізу параметрів центральної гемодинаміки. Були зроблені 

висновки про ступінь напруження регуляторних механізмів, емоційної збудливості і 

стійкості до стресорів здорових та слабозорих дітей дітей.  

Результати досліджень були опрацьовані методами варіаційної статистики з 

використанням комп‘ютерного пакета статистичних програм Microsoft Excel 7.0. Достовірні 

відмінності визначалися по t-критерію Стьюдента при p≤0.05. 

Попередні розрахунки не виявили статевих відмінностей в експериментальних групах за 

показниками, які аналізуються. Це дозволило об‘єднати обстежуваних у дві статево-вікові 

групи.  

Показники серцево-судинної системи у здорових дітей 5-6 років та дітей з 

офтальмологічними порушеннями у стані фізіологічного спокою, після розумового та 

фізичного навантаження (Таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Г

р
у
п

и
 

д
іт

ей
 

Показники 

ЧСС, 

уд/хв. 

АТс,  

мм.рт.ст. 

АТд, 

мм.рт.ст

. 

АТп, 

мм.рт.ст

. 

АТсер, 

мм. 

рт.ст. 

СОК, мл ХОК, 

мл 

АП 

Стан спокою 

І 82.4±1.9 103.2±3.2 60.3±16.

9 

42.9±5.8 64.4±3.

0 

40.0±0.1 3296.0±3.

0 

1.9±0.2 

ІІ 85.7±2.4 93.5±2.3* 64.1±1.4 29.6±1.0 73.8±2.

3 

28.0±2.3 2399.6±5.

6 

2.3±0.3 

Після розумового навантаження 

І 92.8±2.3** 105.3±1.7*

* 

59.1±1.3 46.2±1.0 74.3±1.

1 

67.0±4.1

* 

6217.6±2.

3 

2.2±0.1 

ІІ 90.1±1.6 94.6±1.8* 64.1±1.6

* 

30.4±2.1

* 

74.2±1.

9 

25.0±2.4 2252.5±3.

0 

2.6±0.3 

Після фізичного навантаження 

І 114.2±2.1*

* 

113.3±3.1* 56.7±1.7 56.6±2.8 75.3±2.

5 

77.0±3.3

* 

1701.5±4.

0 

2.9±1.2 

ІІ 115.7±3.6 109.1±1.4 66.1±2.2

* 

43.0±2.8 70.2±2.

4 

75.7±1.2 1312±2.3 3.22±1.

1 

Примітка. Групи дітей: І- здорові діти(n=20); ІІ - діти з офтальмологічними 

порушеннями(n=20). 

* Достовірна відмінність у порівнянні з нормою 

** Достовірна відмінність у порівнянні із станом спокою. 

Отримані у дослідженні величини АТс, АТд, ЧСС, СОК, ХОК у дітей 5-6 років 

знаходяться у відповідності із віковими нормами і близькі до показників, характерних для 

дітей цього віку, які є у літературі [1, 8, 9].  

У відповідь на розумове навантаження у здорових дітей ЧСС достовірно зростала в 

порівнянні із періодом спокою в 1.1 рази, при фізичній активності – в 1.4 рази, при цьому 

простежувалося достовірне підвищення АТс при фізичному навантаженні, в той час як АТд 

залишався майже незмінним (таблиця). Ці зміни можуть бути пов‘язані із посиленням 

скорочувальної функції міокарда, про що свідчать ехокардіографічні дослідження у дітей 5-7 

років [8]. Зростання скорочувальної функції міокарда спричинене посиленням симпатичних 

впливів, що відповідає результатам досліджень автономної нервової регуляції серцевого 

ритму при розумовій діяльності різного характеру у дошкільнят [10, 11].  

Отримані дані дозволяють припустити, що у здорових дітей регуляція серцевого ритму в 

умовах розумового навантаження здійснюється шляхом активації умовно-рефлекторних 

механізмів регуляції серцевого ритму. 

Фізичне навантаження активізує безумовно-рефлекторні механізми управління [3], які 

функціонують під контролем кіркових центрів, що відображається у збільшенні показників 

ЧСС та АТс у здорових дітей. 

Порівняльний аналіз досліджуваних параметрів у дітей в стані спокою показав, що при 

патології зорового аналізатора відмічалось більш виражене напруження у регуляції 

серцевого ритму і роботи серцево-судинної системи у цілому, у порівнянні із контрольною 

групою. Це, вірогідно, обумовлене, незрілістю систем центральної регуляції і високим 

початковим рівнем напруження регуляторних систем (таблиця). 

Встановлено, що у ІІ групі ЧСС достовірно переважала значення, отримані у здорових 

дітей, а також у стані спокою відмічене достовірне збільшення АТс у порівнянні із нормою. 

Показники СОК і ХОК достовірно зменшувалися у дітей цієї групи. 

Аналізуючи показники, які відображають зміни при розумовому та фізичному 

навантаженні у дітей ІІ групи, слід зауважити, що вони свідчать про напруження механізмів 
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регуляції серцево-судинної системи, які можуть бути викликані такими причинами: значним 

емоційним навантаженням, недостатньою морфофункціональною зрілістю центральних і 

периферичних регуляторних структур нейроендокринної системи [19], функціональною 

незрілістю структур мозку, відповідальних за релаксацію; генетичними особливостями 

регуляції функцій серцево-судинної системи [7]. 

М‘язова діяльність супроводжується інтенсивною роботою серця, яка здійснюється в 

умовах інтенсивного коронарного кровопостачання і підвищеного рівня обміну речовин у 

серцевому м‘язі. Ці процеси протікають на фоні збудження симпатичних нервів серця [3]. 

Задовільна адаптація серцево-судинної системи забезпечується помірним підвищенням рівня 

активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи і центральних механізмів 

регуляції серцевого ритму. Зміни, які відбулися із показниками центральної гемодинаміки у 

здорових дітей, свідчать про переважання впливів парасимпатичного відділу, у дітей з 

вадами зору ‒ симпатичного відділу вегетативної нервової системи. 

Саморегуляція артеріального тиску полягає у тому, щоб знайти оптимальний режим 

кровопостачання та захистити організм від надлишкових перепадів тонусу судин при 

підвищених вимогах у стані розумового та фізичного навантаження. Зміни параметрів 

центральної гемодинаміки яскраво свідчать про адаптаційні можливості організму. 

Аналізуючи адаптаційний потенціал (за методикою Р.М.Баєвського) [2], слід відмітити 

задовільні адаптаційні можливості у стані спокою здорових дітей. У обстежених ІІ групи 

стан спокою був пов'язаний із напругою механізмів адаптації, у дітей І групи подібні 

адаптаційні зміни простежувалися при розумовому навантаженні. Незадовільна адаптація 

спостерігалася при фізичному навантаженні у дітей ІІ групи. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що порушення зору викликають 

необхідність використання резервних адаптаційних можливостей серцево-судинної системи 

дітей шляхом посилення симпатичних впливів вегетативної нервової системи, які 

стимулюють роботу серця і посилюють обмінні та енергетичні процеси на безумовно-

рефлекторному рівні регуляції. 

ВИСНОВКИ 

1. Оптимальний стан серцево-судинної системи у здорових дітей у стані спокою та під 

час навантажень забезпечується центральною нервовою системою шляхом незначної 

активації впливів симпатичного відділу, що запобігає небажаному функціональному 

перевантаженню життєво важливих систем. 

2.  У здорових дітей під час дослідження спостерігалося переважання парасимпатичної 

нервової регуляції. У дітей з вадами зору напруження у системі вегетативної регуляції та 

посилення впливів симпатичного відділу вегетативної нервової системи простежувалося як у 

стані спокою, так і при розумових та фізичних навантаженнях. 

3. Вірогідно, що адаптаційні можливості дітей із вадами зору помітно знижуються при 

розумовому та фізичному навантаженні, так як вони пов‘язані із значним емоційним 

напруженням, обмеженою руховою активністю, недостатньою морфофункціональною 

зрілістю центральних і периферичних регуляторних структур нейроендокринної системи, 

функціональною незрілістю структур мозку, відповідальних за релаксацію, генетичними 

особливостями регуляції функцій серцево-судинної системи. 
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ГЕОГРАФІЯ І ГЕОЛОГІЯ / ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ 

 

Василь Гудак, Ольга Кокоєйко  

(Дрогобич, Україна) 

 

ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ,  

СПОСОБИ ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ 

 

У статті розглянуто особливості первинної геолого-геофізичної інформації та 

методику її обробки. Виділено ряд типівприкладного програмного забезпечення, кожний з 

яких може бути співставленний з певним класом задач, які розв'язуються. Розглянуто один 

із видів ГІС-системи на прикладі бази геолого-геофізичних знань NABAD-KB. 

Ключові слова: геолого-геофізична інформація, обробка даних, геоінформаційні 

системи, бази геолого-геофізичних знань. 

 

The article discusses the features of the initial geological and geophysical information and 

method of their processing. Highlighted several types of application software, each of which can be 

a comparison with a certain class of problems solved. Considered one of the types of GIS database 

system as an example of geological and geophysical knowledge NABAD-KB. 

Key words: geological and geophysical information, data processing, geoinformation systems, 

database of geological and geophysical knowledge. 

 

В геофізиці предметом вимірювання є фізичні властивості гірських порід та 

характеристики природних або штучно створених фізичних полів у цих породах. Засобами їх 

вимірювання є аналогові та цифрові вимірювальні прилади. 

Результати вимірювань представляють собою число, виражене у відповідних одиницях 

вимірювання. Це число і є елементом первинної геолого-геофізичної інформації.  

Тобто, первинна геолого-геофізична інформація ‒ це вимірювальна інформація, яка 

несе відомості про фізичні властивості, явища геологічного середовища, або фізичні поля 

деякого геологічного об'єкта. 

Основним результатом таких досліджень є відтворення просторового положення 

геологічних границь, характеристика літолого-стратиграфічного складу геологічних шарів, їх 

фізичних властивостей, зображених у вигляді відповідних геологічних розрізів, геологічних 

схем і карт, карт розподілу характеристик порід. 

Перетворення цієї інформації про об‘єкт у дані про його будову здійснюються шляхом 

багатокрокового процесу обробки та аналізу (на кожному проміжному кроці) результатів 

вимірювань. Машинна реалізація такого процесу виконується із застосуванням процедур 

перетворення первинних даних у більш загальну інформацію, яка доступна для 

безпосередньої оцінки людиною та подальшого використання. Конкретний склад та 

послідовність відповідних процедур залежать від конкретного методу та об'єму вхідних 

даних. Певна сукупність таких процедур називається методикою обробки даних. В 

залежності від галузі розрізняють методики обробки геологічних та геофізичних даних. В 

рамках окремої галузі використовуються: у геофізиці ‒ методики обробки сейсмічних, 

гравімагнітних, електрометричних та радіометричних даних; у геології ‒ методики обробки 

даних геохімічного аналізу, гранулометричних даних та ін. 

У різноманітності форм прикладного програмного забезпечення можна виділити ряд 

типів, кожний з яких може бути співставленний з певним класом задач, які розв'язуються, та 

зв‘язаний із рівнем розвитку обчислювальної техніки та технології програмування: 

1. Незалежні програми, призначені для рішення однієї фіксованої задачі. 

2. Бібліотеки програм ‒ набір програм, кожна з яких виконує певну функцію і має 

стандартне звертання. 
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3. Багатофункціональні програми, які є розвитком продуктів першого типу. Вони є 

незалежними програмами, які виконують певний набір функцій в залежності від вхідних 

керуючих параметрів та даних, або складні програми на основі бібліотек програм. 

4. Пакети прикладних програм ‒ передбачають організацію проблемного програмного 

забезпечення, яка допускає природне спілкування із системою на мовах, прийнятих у 

дисциплін даної предметної області, а також автоматизацію процесів реалізації, модифікації 

та вдосконалення. 

Необхідно підкреслити, що вказані типи програм були розроблені практично для 

кожного окремого методу як геологічних, так і геофізичних досліджень. Наприклад, існують 

пакети прикладних програм для обробки даних геохімічних спостережень, сейсмічних, 

гравіметричних, електрометричних, радіометричних і т.п. 

Сучасна тенденція розвитку комп'ютеризації розвідувальної діяльності полягає у 

створенні таких програмних продуктів ‒ ГІС-систем, в яких різні алгоритми обробки 

геолого-геофізичних та геохімічних даних об'єднані у єдиний програмний комплекс 

засобами інтелектуального інтерфейсу. На відміну від інших типів програмних засобів ГІС-

системи дозволяють обробляти різнорідну геоінформацію на основі інтегрованого її аналізу. 

На сьогоднішній день створені методи такого аналізу, які забезпечують вирішення задач 

виділення та локалізації перспективних об'єктів, проводити кількісну інтерпретацію 

різнорідної інформації, будувати багатофакторні фізико-геологічні моделі об'єктів, що 

вивчаються.  

Роглянемо один із видів ГІС-системи на 

прикладі бази геолого-геофізичних знань NABAD-

KB. 

База знань, яка розробляється і впроваджується 

в рамках системи NABAD (NadraBaseData), 

адресована фахівцям геолого-геофізичного 

профілю, що працюють на території України. База 

знань призначена для акумулювання максимуму 

доступних матеріалів як геолого-геофізичного, так і 

нормативно-регламентуючого характеру, які 

можуть бути корисними як для спеціалістів-

практиків, так і для наукових працівників. Геолого-

геофізичні фактографічні і картографічні матеріали 

надаються користувачу бази в зручному і звичному для нього вигляді: тексти, таблиці, 

діаграми, графіки, карти, схеми. 

Інформація у базі знань NABAD-KB 

організована у відповідності до структурно-

тектонічного районування України. База даних 

складається з декількох взаємопов'язаних баз, а 

саме: інформаційно-довідкової картографічної 

системи NABAD-MAP та інформаційно-довідкової 

текстової системи NABAD-TEXT.  

Створена в рамках бази даних NABAD База 

даних NABAD-KB, є зручним і недорогим засобом 

зберігання та перегляду неструктурованої геолого-

геофізичної інформації, зокрема цифрових і 

растрових карт, таблиць, текстових документів та 

інше. Клієнт-серверна конфігурація СУБД 

InterBase, яка є ядром всієї системи, дозволяє мати доступ до інформації з будь-якого ПК, 

підключеного до локальної корпоративної мережі. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

У статті розглянуто взаємозв‟язок географічної та геологічної наук, перспективи їх 

розвитку. Виділено такий розділ географії як естетична географія, яка в умовах глобалізації 

набуває розвитку. Наведено позитивні наслідки інноваційно-технічного розвитку даних наук. 

Ключові слова: естетична географія, глобальні проблеми, інтеграція в суспільство. 

 

The correlation of geographical and geological sciences, their development prospects are 

examined in the article. Such part of geography as aesthetic geography which gains growh under 

globalitation comditions is separated. Positive issues of innovative and technical development of 

given sciences are pointed out. 

Key words: aesthetic geography, global problems, society integration. 

 

Географія та геологія тісно пов‘язані науки між собою, як науки які вивчають Землю. 

Вивчаючи географію обов‘язково можна помітити деякі риси, характерні геології і навпаки: 

вивчаючи геологію можна помітити риси, притаманні географії. Вивчаючи ці науки, можна 

здобути базове підґрунтя, яке допоможе в подальшому вивчені геології та інших наук про 

Землю. На даний час кожні висококваліфіковані фірми та індустріальні підприємства, які 

пов‘язані з надрами, не можуть обійтися без геологів та географів. Отже потрібно 

вдосконалювати свої знання та поглиблювати їх, щоб вийти на новий рівень і досягти 

більшого.  

Розвиток естетичної географії 

Від початку 90-х рр. XX ст. в Україні набули широкого розвитку дослідження проблем 

географії культури (зокрема естетичної географії). Географія культури є важливим 

напрямком соціально-економіко-географічих досліджень, що сформувався на перетині 

соціально-економічної (суспільної) географії з культурологією. Сутність географічних 

досліджень культури полягає у визначенні просторово-часової диференціації культурних 

явищ, що тією чи іншою мірою завжди були присутні в складі досліджень різних 

географічних наук, що використовували культурологічний підхід. У світовій географічній 

науці геокультурна проблематика виокремилася як важливий міждисциплінарний напрямок 

сучасної наукової думки. Зарубіжні культурно-географічні дослідження складаються з ряду 

напрямків, які спираються на методичні розробки школи Берклі та полягають у виявленні 

взаємозв`язків людини і людських спільнот із навколишнім середовищем, які проявляються у 

використанні людиною прилеглих територій. Про значущість цього напрямку свідчить хоча 

б той факт, що в межах Міжнародного географічного конгресу заснована та безперервно 

працює Комісія з географії культури. Сьогодні географія культури виступає як базова 

освітньо-географічна дисципліна. Її викладання здійснюються на географічних факультетах 
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більшості університетів США та в старших класах шкіл європейських країн. Наприкінці ХХ-

ХХІ ст. географія культури як галузь географічної науки посідає одне з чільних (проте не 

лідерських) мість у країнах Заходу. 

Природній потенціал України 

Як вважають учені, близько 5% мінеральних ресурсів планети зосереджені в Україні. 

Наша країна володіє найбагатшими у світі запасами марганцю і титану, а за залізними 

рудами посідає 3 місце. У 2000 р. Україна видала на-гора понад 26 млн т залізної руди. 

Попри явний спад виробництва після здобуття незалежності, металургія залишається 

найважливішою галуззю української індустрії, становлячи п`яту частину валового 

національного продукту і чверть усього експорту. Країна має в своєму розпорядженні 

колосальні запаси вугілля, найістотніша частина яких знаходиться на Сході, під містом 

Донецьком. Проте запаси нафти і газу незначні, понад чотири п‘ятих потрібної кількості цих 

паливних ресурсів доводиться імпортувати. 

Можливі перспективи розвитку географії та геології 

Розповсюдження та інноваційно-технічний розвиток науки географії та геології без 

позитивних наслідків не мине. Поліпшення та удосконалення знань з різних відгалужень цих 

наук допоможе в рази полегшити працю людини та більш детально зрозуміти всесвіт його 

закони та принципи. Розвиток та поширення цих знань дасть можливість новим спеціалістам 

поглибити і удосконалити суспільство і його знання, тому надання знань та доступне, 

глобальне фахове розгалуження їх допоможе доступніше та якісніше зрозуміти важливість 

цієї професії у житті кожної людини та її невід‘ємність. Вивчення нового призведе до 

глобалізації та інтеграції нових звичаїв культури та підвищить важливість значення наук 

«гео», що призведе до науково-технічної, політично-соціальної, фізико-геологічної та 

індустріальної революції, що відкриє нові ворота перед суспільством. Основні перспективи 

її вдосконалення та інтеграції в суспільство:  

- надання всіх матеріальних та фінансових можливостей молодим та кваліфікованим 

спеціалістам; 

- доступність базової освіти по спеціальності; 

- автоматичне працевлаштування; 

-  надання прав самодіяльності. 

Виходячи на новий рівень географічних наук можна вирішити багато масштабних 

проблем людства, а саме: 

- питання миру; 

- глобальне потепління; 

- глобальне забруднення. 

Які супроводжували не одне наше покоління, а також знайдуться відповіді на такі 

запитання: 

- життя у космосі; 

- історична істина життя людей, країн, Землі.  

Старанно та обдумано вивчаючи географію можна здобути нові знання, які допоможуть 

нам навіть не по роботі, а в житті 

вдосконалювати себе, що призведе до самовдосконалення людини та воздвигне її на 

новий рівень. Важливість цих наук у житті кожного із нас є безперечна, тому слід вивчати ці 

науки, щоб самовдосконалюватися. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В УРБАНІЗОВАНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ: ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ 

 

У статті окреслено низку проблем щодо розвитку рослин в урбоекологічному 

середовищі. Вони пов‟язані із пошуком адаптаційних факторів існування рослин міських 

агломерацій, а також здатності рослин створювати екологічну рівновагу в 

урбоекологічному середовищі. Наголошується, що визначальним чинником створення 

урбоекологічного середовища є антропологічний. 

Ключові слова: урбоекологічне середовище, антропологічний чинник, місто, деревні 

рослини, адаптація. 

 

Результатом стрімкого розвитку сучасних міст є формування урбанізованого 

середовища. Визначальним фактором у його розвитку є антропологічний. Саме 

антропологічне втручання у природне середовище (стихійно чи свідомо створюване 

людиною) здатне суттєво вплинути на хитку рівновагу живих біотичних систем, а інколи 

спричинити їх руйнування за умови набуття середовищем характеристик рекреагенного та 

навіть суто техногенного [1]. Загалом йдеться про часткову трансформацію, а місцями й 

спотворення природного середовища діяльністю людини. Неврівноваженість та мінливість 

сучасних урбоекосистем залежить не стільки від законів природи, а й зумовлюється 

суб‘єктивними уявленнями людини, передусім її споживчої психології про довкілля 

[3, c. 25]. 

Характерними рисами сучасних урбоекологічних систем є зміна низки атмосферних 

чинників (температурного режиму та складу повітря, його вологості, прозорості та руху); 

суттєве втручання у рельєфну будову та генезис ґрунтів (зміна фізико-хімічних показників, 

пришвидшена де гуміфікація, замощення й забудова ґрунтової поверхні, зміни 

температурного режиму ґрунту); змінена якість водних ресурсів (хімізація опадів, корекція і 

суттєвий вплив рівня грунтових опадів, регулювання стоку, дефіцит і коливання запасів 

продуктивної вологи) [1, с. 263]. Таким чином, у містах створюється особливий мікроклімат, 

який впливає на живий світ, зокрема на міську флору. В урбанізованому середовищі 

змінюються основні показники вітальності рослинного організму, а саме: швидкість росту, 

темпи сезонного розвитку, інтенсивність цвітіння та плодоношення, зовнішній вигляд 

рослини тощо. Ці фактори у свою чергу перешкоджають зеленим насадженням в 

урбоекологічному середовищі міста виконувати свої санітарно-гігієнічні й естетичні 

функції.Вони актуалізують проблему оцінки антропогенних змін, що відбуваються у 

природному середовищі як важливому чинникові адаптації рослин. 

Наступною проблемою є визначення можливостей деревних рослин забезпечувати 

саморегуляцію в урбоекосистемі, створюючи належну охорону й відтворення її основних 

компонентів – водних ресурсів, атмосферного повітря, ґрунтового та рослинного покриву, 

тваринного світу тощо. Рослини як частина біотичного різноманіття міст не лише зазнають 

впливу, а й здатні зворотно створювати вплив, створюючи у такий спосіб екологічну 

рівновагу в урбоекосистемі. Урбоекологічна система однаковою мірою відкрита як для 

іміграції, так і для еміграції [3, с. 23]. 

Визначення адаптивних можливостей рослини пов‘язане із оцінкою її життєвості в 

урбоекосистемі, що проявляється в конкретних ознаках. Зокрема, критеріями оцінки 

життєвості деревних порід є фенологічні (тривалість генеративного періоду; тривалість 
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активної життєздатності листя); анатомічні (товщина покривних тканин; індекс 

палісадності); морфологічні (площа листкової пластини; кількість листків; довжина та 

діаметр однорічних пагонів); фізіологічні (вміст хролофілів та каратеноїдів; вміст азоту, 

білку та їх супродуктів; вміст крохмалю, сахарози та їх субпродуктів; кислотність та окисно-

відновний потенціал водної витяжки клітин) [2, с. 310]. Оскільки життєвість деревних 

рослин виявляється у конкретних ознаках, виникає проблема оцінки стійкості рослин 

залежно від відхилень в обраних показниках. 
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(Чернівці, Україна) 
 

МІКРОКЛІМАТИЧНІ Й ФЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОСНОВІ 

БАГАТОРІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ МЕТЕОРОЛОГА-АМАТОРА З ВІННИЧЧИНИ 
 

Проаналізовано мікрокліматичні й фенологічні зміни за період 2000-2015 рр. на основі 

багаторічних спостережень метеоролога аматора з Вінниччини. Встановлено підвищення 

температурних показників на 1,2°С у 2015 р., в порівнянні з показниками в 2000 р. Згадане 

явище відбувається за рахунок підвищення денної температури (на 2°С). Виявлена значна 

варіабельність відхилення середньомісячних температурних показників в розрізі сезонів 

року. Досліджено, що основна кількість опадів випадала в літні місяці (39 %), найменш 

вологими були зимові (17 %), а у весняний та осінній періоди кількість опадів виявилась 

приблизно однаковою (по 22 %). Регресійний аналіз засвідчив тенденцію до зменшення 

середньорічної суми опадів (на 4,9 мм) в мікрокліматичних умовах с. Пасинки. 

Спостереження за Apis mellifera L. зафіксували, що за період 2000-2015 рр. значно 

почастішала небажана зимова активність як окремих бджіл, так і бджолосімей вцілому. 

Фенологічні спостереження виявили зміщення періоду носіння обніжки, збільшення 

тривалості та інтенсивності роїння. Встановлено зростання зимової смертності бджіл, 

особливо в період 2010-2015 рр. 

Ключові слова: мікроклімат, фенологічні спостереження, термічний режим, 

середньорічна сума атмосферних опадів, Apis mellifera L. 
 

Microclimatic and phenological changes during the 2000-2015 have been analyzed based on 

the observations of amateur meteorologist from Vinnitsa region. Increasing of the temperature (1,2 

°C) in 2015, compared with 2000 have been observed. This phenomenon is due to the increasing of 

day-time temperatures (2 °C). Considerable variability of average temperature in terms of seasons 

has been revealed. The summer months were found to be the rainiest (39%), whereas the winter 

months were the least damp (17%), in spring and autumn periods of abundance of rainfall was 

approximately the same (22%). Regression analysis showed a tendency to decrease the amount of 

average annual precipitation (4.9 mm) with micro-climatic conditions in the village Pasynky. More 

frequent unwanted winter activities of individual bees and bee colonies, increasing the duration and 

intensity of swarming of Apis mellifera L. have been observed in the period 2010-2015. The 

increasing of winter mortality of bees has been observed, especially during the period 2000-2015. 
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Вступ. Одним із комплексних еколого-географічних, біологічних досліджень зміни 

клімату є фенологічні спостереження з визначенням циклічності біоритмів та особливостей 

розвитку й активності організмів [1, 5]. Актуально використовувати феноспостереження і у 

зв‘язку зі змінами клімату, так як проходження процесів метаболізму тісно пов‘язано із 

температурним фактором [5]. 

Температура довкілля є однією з найважливіших умов існування життя. За останні 100 

років середня глобальна температура підвищилась на 0,74°С, причому найбільше 

підвищення спостерігали від початку 1980-х років. Більшість фахівців пов'язують це явище зі 

збільшенням концентрації  парникових газів (CO2, CH4 і N2O). Наслідком цього може бути 

підвищення середньорічної температури на 2-5° C протягом наступного сторіччя [2].  

Відомо, що на сезонний розвиток рослин у межах екотопу впливає не тільки 

макроклімат, а також локальні варіації – мікроклімат. Фенологічні особливості рослин у 

широтному та висотному аспектах істотно залежать від кількості тепла та вологи [4]. Не 

менш важливим є сезонна біоритмічність як один із найважливіших інтегральних показників, 

що характеризує біологічні особливості пристосування організму до абіотичних факторів 

природи [5]. Ця фенологічна інформація доповнює фенокліматичну характеристику сезонів 

року. Все вищевикладене й обумовило актуальність даної роботи. 

Мета: проаналізувати мікрокліматичні й фенологічні зміни за період 2000-2015 рр. на 

основі багаторічних спостережень метеоролога аматора Главацького С.І. з Вінниччини. 

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом для дослідження слугували рукописні 

записи (календарі погоди) учителя історії та географії, завуча Пасинківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Главацького Сергія Івановича. 

Пасинки – село в Україні, в Шаргородському районі Вінницької області. Площа села 

становить 24,2 км
2
. Населення складає 1 073 осіб; щільність населення – 33,2 осіб/км² [3].  

Главацький С.І. наводить результати власних спостережень за: температурою повітря, 

видами хмар, видами опадів, напрямом та силою вітру, атмосферним тиском тощо. 

Температура повітря вимірювалася двічі на добу – близько 13.00 (денний максимум) і 

близько 04.00-05.00 (нічний мінімум). Добові опади вимірював за допомогою тубуса з 

носиком, лійки і мензурки. Напрям вітру дослідник фіксував за допомогою флюгера. 

Вимірювання атмосферного тиску проводилось за допомогою кімнатного барометра. Також 

вимірювалась висота снігового покриву. Такі заміри робили снігомірною рейкою, 

розділеною на сантиметри. Одночасно Главацький С.І. ретельно записував свої 

фітофеноспостереження і зоофеноспостереження.  

Нами створено базу даних на основі спостережень Главацького С.І. Результати 

опрацьовано за загальноприйнятими методами з використанням комп‘ютерної програми 

Excel. 

Результати досліджень та їх обговорення. Аналізуючи середньорічні температури 

повітря за середньодобовими показниками протягом 2000-2015 рр., помічена тенденція до 

поступового їх зростання. При цьому, дані зміни зумовлені підвищенням показників денної 

температури (на 2,1°С), оскільки зміни нічної є незначними (лише на 0,3°С). В цілому, дана 

закономірність описується регресійним рівнянням у=8,835+0,048х (рис. 1). Це дає 

можливість спрогнозувати, що температура повітря з кожним наступним роком зростатиме 

на 0,048°С. Також встановлено, що за досліджуваний період найхолоднішим місяцем був 

січень (t сер.доб. = -3,58°С), а найтеплішим – липень (t сер.доб. = +21,81°С). 
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Рис. 1. Зміни середньорічних приземних температур повітря в денний та нічний 

періоди доби за середньодобовими показниками за 2000-2015 рр. в с. Пасинки 

 

Встановлена значна неоднорідність процесу потепління в розрізі сезонів року. 

Наприклад, в найспекотніші роки (2007 р. та 2015 р.) взимку температура зростає за рахунок 

підвищення середньої температури січня, у весняний період – березня або травня, а в осінній 

– вересня. 

Аналіз впливу кліматичних змін на екосистеми неможливий без одночасного врахування 

можливих змін кількості та режиму атмосферних опадів і деяких інших кліматичних 

характеристик. Результати аналізу кількості атмосферних опадів, що випала за період 2000-

2015 рр. в с. Пасинки, засвідчили що даний показник варіював в межах 317,9-788,7 мм (рис. 

2). При цьому максимальна кількість опадів випала в 2008 р. та в 2010 р., а мінімальна – в 

2011 та в 2015 роках, що є > 2 рази нижчим, за максимальні показники. Враховуючи той 

факт, що середньорічні суми опадів на території села складають 440-590 мм [3], показники 

2011 р. та 2015 р. є меншими за нижню межу на 18 % та 38 % відповідно.  

Регресійне рівняння свідчить про тенденцію до зменшення кількості опадів (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Кількість атмосферних  опадів, що випала  

за період 2000-2015 рр. в с. Пасинки 
 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

27 
 

Загалом за період 2000-2015 рр. встановлено, що за зимовий сезон у с. Пасинки в 

середньому випадало 17%, за літній – 39 %, а за весняний та осінній – по 22 % (рис. 2). 

В останні десятиліття бджолярі, науковці і громадськість всього світу стурбовані 

проблемою зростання смертності медоносних бджіл. Вчені дискутують щодо впливу на 

здоров‘я і життєздатність бджіл численних загроз: застосування пестицидів (зокрема, 

неонікотиноїдів), зменшення різноманіття квіткових рослин, поширення хвороб та паразитів, 

вирощування генетично модифікованих культур, електромагнітне випромінювання, 

забруднення води, повітря та ґрунтів [6-9].  

Спостереження Главацького С.І. за Apis mellifera L. та подальший аналіз його записів дав 

нам змогу виявити основні етологічні зміни як за окремими періодами, так і за 15-тиріччя в 

цілому. 

На основі фенологічних досліджень за бджолосім‘ями, ми окреслили наступні періоди 

активності: 1) «активність окремих особин», 2) «перша активність бджолосім'ї», 3) «початок 

носіння обніжки», 4) «утворення рою», 5) «передзимова активність» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Етологічні особливості Apis mellifera L., виявлені на основі спостережень за 

бджолосім’ями з власної пасіки у с. Пасинки, за період 2000-2015 рр.  

 
Перший період був характерним для січня-лютого, другий – лютого-березня, третій – 

березня-квітня, четвертий – травня-червня, п‘ятий – листопада-грудня. 

Результати аналізу засвідчили, що активність бджіл можлива протягом всього року і 

даний показник залежить основним чином від температури та опадів. Важливим є той факт, 

що активність бджіл в холодний період року (з листопада по лютий місяці) здебільшого 

спостерігалась в останнє десятиріччя (2005-2015 рр.). 

Варто зазначити, що до 2005 р. носити обніжку бджоли починали, зазвичай, в березні, а 

починаючи з 2006 р. – здебільшого в квітні, тобто спостерігаємо зсув на один місяць.  

Також виявлено, що починаючи з 2008 р., утворення нових роїв затягується на 2, а то й 

на 3 місяці і може тривати з травня по липень. Водночас зростає не лише тривалість, але й 

кількість роїв.  

Встановлено, що за останні 5 років почастішали випадки загибелі бджіл. Так, найгіршою 

виявилась ситуація в 2015 р., коли на пасіці Главацького С.І. загинуло 35 сімей з 55.  

Дослідник у своїх записах фіксує несприятливий вплив абіотичних факторів на 

життєдіяльність бджіл: «5.06.2004 р. – активно почала цвісти біла акація, але бджоли 

майже не відвідують бо дуже сухо» або «7.06.2006 р. – дуже рясно цвіте акація, але 

пройшов тиждень і жодна бджола не відвідувала акацію, тому що холодно». 
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Висновки.  
1. На основі аналізу динаміки середньорічних приземних температур повітря в с. 

Пасинки за 2000-2015 рр. встановлено підвищення середньорічних температурних 

показників на 1,2°С у 2015 р., в порівнянні з показниками в 2000 р. Згадане явище 

відбувається за рахунок підвищення денної температура (на 2°С). На підставі отриманих 

даних можна спрогнозувати ймовірні майбутні зміни температурного режиму с. Пасинки: з 

кожним наступним роком середньодобова температура зростатиме ~0,05°С. 

2. Виявлена значна варіабельність відхилення середньомісячних температурних 

показників в розрізі сезонів року. Так, температура в зимовий період зростає за рахунок 

підвищення середньої  температури січня, у весняний – березня або травня, а у осінній – 

вересня. 

3. У період 2000-2015 рр. основна кількість опадів випадала в літні місяці (39 %), 

найменш вологими були зимові (17 %), а у весняний та осінній періоди кількість опадів 

виявилась приблизно однаковою (по 22 %). Регресійний аналіз засвідчив тенденцію до 

зменшення середньорічної суми опадів (на 4,9 мм) в мікрокліматичних умовах с. Пасинки.  

4. Спостереження за Apis mellifera L. дають підстави стверджувати, що за період 2000-

2015 рр. значно почастішала небажана зимова активність як окремих бджіл, так і 

бджолосімей вцілому. Фенологічні спостереження зафіксували зміщення періоду носіння 

обніжки, збільшення тривалості та інтенсивності роїння. Встановлено зростання зимової 

смертності бджіл, особливо в період 2010-2015 рр. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВЛОВЛЮВАННЯ 

ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ПРИ СПАЛЮВАННІ ВУГІЛЛЯ  

НА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ УКРАЇНИ 

 

У статті обґрунтовано необхідність зменшення викидів СО2 в атмосферу з великих 

стаціонарних джерел України. Розглянуто основні підходи до вловлювання вуглекислого газу, 

проаналізовано їх недоліки та переваги. 

Ключові слова: вловлювання вуглецю, газифікація палива, киснево-паливне спалювання, 

сингаз, сепарація. 

 

In the article is motivated the necessity to reduce CO2 emissions to the atmosphere from large 

point sources of Ukraine. The main carbon capture approaches are considered, their advantages 

and disadvantages are analyzed. 

Key words: carbon capture, gasification of fuel, oxy-fuel combustion, syngas, separation. 

 

Вугілля є найбруднішим з усіх видів викопного палива. Вугільні станції є основним 

джерелом вуглекислого газу (CO2), який є головною причиною глобального потепління. 

Типовий вугільний завод виробляє 3,5 мільйона тонн СО2 на рік [1, с. 15]. Проте вугілля 

залишається головним компонентом глобальної енергетичної системи. Воно є найбільшим у 

світі джерелом енергії, що становить близько 40% світового виробництва електроенергії. В 

даний час вугілля є другим за величиною в світі джерелом первинної енергії, і як очікується, 

замінить нафту в якості найбільшого в світі джерела протягом декількох років. Домінуюче 

становище вугілля в світовому енергетичному балансі в значній мірі пов'язано з його 

достатністю, доступністю і широкою поширеністю по всій земній кулі. Україна володіє 7-им 

за величиною запасом вугілля в світі – близько 34 млрд. т, і займає 3-є місце в світі за 

покладами кам'яного вугілля – 5,8 млрд. т. Більшість виробленого енергетичного вугілля в 

Україні споживається на внутрішньому ринку для виробництва електроенергії. Вугілля 

склало 43,7% палива для енергогенеруючих компаній України в 2011 році, що робить його 

другим найважливішим видом палива після ядерного [1, с. 29]. 

Через відсутність умов для масового використання поновлюваних джерел енергії в 

Україні необхідно знайти реальні технології, які можуть скоротити викиди забруднюючих 

речовин вже зараз. Розробка нових «чистих вугільних» технологій вирішує проблему 

вуглекислого газу таким чином, щоб величезні запаси вугілля могли бути використані для 

майбутніх поколінь не сприяючи глобальному потеплінню. Наразі головним завданням є 

комерціалізація технологій – використання вугілля має залишатися економічно 

конкурентоспроможним, не дивлячись на вартість досягнення низьких, а в результаті і 

близьких до нуля, викидів. 

Одним із способів зниження викидів CO2 в атмосферу є захоплення і депонування 

вуглецю (CCS – Carbon capture and sequestration). Розглядається три способи захоплення CO2 

утвореного при виробництві електроенергії на основі вугілля, зведена схема яких показана на 

малюнку 1: 

1. захоплення CO2 після спалювання вугілля з димових газів електростанції; 

2. уловлювання до спалювання – включає в себе газифікацію вугілля з утворенням 

сингазу, з якого видаляється близько 40% загально можливого СО2;  

3. киснево-паливне спалювання – як показано на малюнку 1 вугілля спалюють у суміші 

рециркуляційного димового газу і кисню, а не в повітрі, що в значній мірі усуває азот з 

димових газів і дозволяє ефективно та недорого уловлювати CO2 [2, с. 11-13]. 
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Рис. 1. Схеми вловлювання вуглекислого газу: 1 – після спалювання палива,  

2 – до спалювання палива, 3 – при киснево-паливному спалюванні 

 

Уловлювання після спалювання має найбільший потенціал використання в 

короткостроковій перспективі і може бути реалізоване з використанням інноваційних систем 

на основі амінів [3, с. 360], карбонатів, ферментів, твердих сорбентів (наприклад, Na2CO3) 

[2, с. 14], органічних та неорганічних мембран, іонних рідин та металоорганічних структур 

[4, с. 331].  

При уловлюванні до спалювання СО2 вилучають з технологічного потоку, перш ніж 

спалюється паливо. Зокрема, при збільшенні концентрації і тиску СО2, що містить потік, 

зменшується вартість і масштаби процесу вловлювання. Це в свою чергу стимулює розробку 

технологій спалювання, які дозволяють отримувати концентровані потоки СО2. На сьогодні 

для досягнення цієї мети існують розробки на основі полімерних мембран, технологій 

комбінованого циклу з газифікацією вугілля, інноваційних процесів з використанням 

фізичних розчинників, сорбентів попереднього згорання (наприклад, Li4SiO4) [5, с. 35], а 

також систем спалювання і газифікації палива з організацією хімічних циклів (для 

зв‘язування вуглекислого газу). 

Альтернативою захоплення вуглецю з відхідних димових газів, є зміна процесу згоряння 

таким чином, щоб топковий газ мав високу концентрацію СО2. Перспективною технологією 

для досягнення цього є киснево-паливне спалювання при якому паливо згорає з майже 

чистим киснем (більше 95%) змішаним з переробленим димовим газом. Ця технологія може 

бути реалізована з використанням блоку криогенного поділу повітря для подачі кисню 

високої чистоти до пиловугільного котла. Підготовча обробка димових газів складається з 

видалення O2 (для запобігання корозії в трубопроводі) й інших забруднюючих речовин і 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

31 
 

розріджувачів, таких як Ar, N2, SO2 і NOx. Основна привабливість цього процесу в тому, що 

виробляється топковий газ, який в основному складається з СО2 і води, яка видаляється 

шляхом конденсації [2, с. 17]. 

Основні переваги та недоліки різних підходів до вловлювання вуглекислого газу 

наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки різних способів уловлювання СО2 

 Переваги Перешкоди для впровадження 

Вловлювання після 

спалювання 

• застосовний до 

більшості існуючих 

вугільних електростанцій; 

• можливе 

дооснащення існуючих 

технологій; 

• оскільки СО2 розріджений в 

димових газах при атмосферному 

тиску необхідні значно більші 

рециркуляційні об‘єми для 

досягнення необхідного рівня 

вловлювання. 

Вловлювання до 

спалювання 

• сингаз має високий 

тиск і концентрацію СО2, 

що дозволяє значно 

збільшити рушійну силу 

сепарації; 

• зменшення витрат на 

компресію і її об‘ємів; 

• застосовний переважно до 

нових станцій, оскільки мало 

діючих газифікаційних установок 

на станціях старого типу; 

• висока вартість обладнання і 

необхідність розширення систем 

підтримки. 

Киснево-паливне 

спалювання 

• дуже висока 

концентрація СО2 в димових 

газах 

• можливість 

дооснащення і 

переоснащення існуючих 

технологій 

• висока вартість криогенного 

виробництва О2; 

• підтримання температури 

охолодженого СО2 в необхідних 

межах призводить до зниження 

ефективності процесу і додаткових 

навантажень. 

 

Отже, на сьогодні вже існують технології для успішного вловлювання вуглекислого газу, 

накопичення якого в атмосфері є основною причиною глобального потепління. Основною 

перешкодою до впровадження даних розробок на електростанціях України є висока вартість 

обладнання і дооснащення існуючих процесів, а також необхідність розширення систем 

підтримки. Зважаючи на специфіку розглянутих методів вловлювання найбільш 

привабливим в короткостроковій перспективі для вугільних теплоелектростанцій України є 

захоплення СО2 після спалювання палива з використанням твердих сорбентів зважаючи на 

відносно невеликі капітальні затрати і низьку енергоємність способу. 
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ НАЗЕМНИХ ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ 

У ШТУЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ ПРИСАМАР’Я ДНІПРОВСЬКОГО 

 

В роботі розглянуто загальну екологічну характеристику наземних черевоногих 

молюсків, особливості їх харчування та чинники, які впливають на розподіл молюсків у 

різних екосистемах. З‟ясовано таксономічний склад, чисельність і структуру домінування 

наземних черевоногих молюсків у штучному білоакацієвому насадженні на плакорі в умовах 

степу. Визначено структуру домінування та гігропреферендум населення наземних 

черевоногих молюсків дослідженої ділянки штучного лісового насадження. 

Ключові слова: плакор, штучні лісові насадження, черевоноги молюски, таксономічний 

склад, чисельність. 

 

Overall environmental characteristics of terrestrial gastropods, especially issues of feeding 

and factors affect the gastropods distribution within different ecosystems considered in the paper. It 

was found taxonomic composition, abundance and dominance structure of terrestrial gastropods in 

watershed artificial Robinia pseudoacacia L. plantation under steppe conditions. Dominance 

structure and hygropreferendum of terrestrial gastropods population within the investigated area in 

artificial forest plantations were defined. 

Key words: watershed, artificial forest plantations, gastropods, taxonomic composition, 

abundance. 

 

Наземні черевоногі молюски – це досить специфічні представники безхребетних тварин. 

Наявність раковини, що захищає їх від ворогів та несприятливих умов, дозволяє їм оселятись 

у різних географічних областях із своєрідними, іноді досить жорсткими кліматичними 

умовами [3, с. 4]. 

В наземних екосистемах роль молюсків різноманітна. Ними харчуються тварини від 

безхребетних до ссавців і навіть людина. Деякі молюски пов‘язані з циклом розвитку 

паразитологічних черв‘яків, які патогенні як для людини, так і для диких та свійських тварин 

[2, с. 80; 6, с. 25]. Окремі види завдають значної шкоди сільськогосподарським рослинам [8, 

с. 176; 9, с. 3]. У своїй більшості наземні черевоногі молюски живляться рослинної їжею – 

зеленими частинами та залишками рослин, що гниють [5, с. 221]. Але є серед них і хижаки, 

які у своєму живленні віддають перевагу іншим молюскам, личинкам, комахам. У зв‘язку з 

тим, шо більшість молюсків відрізняються малою рухомістю, площа їх життєдіяльності 

порівняно мала [1, с. 18]. На розповсюдження молюсків впливають як біотопічні, так і 

мікрокліматичні умови [7, с. 73]. Розчленований рельєф сприяє утворенню різноманітних 

комбінацій температури та вологи. Ці два чинника мають найбільший вплив на 

життєдіяльність та розподіл представників малакофауни [4, с. 85]. Вплив температури 

особливо помітний на розподілі молюсків. Простежується поступове зменшення кількості 

видів молюсків у напрямку з відносно високою середньорічною температурою областей з 

більш низькою температурою. Коливання температури більш-менш вирівнюється поблизу 

води. Так, теплолюбні види дотримуються більш освітлених узлісь, рідколісся, а 

холоднолюбні види дотримуються глибини лісу. 
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Знання складу і кількісного співвідношення видів молюсків, що мешкають у ґрунті, 

може бути успішно використане для характеристики його зволоження, дає уяву про 

кислотність ґрунту, стан розкладання рослинних залишків. 

Не зважаючи на широке розповсюдження, таксономічний склад молюсків у окремих 

біогеоценозах практично не вивчений. Це стосується особливо штучних лісових насаджень у 

степовій зоні. Тому за мету наших досліджень було обрано з‘ясування таксономічного 

складу, чисельності, гігропреферендуму наземних черевоногих молюсків у штучному 

насадженні в плакорних умовах степу. 

Дослідження малакофауни проводили в 2015 році на території Присамар‘я 

Дніпровського (Дніпропетровська обл.) у штучному білоакацієвому насадженні на плакорі та 

природній лісовій екосистемі. Наземних черевоногих молюсків збирали за допомогою 

ручного розбирання верхнього ґрунтового біогоризонту (Н0) площею 0.25 м
2
 і по окремих 

трансектах розміром 1 м × 3 м.  

Установлено, що таксономічний склад наземної малакофауни штучних білоакацієвих 

насадженнях на плакорі представлен п‘ятьма видами. Це – Vallonia costata, Vallonia pulchella, 

Vitrina pellucida, Succinela oblonga, Chondrula tridens, які належать до чотирьох родин. 

Чисельність молюсків коливається в межах від 1,3 до 54,9 екз/м
2
.  

Високий відсоток мезо-ксерофітов (70 % від загальної чисельності) і гігрофітів (9 %) 

вказує на процеси сільватизації, які характерні для штучних білоакацієвих насаджень на 

плакорі. Такий типовий степовий вид-ксерофіт Chondrula tridens складає всього 20 % від 

усього населення черевоногих молюсків дослідженого насадження. У ході аналізу структури 

домінування необхідно відзначити наявність у складі малакофауни супердомінанта Vallonia 

costata (58 % від загальної чисельності) і рецедента Vitrina pellucida (1 %).  

Отже, проведені дослідження допомогли з‘ясувати таксономічний склад, чисельність, 

структуру домінування наземних черевоногих молюсків у штучному білоакацієвому 

насадженні на плакорі в умовах степу. 
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Здійснено аналіз якості води озера за органолептичними та окремими гідрохімічними 

показниками. За хімічним складом вода відповідає нормативам проте відмічено наявність 
запаху.  
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The water quality of the lake by organoleptic and hydrochemical indicators assess. It was 

noted the presence of water but the smell of the chemical composition were found deviations from 
standards. 

Key words: water quality, chemical composition, organoleptic properties/ 
 
Наразі забруднення водних систем відбувається надзвичайно інтенсивно, тому вони 

втрачають здатність до самоочищення, що призводить до зменшення їх продуктивності. В 
літературі [2, 4-6, 7-8] відмічено, що першопричина загрози для водних екосистем – це 
антропогенний вплив. 

Відомо, що гідрохімічний режим водних об‘єктів формується під впливом як 
регіональних природних факторів, так і локальних антропогенних. Значне погіршення 
екологічного та санітарного стану водного середовища пов‘язане із збагаченням води 
біогенними та органічними речовинами, зменшенням концентрації кисню, зміною рН тощо 
[2, с. 230; 7, с. 64]. 

Мета роботи оцінити якість води озера парку «Жовтневий» за органолептичними та 
окремими гідрохімічними показниками.  

Проби води для аналізів відбирали у березні 2015 року з чотирьох моніторингових точок 
(МТ 1-4), які розташовані по периметру озера більш-менш рівновіддалених одна від одної. 
Оцінку якості води давали за запахом та прозорістю та хімічними показниками: рН, 
концентрація іонів NO3,̄ NO2 ̄та NH4

+
, мінералізація, твердість води за загальноприйнятими 

методами [1]. За комплексом хімічних показників розраховували індекс забруднення води та 
визначали клас якості води [6, с. 175]. 

Органолептична оцінка водних об‘єктів дозволяє швидко охарактеризувати зовнішні 
показники води, хоча суттєвим недоліком методу є слабка верифікованість та значна 
суб'єктивність [4, с. 156].  

Встановлено, що вода мала у всіх моніторингових точках помітний запах (табл. 1). 
Інтенсивність запаху коливалась у межах 1-3 бала. Тобто запах від ледь відчутного до 
відчутного. Середнє значення показника по озеру і у всіх моніторингових точках 
перевищувало допустимі нормативи. 

Таблиця 1 
Органолептичні показники води 

Показник МТ 1 МТ 2 МТ 3 МТ 4 
Середнє по 

озеру 
ДСанПіН 4630-

88 

Запах 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 
2,32±0,23 ≤1 

Середнє 2,66±0,27 1,66±0,17 2,33±0,22 2,66±0,20 

Прозорість 7 6 7 6 6 7 7 7 6 7 7 6 
6,66±0,47 30 

Середнє 6,66±0,47 6,66±0,47 6,66±0,47 6,66±0,47 

 
Відомо, що водні об‘єкти вбирають поверхневі стоки з площі водозбірного басейну, 

тобто з території, у межах якої відбувається їх живлення. У період весняних повеней, 
зливових і дощових паводків вода стає каламутною і містить багато органічних речовин від 
цього появляється запах [4, с. 67]. 
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Прозорість води показує здатність світлових променів проникати через товщу води 
вглиб. Показник залежить від товщини шару води, через яку проходить світло, від 
кольоровості і мутності води, тобто від вмісту в ній різних барвистих завислих мінеральних і 
органічних речовин. 

Нами встановлено, що вода у озері за прозорістю відповідає ДСанПіН 4630-88. У всіх 
моніторингових точках показник коливався від 6 до 7 см.  

Отже, за запахом вода у озері парку є забрудненою проте прозорість відповідає 
нормативам. 

Якість води визначається набором хімічних елементів. Сучасні фізико-хімічні методи 
дають змогу визначити понад 80 елементів, окремі з них містяться у дуже низькій 
концентрації, тому їх оцінити складно. 

Якісний і кількісний хімічний склад природних водойм дуже різноманітний визначається 
фізико-географічними умовами, геологічними, фізико-хімічними, біологічними, 
антропогенними чинниками.  

pH середовища має велике значення для формування хімічного складу вод, процесів їх 
очищення, забезпечення умов існування для рослинного й тваринного світу водойми. 

Нами показано, що водневий показник води знаходився в межах нейтральної або слабо-
лужної реакції (допустимих норм) (табл. 2). З літератури [7, с. 64] відомо, що рН природних 
водойм визначається геологією водозбірного басейну. Крім того природні води можуть 
зберігати значення рН більш-менш постійним.  

Таблиця 2 
Кислотність води (рH) 

 
Інформація про вміст у водоймах різних форм Нітрогену потрібна при вирішенні питань 

про баланс біогенних елементів, взаємозв‘язок між процесами життєдіяльності водних 
організмів і хімічним складом води тощо [2, с. 230]. Тому дослідження вмісту у водоймах 
NO3̄

-
, NO2̄

-
 та NH4

+ 
є актуальним і першочерговим завданням. 

З‘ясовано, що вміст іонів амонію у воді всіх моніторингових точок знаходився в межах 
нормативів (ГДК ≤2,6 мг/дм

3
) і коливався від 0,73 (у МТ 2 і МТ 3) до 0,83 мг/дм

3 
(у МТ 1 і 

МТ 4). Середнє значення склало – 0,78 мг/дм
3
. 

Встановлено незначні концентрації нітрит-іонів у воді озера. Показник коливався від 
0,0063–0,0066 мг/дм

3
.  Середнє значення склало 0,00645 мг/дм

3
, що значно менше, ніж ГДК – 

3,3 мг/дм
3
. Нами відмічено низький вміст нітрат-іонів у воді в усіх моніторингових точках. 

Показник коливався 19-32 мг/дм
3
, що знаходиться в межах ГДК (45 мг/дм

3
). 

Отже, вміст у воді різних форм Нітрогену незначний і відповідає відповідним 
нормативам. 

Як відомо, мінералізація природних вод  відображає сумарний вміст усіх мінеральних 
речовин. Відмічено, що показники загальної мінералізації води змінюються від 0,59 г/л до 
0,88 г/л, тобто вода озера має помірну мінералізацію.  

До важливих параметрів, які дають змогу оцінити загальні властивості води, відносять 
твердість, тобто сукупність її властивостей, пов‘язаних з наявністю в ній розчинних сполук 
Магнію та Кальцію [5, с. 169]. Нами з‘ясовано, що значення тимчасової твердості води 
коливалося у межах 4-6 мг-екв/дм

3
,
 
проте перевищення норми не спостерігалося. 

Разом з тим значення загальної твердості різко коливалися, хоча у всіх випадках 
знаходилися в межах ГДК. Так, у МТ 1 – 9 мг-екв/дм

3
, МТ 2 – 9,6 мг-екв/дм

3
, МТ 3 – 8,8 мг-

екв/дм
3
, МТ 4 – 10 мг-екв/дм

3
. Тобто вода у озері є жорсткою. 

Показник ТМ 1 ТМ 2 ТМ 3 ТМ 4 Середнє 
по озеру 

ДСанПіН 
4630-88 

рH 7,5 8,5 7,5 6,5 6,5 7,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 

7,42±0,49 6,5-8,5 
Середнє 7,83±0,56 6,83±0,47 7,17±0,49 7,83±0,56 
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Індекс забруднення води за розрахунками склав 0,527, тому воду досліджуваного озера 
можна віднести до ІІ класу якості води – вода чиста.  

Отже, за досліджуваними показниками вода у озері парку «Жовтневий» м. Чернівці є 
чистою і має достатньо високий потенціал для самоочищення. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ  

У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  
 
У статті аналізується проблеми поводження з твердими побутовими відходами в 

Україні та приклади з формування свідомого ставлення до екологобезпечного поводження з 
ними. Метою роботи є навчання та інформування школярів та студентів щодо правильного 
сортування сміття та впровадження таких заходів у закладах освіти.  

Ключові слова: смітєзвалища, побутові відходи, утилізація, контейнер, сортування 
сміття.  

 
The article analyzes the problems of solid waste handling and educational solutions of the 

conscious attitude formation to the ecological safety of household waste handling. The aim is to 
educate and to inform the students about correct waste sorting on the ecology classes and to 
implement such measures in educational institutions. 

Key words: Key words: scrapyard, household waste, recycling, utilization, container, waste 
sorting. 
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Проблема смітників стоїть перед людством, мабуть, з того самого часу, як воно 
з‘явилося на землі, і чимдалі, тим вона стає серйознішою. На сьогодні в Україні проблема 
смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення 
навколишнього середовища. Ця проблема настільки нагальна не тільки в Україні, а й у 
всьому світі, що навіть з‘явився такий вислів" відходи беруть нас за горло". У кожному 
людському помешканні утворюється величезна кількість непотрібних матеріалів та виробів, 
починаючи від старих газет та журналів, порожніх консервних банок, пляшок, харчових 
відходів, обгорток та упаковок, закінчуючи битим посудом, зношеним одягом та поламаною 
побутовою чи офісною технікою. Із зростанням міст постійно збільшується кількість 
відходів. Побутові відходи створюють безліч проблем, таких як транспортування, зберігання, 
утилізація та ліквідація. Сміття утворюється і накопичується не лише у житлових 
приміщеннях, а й у офісах, адміністративних спорудах, кінотеатрах і театрах, магазинах, 
кафе й ресторанах, дитячих садках, школах, інститутах, поліклініках та лікарнях, готелях, на 
вокзалах, ринках чи й просто на вулицях. Викидаючи сміття, люди порушують один з 
основних екологічних законів ‒ кругообіг речовин у природі. Вилучаючи з природи чимало 
речовин людина змінює їх до невпізнанності і повертає у природу у вигляді сміття, яке не 
розкладається на вихідні речовини природнім шляхом. Проблеми поводження з твердими 
побутовими відходами (далі ‒ ТПВ), тобто сміттям, виникають і потребують свого 
вирішення в будь-якому регіоні нашої планети. Кількість ТПВ щорічно збільшується на 3–
6% [1], що значно перевищує швидкість приросту населення Землі. Особливо гострими ці 
проблеми є для України, яка посідає перше місце серед європейських країн за рівнем 
шкідливого впливу полігонів на довкілля. Наразі кількість полігонів та сміттєзвалищ в 
Україні становить близько 4,5 тис., а несанкціонованих сміттєзвалищ - більше 35 тис. [2], 
кількість яких неухильно зростає. Нераціональне поводження з ТПВ в Україні досягло своєї 
критичної точки, тому постала нагальна потреба створення нової системи поводження з ТПВ 
як на національному, так і регіональному рівнях, яка повинна носити комплексний характер і 
охоплювати всі аспекти цієї проблеми: екологічні, економічні, технологічні, нормативно-
правові та соціальні. 

Загальновідомо, що існує три шляхи поводження з ТПВ: полігонне поховання, 
спалювання ТПВ, а також очищення ТПВ від шкідливих компонентів та їх утилізація з 
метою добування ресурсно-цінних компонентів. Сьогодні широко розповсюджена думка, що 
захоронення ТПВ на спеціальних полігонах – більш економний та універсальний метод, ніж 
спалювання, і в деяких країнах ТПВ в основному вивозяться на звалища та полігони. 
Розвинені країни світу, які прагнуть мінімізувати виробництво відходів та зменшити їх 
шкідливий вплив на навколишнє середовище, ефективно впроваджують сучасні технології 
переробки та утилізації ТПВ. В провідних європейських країнах (Данії, Швеції, Бельгії, 
Нідерландах, Німеччині, Австрії тощо) захороненню підлягають менше 20% ТПВ, 
спалюється 25-35%, а залишки в обсязі 45-60% переробляються як вторинна сировина. У 
планах цих країн, через 5-7 років, повністю припинити поховання ТПВ на полігонах [3]. В 
Україні переробляється лише 2-3%, відсортовується як вторсировина ‒ 7-8%, а понад 90% 
ТПВ захоронюються на полігонах та сміттєзвалищах. 

Повернення і повторне використання ресурсно-цінних матеріалів зменшує використання 
первинних ресурсів, викидів і відходів, пов‘язаних з їх переробкою, а також економить на 20-
30 % кошти підприємств, які використовують вторинні ресурси для виробництва. При 
роздільному збиранні відходів із загальної їх кількості можна вилучити до 70-80 % корисних 
ресурсів, а за відсутності сортування – не більше 15 %. З метою запобігання стрімкого 
забруднення навколишнього середовища через нецивілізоване поводження з ТПВ державним 
та муніципальним інституціям України доцільно:впровадити обов'язкову комплексну 
систему роздільного збору, сортування, сепарації сміття та вторинної переробки ТПВ; 
створити розвинену інфраструктуру екологобезпечного поводження з ТПВ, запровадити 
широкомасштабну загальноукраїнську інформаційно-освітню кампанію серед населення 
країни з роз'яснення необхідності введення системи роздільного збору та сортування сміття. 
Зокрема, впровадити цю тему у загальноосвітні навчальні програми та у шкільні плани з 
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виховної роботи школярів протягом всіх років навчання; ініціювати створення громадських 
молодіжних організацій, які б займалися просвітницькою діяльністю серед населення щодо 
цивілізованого поводження з ТПВ тощо. Одним з таких кроків є впровадження роздільного 
збору побутового сміття починаючи зі шкільної парти. На біолого-природничому факультеті 
Дрогобицького педагогічного університету зусиллями кафедри екології та географії 
запроваджено роздільний збір побутових відходів, що є яскравим прикладом для студентів ‒ 
майбутніх вчителів. Тут ТПВ, що діляться на пластик, папір, скло, органіка та несортовані, 
кожен може вкинути до відповідного контейнера. Вже за час проходження педагогічної 
практики у школах, а згодом і працюючи там, наші студенти можуть впроваджувати дані 
ідеї, привчаючи школярів до світових стандартів поводження з відходами. Такі заходи, окрім 
користі для довкілля, дозволяють отримувати матеріальну вигоду, оскільки більшість 
відсортованої сировини можна успішно реалізовувати у відповідних пунктах прийому, а 
кошти використовувати на власні потреби закладів. Ми активно закликаємо школярів та 
студентів сортувати ТПВ у себе вдома, пояснюючи скільки природних ресурсів ми 
бережемо, отримуючи при цьому ще й матеріальну вигоду. Адже щорічне використання 400 
тисяч тонн макулатури дає змогу компенсувати Україні 350 тисяч тонн целюлози і зберегти 
понад 100 тисяч гектарів лісових угідь. Алюміній, отриманий із використаних банок з-під 
напоїв, у 20 разів дешевший від одержаного з бокситів, і при цьому не гіршої якості. Лише за 
рахунок збирання й переробки використаної тари та пакувальних матеріалів можна щороку 
додатково одержати понад 5 мільйонів тонн цінних виробів та матеріалів. Скло 
переробляють шляхом подрібнення та переплавлення. Якщо скляний бій одного кольору та 
задовільної якості то його використовують як вторинний матеріальний ресурс для 
виготовлення виробів з скла. Харчові відходи, очистки овочів та фруктів, листя та інші 
органічні відходи використовують для компостування або біотехнологічної переробки. 
Компостування здійснюють на відкритому повітрі з утворенням компостних куп різного 
розміру та доступу кисню повітря до них за допомогою періодичного їх перекидання або 
застосування спеціальної аерації. В результаті одержують компост. Більш перспективною 
технологією переробки твердих побутових відходів являється компостування без доступу 
кисню повітря. Для цього бетонні ємкості або колодязі заповняють відходами харчування, 
очистками овочів і фруктів, гноєм, листям, тирсою й т. п., щільно закривають їх, щоб не було 
доступу повітря. Через певний період починається бродіння суміші внаслідок 
життєдіяльності метанобактерій і виділення ними біогазу (суміші метану та чадного газу) 
який використовують як вторинний енергетичний ресурс. Після закінчення процесу бродіння 
отримуємо компост знезаражений, без запаху, цінніший за гній. Його використовують як 
високо ефективне органічне добриво 

Сміттєві полігонів і десятки тисяч нелегальних смітників на Україні становлять 
небезпеку для природи й людей. Тільки впровадження замкнутого циклу переробки 
побутових відходів, за досвідом розвинутих країн, дозволить вирішити цю проблему. 
Спостерігаючи за щоденним накопиченням відходів, не можна не подивуватись з того, який 
потужний потік матеріалів усіх видів рухається лише в одному напрямку – від місця 
видобування ресурсів на смітник. Так само, як природні екосистеми залежать від кругообігу 
речовин, так і сталий розвиток суспільства залежатиме від людської здатності і вміння 
рециклізувати практично всі види матеріалів. У зв‘язку з цим найдоцільніше застосовувати 
не один метод, а розробляти комплексну програму ліквідації відходів. Сміття зберігає у собі 
дуже багато корисного й коштовного. Проблема лише в тім, як корисне відокремити від 
некорисного. Якщо не навчитися робити цього, сміття стане джерелом великих екологічних, 
соціальних й економічних проблем. У нашій країні поки що так і відбувається. 

Для всіх нас дуже важливо усвідомити, як це усвідомили мешканці розвинених країн, 
наскільки "сміттєвий вал" небезпечний для міста, довкілля. Не менш важливо й те, що й цю 
проблему можна легко подолати, зробивши невелике зусилля над собою. 
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РІВЕНЬ ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
З ПОНЯТТЯМ «ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО» 

 
За результатами анкетування, проведеного з урахуванням методичних рекомендацій 

координаторів міжнародного проекту «Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України» 
(EcoBRU), визначено рівень обізнаності студентів Чернівецьких ВНЗ щодо поняття 
«органічне виробництво». Встановлено, що студенти-першокурсники Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича і Буковинського державного медичного 
університету, що навчаються за спеціальностями «Екологія», «Біологія», «Хімія», «Хімія 
(середня освіта)», «Право», «Медицина» підтримують ідею ведення і нарощування обсягів 
виробництва органічної продукції в Україні. В той же час, обізнаність респондентів щодо 
суті органічного виробництва, відповідного маркування і виробників виявилася низькою.  

Ключові слова: органічне виробництво, маркування органічної продукції, greenwashing, 
проект «Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України» (EcoBRU). 

 
The level of awareness of students of Chernivtsi universities was determined by the results of a 

survey that was conducted on the basis of guidelines coordinators of the international project 
"Environmental Education for Belarus, Russia and Ukraine» (EcoBRU), regarding the concept of 
the "organic production". It was found that first-year students of the Yuri Fedkovych Chernivtsi 
National University and Bukovina State Medical University, that studying in the specialties 
"Ecology", "Biology", "Chemistry", "Chemistry (secondary education)", "Right", "Medicine" 
support the idea of management and increasing the volume of organic production in Ukraine. At the 
same time, the awareness of the respondents was low about the concept organic production, 
appropriate labeling and manufacturers. 

Keywords: organic production, labeling of organic products, greenwashing, the project 
"Environmental Education for Belarus, Russia and Ukraine» (EcoBRU). 

 
Вступ. У сучасному світі міжнародне співробітництво є основою для забезпечення 

сталого економічного зростання, подолання дисбалансів і дефіцитів, підвищення якості 
життя, оновлення технологій і знань, захисту навколишнього середовища [1]. Держави 
об'єднуються в пошуках колективних рішень і механізмів, спрямованих на досягнення 
спільних завдань і подолання спільних проблем, у тому числі й пов‘язаних з охороною 
довкілля. В умовах глобального забруднення всіх геосфер Землі особливої актуальності 
набуває ведення органічного виробництва [3]. В Україні, на жаль, органічне виробництво 
розвивається значно повільнішими темпами, ніж в США і країнах Європи [4]. Наразі 
більшість споживачів харчових продуктів в Україні не мають чіткого розуміння різниці між 
маркуванням продукції екологічним і органічним знаками [2, 3]. Зазначене й зумовило 
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актуальність розробки теми «Органічне виробництво» в межах виконання міжнародного 
проекту «Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України» (EcoBRU), а також інформування 
як цільових груп проекту, так і студентів деяких ВНЗ м. Чернівці на згадану тематику.  

Мета: дослідити рівень обізнаності студентів Чернівецьких ВНЗ щодо поняття 
«органічне виробництво» з урахуванням досвіду партнерів Європейського освітнього 
проекту. 

Матеріали та методи дослідження. Об‘єктом дослідження слугували методичні 
рекомендації, надані координаторами міжнародного проекту «Екологічна освіта для 
Білорусі, Росії та України» (EcoBRU) і розроблений Федоряк М.М. опис курсу «Екологічні 
ризики в агровиробництві» для підвищення кваліфікації викладачів коледжів і професійно-
технічних училищ краю, що спеціалізуються на підготовці фахівців у галузі сільського 
господарства. 

Анкетування проводили 24-28 жовтня 2016 року серед студентів-першокурсників 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і Буковинського 
державного медичного університету (БДМУ). В анкетуванні взяли участь 166 студентів 
різних спеціальностей згаданих ВНЗ (табл. 1).  

Таблиця 1  
Характеристика вибірок респондентів 

Факультет/Інститут Спеціальність Загальна кількість  

Інститут біології, хімії та 
біоресурсів ЧНУ 

Біологія (16 студентів) 

53 Хімія (18 студентів) 

Екологія (19 студентів) 

Юридичний факультет ЧНУ Право 64 

БДМУ Медицина 49 
 

Анкетування здійснювали шляхом анонімного письмового анкетування. 
Використовувати власну анкету, яка включала два відкритих і сім закритих запитань (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зразок використаної анкети 
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Статистичну обробку даних здійснювали з використанням комп‘ютерної програми 
Microsoft Excel. 

Результати досліджень та їх обговорення. За результатами анкетування встановлено, 
що більшість респондентів (64 %) надали достатньо повну відповідь на запитання «що таке 
органічна продукція?», 24 % надали неповну відповідь і у 12 % взагалі відповідь була 
відсутня (рис. 2). 

 
Рис. 2. Відносна чисельність респондентів з різною повнотою розуміння дефініції 

«органічна продукція» 
 

Більш детальний аналіз з урахуванням спеціальності респондентів дозволив виявити 
найнижчу обізнаність серед студентів юридичного факультету, з яких лише 44 % надали 
достатню відповідь, 39 % – часткову, а 17 % анкет містили невірну відповідь, або ж відповідь 
була відсутня. Студенти БДМУ (спеціальність «Медицина»), продемонстрували дещо кращу 
обізнаність. З них 63 % надали повну відповідь, 29 % – часткову відповідь і 8 % не надали 
відповіді. Найкращий результат продемонстрували студенти ІБХБ, серед яких недостатню 
відповідь надали лише 13 % респондентів, 8 % – не надали відповіді. Найбільшу відносну 
кількість правильних відповідей надали студенти спеціальностей «Хімія» і «Хімія (середня 
освіта)» – 83 % , дещо нижчу кількість правильних відповідь надали студенти спеціальності 
«Екологія» – 79 %, і «Біологія» – 69 % респондентів.  

Встановлено майже одноголосну підтримку ідеї органічного виробництва нашими 
респондентами. Так, на запитання «Чи підтримуєте Ви ідею ведення органічного 
виробництва?» ми не отримали жодної негативної відповіді, всі студенти спеціальностей 
«Право», «Медицина» і «Екологія» надали позитивну відповідь. 

Цікавим є той факт, що 87 % респондентів стверджують, що вони споживають органічну 
продукцію. Частка ж тих, хто її не споживає змінювалася серед студентів різних 
спеціальностей від 6 % до 11 %. 

На запитання «Чи відоме Вам маркування органічної продукції?» 42 % усіх респондентів 
надали ствердну відповідь, 57 % – заперечну, і 2 % респондентів висловили іншу думку. 
Однак, 69 % студентів не надали зображення чи опис відповідного логотипу. 19 % студентів 
надали невірний опис чи зображення логотипу. Зокрема, студенти наводили зображення чи 
написи: «Без ГМО», «Еко», «Біолан», «Добрий знак» тощо. Лише 12 % від загальної 
кількості респондентів змогли зобразити чи описати логотипи, які позначають органічну 
продукцію. 

Більшість наших респондентів (64 %) у повсякденному житті не звертають увагу на 
наявність маркування органічної продукції. Максимальним цей показник виявився у 
студентів, що навчаються за спеціальністю «Право» (82 %), а мінімальним – у студентів, що 
навчаються за спеціальністю «Біологія» (37 %) (рис. 3).  

Нажаль, доводиться констатувати, що жоден із респондентів не зміг назвати виробників 
органічної продукції. Більшість респондентів не відповіли на це запитання і значна частина 
надали неправильну відповідь. Серед останніх переважали: «Продукція власного 
виробництва», «Продукція вирощена в селі».  
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Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи звертаєте Ви увагу на наявність 

маркування органічної продукції у повсякденному житті?» 
 
Більшість респондентів (56 %) обізнані з існуванням явища «greenwashing» або «зеленим 

затуманенням мозку». 43 % зазначили, що їм це явище не відоме, і 1 % висловив іншу думку 
(рис. 6). 

Важливо і те, що 81-100 % респондентів вважають, що в Україні варто нарощувати 
обсяги органічного виробництва.  

Висновки. Отже, проведене нами анкетування студентів-першокурсників Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича і Буковинського державного медичного 
університету, що навчаються за спеціальностями «Екологія», «Біологія», «Хімія», «Хімія 
(середня освіта)», «Право», «Медицина» підтримують ідею ведення і нарощування обсягів 
виробництва органічної продукції в Україні. В той же час, обізнаність респондентів щодо 
суті органічного виробництва, відповідного маркування і виробників виявилася низькою.  

Тому, для вирішення проблеми низького рівня обізнаності респондентів щодо 
органічного виробництва, органічної продукції та її маркування, доцільне висвітлення серед 
студентської молоді згаданої тематики у різних формах. Вважаємо, що ця інформація 
необхідна для студентів всіх спеціальностей як споживачів продовольчої продукції, а, 
особливо, для студентів природничих, медичних і юридичних спеціальностей. Найбільш 
інформативними джерелами, на нашу думку, є сайти «Федерації органічного руху України», 
сертифікаційного органу «Органік стандарт», Міжнародної Громадської Асоціації «БІОЛан 
Україна», а також журналу «ORGANIC UA». 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ  

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ  

 

У статті йдеться про екологічну продукцію, піднімається питання актуальності 

екологічної сертифікації. Проводиться аналіз показників якості кондитерських виробів 

згідно умов чинного законодавства та наводиться приклад формування екологічних 

критеріїв. Результати дослідження представлені у вигляді таблиці. 

Ключові слова: екологічна продукція, кондитерські вироби, екологічна сертифікація, 

екологічні критерії, вимоги стандартів. 

 

The article focuses on environmental products, raised questions the relevance of environmental 

certification. The analysis of indicators of quality confectionery products under the terms of 

applicable law and is an example of formation of ecological criteria. Results are presented in 

tabular form. 

Keywords: ecological products, confectionery, environmental certification, environmental 

criteria, standards requirements. 

 

У наш час, коли навколишне середовище, все що оточує людину: повітря, вода і земля, 

забруднене продуктами її життєдіяльності, екологічна ситуація, не зважаючи на всі зусилля 

людства продовжує погіршуватися. Все більше люди починають замислюватись про стан 

свого здоров'я, майбутнє своїх нащадків та нашої планети взагалі. У вирішенні цих важливих 

завдань може допомогти перехід людства на виготовлення та вживання екологічно чистої 

продукції. 

Існує дуже багато варіантів визначення терміну «екологічно чистий продукт»: 

- продукт, безпечний як для людини, так і для навколишнього середовища (А. Горєлов); 

- економічно ефективні й екологічно безпечні у виробництві, споживанні й утилізації 

продукти (С. Ілляшенко, О. Прокопенко); 

- продукція, що не містить токсичних речовин у дозах, що впливають на біологічні 

процеси в природі й здоров'ї людини (О.Литвинов); 

- виготовлений за технологіями з вищим рівнем екологічної безпеки, якісні, з 

екологічної точки зору, продукти й послуги, які зменшують екологічний ризик і мінімізують 

забруднення при використанні ресурсів (Н. Барабашова). 

На мою думку найпростішим і більш правильним визначенням буде наступне: 

екологічно чиста продукція – продукція, виготовлена відповідно до затверджених стандартів, 

які передбачають мінімізацію використання пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, 

регуляторів зростання, штучних харчових добавок, а також забороняють використання ГМО. 

Намагаючись задовольнити сучасні потреби споживача, більшість товаровиробників 

прагнуть підкреслити якість своєї продукції, використовуючи такі позначення як: 

"екологічний", "натуральний", "екологічно чистий", "органічний", "біо" тощо. Як правило ці 

твердження є оманливими. 

Лише сертифікація свідчить про відповідність продукції, товарів, послуг вимогам 

екологічних стандартів. 

Вимоги щодо присвоєння і застосування екологічного маркування в Україні, процедури 

розроблення та перегляду екологічних критеріїв встановлені Технічним регламентом з 

екологічного маркування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

18.05.2011 № 529. 
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Для застосування екологічного маркування суб'єкт господарювання повинен пройти 

процедуру оцінки відповідності продукції встановленим екологічним критеріям в органі з 

екологічного маркування. 

Орган з екологічного маркування після подання суб'єктом господарювання повного 

пакета необхідної документації видає йому в установленому порядку (за умови 

опублікування заходів із впровадження екологічних критеріїв та на підставі позитивного 

рішення за результатами оцінки відповідності продукції встановленим екологічним 

критеріям) видає сертифікат екологічного маркування, що має реєстраційний номер, та 

укладає угоду про право застосування екологічного маркування на строк дії зазначеного 

сертифіката. 

Український знак екологічного маркування зображує стилізованого під зелений паросток 

журавлика на фоні Землі, і символізує життя на нашій планеті. За більше ніж 10 років свого 

існування, в народі він отримав назву "Зелений журавлик". 

 
Цей знак підтверджує екологічну перевагу та безпеку маркованої ним продукції, що 

пройшла екологічну сертифікацію за вимогами міжнародного стандарту ISO 14024 (ДСТУ 

ISO 14024), та контроль за дотриманням вимог екологічних стандартів на усіх етапах її 

життєвого циклу. 

Відповідно до вимог Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року" однією зі стратегічних цілей 

національної екологічної політики є запровадження до 2020 року системи екологічного 

маркування товарів і продуктів харчування.  

Саме тому розроблення стандартів системи екологічної сертифікації та маркування є 

досить актуальним завданням. Під час проходження виробничої практики я приймала участь 

у розробленні екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу кондитерської продукції. 

Таку групу харчових продуктів було обрано в зв'язку з високим попитом серед населення. Це 

ті продукти які люди вживають майже кожного дня незалежно від віку, статі чи соціального 

статусу. 

Робота над проектом розпочалася з визначення того які саме продукти харчування 

можна віднести до кондитерських виробів. Було вивчено які в Україні стандарти на вироби, 

що можна віднести до групи кондитерських взагалі існують та є чинними на данний момент. 

Результатом проведеної роботи стало те, що я визначила сім основних товарів, які і віднесла 

до групи кондитерських виробів, а саме: 

- вафлі (ДСТУ 4033-2001 Вафлі. Загальні технічні умови); 

- торти і тістечка (ДСТУ 4803-2007 Торти і тістечка. Загальні технічні умови); 

- пряники (ДСТУ 4187-2003Вироби кондитерські пряникові. Загальні технічні умови); 

- вироби булочні (ДСТУ-П 4587-2006 Вироби булочні.Загальні технічні умови); 

- вироби хлібобулочні здобні (ДСТУ-П 4585-2006 Вироби хлібобулочні здобні. Загальні 

технічні умови); 

- вироби хлібобулочні сухарні (ДСТУ 7041-2009 Вироби хлібобулочні сухарні. Загальні 

технічні умови); 

- рулети бісквітні (ДСТУ 4460-2005 Рулети бісквітні. Загальні технічні умови). 

Наступним етапом у роботі було визначення екологічних критеріїв оцінювання 

життєвого циклу продукції. Для цього ми склали перелік критеріїв згідно до діючих в 

Україні стандартів, в яких зазначають допустимі рівні вмісту речовин у готовій продукції. До 
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переліку критеріїв ввійшли: максимальні рівні вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, 

радіонуклідів та пестицидів. 

Проаналізувавши дані наведені в стандартах вказаних вище, постало питання в тому чи 

можуть наші вітчизняні виробники виготовляти свою продукцію яка міститиме нижчий 

рівень забруднюючих речовин від рівня зазначеного в даних стандартах. Для вирішення 

цього питання було сформовано листи-запити для зацікавлених сторін (підприємств України, 

які виготовляють дану продукцію) з проханням надати нам результати досліджень своєї 

продукції. Отримавши результати, ми зробили висновок, що серед Українських виробників є 

такі, показники результатів дослідження продукції яких є набагато нижчими від зазначених в 

діючих нормативних документах. Тобто їх продукція є більш безпечною для споживачів та 

навколишнього середовища. 

На основі отриманих результатів були сформовані рівні вмісту забруднюючих речовин 

для продукції, яка після проходження сертифікації може називатись еко-продукцією. 

Я пропоную у вигляді таблиць представити результати проведеної роботи. У таблиці 

представлені вимоги до продукції за вимогами національних стандартів, та вимоги 

екологічного стандарту.  

Таблиця 1  

Інформаційні дані про допустимі рівні вмісту контамінантів у кондитерських виробах 

Показники 
Максимальний рівень вмісту 

згідно державних норм 

Середній показник по групі 

досліджуваних зразків 

Важкі метали, мг/кг: 

- Свинець 

- Кадмій 

- Миш'як 

- Ртуть 

- Мідь 

- Цинк  

 

0,4 

0,75 

0,2 

0,015 

7,5 

27,5 

 

0,18 

0,01 

0,08 

0,006 

1,5 

5,42 

Радіонукліди, Бк/кг: 

- Cs137  

- Sr90 

 

20 

5 

 

2,63 

2,63 

Мікотоксини, мг/кг: 

- афлатоксин В1 

- дезоксіваленон 

- зеараленон 

 

0,005 

0,5 

1,0 

 

- 

0,2 

0,04 

 

Проаналізувавши проведену роботу, я можу зробити висновок, що в нашій країні є 

досить велика кількість прогресивних виробників, які проявлять бажання сертифікувати 

свою продукцію, що дасть їм можливість наносити на свої товари еко-маркування. Це 

дозволить їм вийти на новий рівень, показати своїм покупцям та конкурентам, що їх 

продукція є більш безпечною, що робить її більш конкурентноспроможною та дозволяє 

розширити клієнтську базу. 

Особливості та основні переваги екологічної сертифікації згідно ISO 14024: 

1. Підтвердження переваг продукції щодо її якості та безпечності.  

2. Посилення експортного потенціалу. 

3. Отримання права на застосування екологічного маркування згідно вимог чинного 

законодавства.  

4. Розширення можливостей у маркетингових комунікаціях, наприклад, щодо 

просування незалежною третьою стороною. 

5. Підтвердження відповідності екологічним критеріям для участі у конкурсних торгах 
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БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК ЯК ВАЖЛИВА 

СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МЕЖАХ ВИНОГРАДІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проведено аналіз наявних туристичних ресурсів в межах Виноградівського району 

Закарпатської області. Охарактеризовано особливості бальнеологічних ресурсів на 

досліджуваній території. Проаналізовано цікаві туристичні об‟єкти, які користуються 

найбільшою популярністю серед туристів. 

Ключові слова: бальнеологічні ресурси, активний відпочинок, історико-культурні 

об‟єкти, інфраструктура. 

 

The analysis of available tourism resources within the boundaries of Vynohradiv district of 

Transcarpathian Region were analyzed . Spa resources peculiarities of the area under survey were 

considered. Interesting tourist objects that are most popular among tourists were evaluated. 

Keywords: Resources baths, recreation, historical and cultural sites, infrastructure. 

 

Всі тринадцять адміністративних районів Закарпатської області в більшій чи меншій мірі 

володіють рекреаційно-туристичним потенціалом, але, на нашу думку, особливої уваги 

заслуговує Виноградівський район. 

В адміністративно-територіальному відношенні Виноградівський район займає площу 

697 км², що становить 5,4% від території області. Район межує на півночі з Іршавським, на 

сході – з Хустським, на заході – з Берегівським районами. На півдні району проходить 

кордон України з Румунією, а на південному заході – з Угорщиною. На його території 

проживає 120892 особи з середньою густотою населення більше як 170 чол/км2, функціонує 

29 сільських рад, 47 сіл, 2 селища міського типу та районний центр – м. Виноградів. 

З фізико-географічної точки зору на території Виноградівського району переважає 

рівнинний рельєф в межах якого розташована Закарпатська низовина, передгір‘я та 

південно-західні відроги Українських Карпат з висотами до 600м над рівнем моря. У 

ландшафтах даних територій переважають дуб, бук, граб, береза, ясен із загальною площею 

лісів 14% відповідно до площі району. Тут розташовані два флористичні заповідники – 

Чорна гора площею 772га та Юлівська гора – 176га, які входять до складу Карпатського 

біосферного заповідника. Головна водна артерія району це річка Тиса, яка ділить район на 

дві частини. Не менш важливими є такі річки як Боржава, Батар та Салва [1].  

Зважаючи на різноманітність бальнеологічних ресурсів є реальна можливість 

використання наявних ресурсів в технологіях лікування та оздоровлення в межах 

досліджуваної території, яка входить до Виноградівсько-Хустської лікувально-оздоровчої 

зони. 

Відомим серед підземних мінеральних вод «Олегівське» родовище знаходиться на 

північно-західному схилі Чорної Гори. Абсолютна відмітка джерела 165м. Підземні води, які 

поповнюють джерело, фільтруються по схилу гори у 2-5 метровій товщі поверхневих 

елювіально-колювіальних глибово-гравійно-піщаних відкладах четвертинного віку та в 

корінних неогенових вулканогенних породах гутинської світи. Відповідно до хіміко-

аналітичних та медико-біологічних досліджень, виконаних Українським НДІ Медичної 
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реабілітації та курортології по хімічному складу вода джерела «Олегівське» гідрокарбонатна 

кальцієво-натрієва кремниста. Вміст у воді сполук кремнію у вигляді Н2SІО3 досягає до 84 

мг/дм3, що дозволяє віднести її до біологічно активної групи.  

На північно-східній околиці м. Виноградів у підніжжя правого борту долини р.Тиса на 

контакті алювіальної рівнини з схилом гори Чорна гора вулканічного походження 

розташоване родовище мінеральних лікувальних вод «Теплиця». За хімічним складом води 

відносяться до солонуватих, за температурою – до дуже гарячих і гарячих (49-52 ºС). За 

хімічним складом води борні, бромні хлоридні натрієві. За попереднім висновком 

Українського НДІ Медичної реабілітації та курортології води свердловини є перспективними 

для використання з лікувальною метою за напрямками ортопедії і травматології, неврології і 

кардіології, пульмонології і гастроентерології [2].  

Важливим є поєднання лікувально-оздоровчої складової з активним відпочинком. 

Відомо більше 40 цікавих туристичних місць, які варто відвідати у місті Виноградів та його 

околицях. Серед них різноманітні туристичні маршрути, а саме: 1) соляний шлях; 2) винний 

шлях; 3) готичний шлях; 4) гастрономічний шлях; 5) замки та палаци Закарпаття [3]. Серед 

природних об‘єктів – ботанічний заказник Чорна гора, колишній вулкан висотою 570 метрів 

над рівнем моря; річки Тиса та Боржава; скеля Марії Терезії; гора Фрасин (826м) ‒ найвища 

точка на території Виноградівського району та скельний масив, який знаходиться біля 

підніжжя даної гори. Значним туристичним попитом славляться такі історико-культурні 

об‘єкти як: Угочанський замок «Канків» (XIIIст.) у місті Виноградів, який в історичному 

минулому контролював соляний шлях по Тисі; Парк та палац родини Перені (XVI-XVII ст.); 

Вознесенський костел (III ст.); Монастир Францисканців, відомий з 1516 року; Замок Нялаб в 

селищі Королево, який датується 1279 роком; Греко-католицька церква міста Виноградів 

(1796 рік); будівля колишньої синагоги в місті Виноградів (XIX століття); Дерев‘яний храм у 

селі Новоселиця; Реформатський храм села Шаланки, збудовано римо-католицькою 

громадою в ХIV ст. і є один з найстаріших в Закарпатті. Заслуговує на увагу туриста 

Соляний дім у селищі Вилок (XV ст.). Сіль з копалень Солотвина везли до Європи возами по 

дорогах та човнами по норовливій Тисі. «Соляний шлях» охоронявся низкою замків та 

укріплень від яких сьогодні залишились здебільшого руїни.  

Виноградівський район Закарпатської області має значний природно-ресурсний та 

туристичний потенціал, продуману інфраструктуру і може ефективно функціонувати та бути 

конкурентоспроможним серед аналогічних адміністративно-територіальних одиниць 

досліджуваної території. 
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РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В РОЗВИТКУ  
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 

 
У статті висвітлено досвід країн світу в галузі організації послуг сільського туризму, 

розглянуто проблеми організації сільського туризму в Україні та сформульовано шляхи їх 
вирішення. 

Ключові слова: сільський туризм, депресивні території, сільський розвиток, позааграрні 
види діяльності. 

 
The article describes the experience of the worlds‟ countries in the field of the rural tourism 

services organization: problems in the rural tourism establishment in Ukraine are considered, and 
the ways of their solving are presented. 

Key words: rural tourism, depressed territories, rural development, outside agrarian kinds of 
activity. 

 
Як не прикро констатувати, але й донині українське село не може вирватися з кризи. 

Поширюється безробіття, занепадає соціальна інфраструктури, поглибилася демографічна 
криза тощо. Як свідчить практика розвинутих країн, у подоланні цих та інших негативних 
тенденцій можуть посприяти несільськогосподарський вид діяльності. Передусім ті, що не 
вимагають державних капіталовкладень, а можуть задовольнятися поки що використанням 
територій, приватного житлового фонду матеріальних статків. Зокрема, до таких видів 
діяльності належить сільський зелений туризм.  

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України цей вид туристичної 
діяльності тільки починає розвиватися. Сьогодні міський турист надає перевагу активному 
відпочинку в місцях з екологічно чистим довкіллям, а також шукає можливостей 
культурного збагачення. Для задоволення таких потреб Україна має надзвичайно великі 
туристично-рекреаційні можливості. Майже п'ятнадцять відсотків її території – це курорти, 
зони відпочинку, гірські та приморські ландшафти, придніпровські зелені зони. Історично 
склалися понад 500 населених пунктів, які мають унікальну історично-культурну спадщину. 
Під охороною держави перебувають майже 30 національних і регіональних парків та садиб 
відомих українців. Значними є лікувальні ресурси – понад 400 джерел мінеральних вод та 
понад 100 родовищ цілющого болота. Переважна частина цих ресурсів зосереджена в межах 
сільської місцевості, площа якої становить 69,3% території країни, лісових угідь, площа яких 
– 17,2%. В селах України налічується 6,3 млн. житлових будинків, з яких 98% перебувають в 
приватній власності. 

Сільський зелений туризм пов'язаний з організацією відпочинкового туризму у сільській 
місцевості, їх перебуванням у будинку сільського господаря і використанням природних і 
культурних ресурсів місцевості. Така сфера діяльності дозволяє реалізувати: 

- популяризацію української культури; 
- поширення знань та інформації про історичні, природні, етнографічні особливості 

України; 
- відпочинок сільських жителів у сільській місцевості; 
- комплексний розвиток сільських територій і сільської інфраструктури, створення 

нових джерел доходів сільського населення. 
Якщо належно задіяти багатства української матеріальної і духовної культури в 

сільському зеленому туризмі, то позитивний результат не забариться. А саме – зросте 
добробут сільської родини, диверсифікуються їхні доходи, зменшиться міграція з сільської 
місцевості, розшириться спектр туристичних послуг, збільшаться надходження до місцевих 
бюджетів, зростуть обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій до сільських районів, 
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збільшиться кількість робочих місць у галузях, прямо або опосередковано пов‘язаних з 
сільським зеленим туризмом. 

Із розвитком зеленого туризму тісно пов'язаний супутній бізнес, зокрема виготовлення і 
реалізація продукції харчування, сувенірів та інших товарів місцевого виготовлення. І, 
оскільки чіткого розмежування між «туризмом» і «супутнім бізнесом» немає, можна зробити 
висновок про частково товарну природу цього виду послуг. 

На сьогодні у світі індустрія сільського туризму – це найбільш динамічний сектор 
світового туристичного господарства. Європейський Союз вбачає в розвитку цієї галузі 
основний важіль економічного підйому сільських територій. У зв‘язку з інтеграційними 
процесами в Європі постало питання вироблення спільних концепцій розвитку сільських 
територій та втілення їх у життя. Такий висновок зробили члени-засновники Європейської 
Федерації EVROGITES. Ця Федерація поставила перед собою мету розв‘язання низки 
проблем, основні з яких такі: 

1) вплинути збереження життя і культури на сільських територіях Європи, а також 
утримання в належному, доглянутому стані природного простору, як місця проживання 
сільського населення; 

2) зробити сільські території альтернативою масового туризму;  
3) сприяти організації на туристичних шляхах зустрічей між людьми з різних країн для 

їх кращого взаємо порозуміння, пізнання і зміцнення миру на планеті. 
Найважливіші завдання федерації на найближчу перспективу визначаються, виходячи з 

мети, а саме: 
- туризм на сільських територіях успішно розвиватиметься тоді, коли його пропозиції 

будуть детально вивчені, а організації, які об‘єднують осіб, що бажають займатися 
туристичною діяльністю, повинні для забезпечення сільського туризму керуватися 
однаковими стандартами, щоб забезпечити легше розуміння на європейському рівні; 

- для забезпечення сільському туризму відповідного місця на ринку туристичних 
послуг важливим є не тільки комплексне представлення пропозиції(як продукту), але і добре 
знання клієнта; 

- досягнення визначеного економічного ефекту шляхом ідентифікації туристичного 
продукту. Ідентифікація має бути виконана письмово, доповнена фотографіями і 
представлена у простий спосіб потенційним відпочивальникам; 

- організація комерційної мережі продажу туристичного продукту з метою реклами 
туристичної пропозиції села потенційному клієнту; 

- обмін досвідом між європейськими країнами для подальшого розвитку сільських 
територій, підвищення рівня туристичного продукту. 

Отже, використовуючи зарубіжний досвід, особливо сусідніх аграрних країн, і 
декларуючи європейський вектор розвитку країни, потрібно будувати стратегічну аграрну 
політику знизу шляхом створення місцевих планів розвитку (стратегії) на перспективу, 
враховуючи місцеві особливості території. Такі стратегії повинні мати органи місцевого 
самоврядування для поступової ліквідації негативних явищ як у сільському господарстві, так 
і в інших сферах господарської діяльності на селі, залучення інвестицій, поліпшення 
соціально-економічного становища місцевого населення. Координація розвитку 
агропромислової сфери на місцях має привести до плідної співпраці місцевої влади з 
лідерами сільських громад і локального бізнесу в розв‘язанні конкретних завдань щодо 
місцевого розвитку. 

Щоб раціонально використовувати туристичні ресурси сільських територій і регулювати 
відносини пов‘язані з організацією і розвитком сільського зеленого туризму на території 
України створена нормативно-правова база, яка врегульовує ці питання. Діяльність у галузі 
сільського туризму базується на Законі України «Про туризм», Законі України «Про 
особисте селянське господарство», Указі Президента України «Про основні засади розвитку 
соціальної сфери села» (№ 1356 від 20.12.2000р.), Державна програма розвитку туризму на 
2002-2010 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002р. №583), Указі 
Президента України «Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року» (від 
10.08.1999р. № 973/99), проекті Закону України «Про сільський зелений туризм», та іншими 
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законодавчими актами України. Вся законодавча база створена з метою дотримання 
правових і соціально-економічних умов для функціонування подальшого розвитку в Україні 
сільського туризму. 

З функціональної точки зору сільський туризм тісно пов'язаний з іншими видами 
туризму. Це дозволяє включати його у комбіновані тури, що збільшує попит на традиційні 
туристичні послуги. Поділ сільського зеленого туризму зображено на рисунку. 

 
Суб‘єктами, які здійснюють і забезпечують туристичну діяльність у сфері сільського 

туризму, можуть бути: 
- фізичні особи (сільські господарі та члени їхніх родин), які не є суб‘єктами 

підприємницької діяльності та надають послуги з тимчасового проживання туристів у 
власному житловому будинку сільського господаря, в окремому будинку або на території 
особистого селянського господарства; 

- фізичні особи, які надають послуги з харчування туристів, послуги туристичного 
супроводу, а також інші послуги, пов‘язані з перебуванням туристів у даному господарстві 
та уданій місцевості; 

- суб‘єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з тимчасового проживання, 
харчування, екскурсійних та інших туристичних послуг;  

- фізичні особи, які здійснюють діяльність, пов‘язану з туристичним супроводом. 
Україна лише починає свій шлях до світових стандартів сільського туризму, які існують 

в розвинутих країнах. В 2003 році була прийнята Програма розвитку сільського зеленого 
туризму в Україні, почала діяти програма розвитку сільського туризму, проголошена 
Фондом Євразія. У рамках цієї програми реалізується 11 проектів розвитку цього виду 
діяльності у селах Вінницької, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Одеської, 
Харківської і Хмельницької областей. Обговорено умови вступу української Спілки до 
Європейської Федерації сільського туризму, що дасть можливість вивести український 
зелений туризм на європейський ринок. Але найголовнішим на сьогодні завданням є 
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створення в Україні сприятливих правових умов для легалізації цього виду діяльності як 
форми ведення особистого селянського господарства та підприємництва на селі. 

Світовий досвід показує, що розвиток інфраструктури сільського туризму не вимагає 
таких великих капіталовкладень, як інші види туризму. Для міжнародного туризму в нашій 
країні немає перспектив без іноземних інвестицій. Сільський же туризм може розвиватися за 
рахунок коштів самих селян, без додаткових інвестицій. Агротуризм поступово завойовує 
весь світ. Прибуток від цього специфічного відпочинку в деяких країнах можна зіставити з 
прибутком від сільського господарства. Щорічна кількість «зелених туристів» обчислюється 
мільйонами. Сільський туризм як новий продукт на ринку послуг має непогані перспективи і 
попит не тільки всередині країни, а і за її межами. Хоча поки що серед тих хто відпочиває в 
українському селі 90% становлять українці і лише 10% іноземці. Щоб виходити на 
міжнародний рівень треба мати якісний продукт і мати належну правову базу. У всьому світі 
сільський туризм розглядається як діяльність, що альтернативна сільському господарству. 

Сприяння розвитку сільського зеленого туризму має стати невід‘ємною складовою 
державної регіональної політики, одним із шляхів вирішення питання зайнятості населення 
та соціально-економічного розвитку на селі. Тому ця галузь розглядається як один із засобів 
диверсифікації джерел доходів сільського населення, як компонент комплексного розвитку 
сільських територій та сільської інфраструктури, а також як один із чинників стратегії 
подолання бідності в сільській місцевості, що є підставою для визнання сільського зеленого 
туризму суспільно цінною та корисною сферою відносин, яка заслуговує на всіляку 
підтримку з боку держави.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Визначено природні передумови розвитку туризму Чернігівської області. 

Охарактеризовано за статистичними даними наявний природно-заповідних фонд. Подано 
найцікавіші історико-культурні об‟єкти досліджуваної території як міжнародного так і 
місцевого значення. Рекомендовано заходи щодо розбудови туристичної інфраструктури 
Чернігівської області. 

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, природно-заповідний фонд, історико-
культурні об‟єкти, інфраструктура. 

 
Natural preconditions for tourism development in Chernihiv Regionwere determined. Existing 

natural reserve funds were characterized in accordance with statistics. The most interesting 
historical and cultural sites of international and local significance in the investigated area were 
identified. Measures for the development of tourism infrastructure in Chernihiv Region were 
recommended. 

Keywords: natural resources potential, natural reserve areas, historic and cultural sites, 
infrastructure. 
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Чернігівська область розташована на півночі України, на лівому березі Дніпра, у межах 
Поліської низовинита лісостеповій зоні Придніпровської низовини. Лісами вкрито 20 % 
території. Територією області протікає 1200 річок. На Чернігівщині зосереджений значний 
природний туристичний потенціал. Сприятливі кліматичні умови, різноманітна флора і 
фауна, наявність природних заповідних об‘єктів роблять територію області привабливою для 
відпочинку. Природні передумови розвитку туристичної галузі – клімат, рельєф, поверхневі і 
підземні води, ґрунти, ландшафтні умови Чернігівщини в цілому сприятливі для 
рекреаційного використання. За різними дослідженнями для рекреаційного використання в 
області придатні від 1196 тис. га до 700 тис. га території. Більше всього таких територій 
нараховується в Корюківському, Ріпкинському, Семенівському, Новгород-Сіверському та 
Чернігівському районах області.  

Природно-заповідний фонд Чернігівської області нараховував 656 об‘єктів, загальною 
площею 253,4 тис. га, що становить 7,6% площі всієї області (середній відсоток по Україні – 
5,9%). Природно-заповідний фонд Чернігівщини складають 8 категорій об‘єктів: Ічнянський 
та Мезинський національні природні парки, частина національного природного парку 
«Залісся», регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський», 443 заказники, 137 пам‘яток 
природи, 19 парків-пам‘яток садово-паркового мистецтва, 52 заповідні урочища, 
дендропарки «Тростянець» загальнодержавного значення та «Прилуцький» місцевого 
значення, Менський зоопарк (єдиний в Україні в сільській місцевості) [2]. 

Чернігівський край славиться великою кількістю пам'яток історії та архітектури ХІ-ХІІ 
ст. і XVII-XIX ст. Понад 200 із них мають світове значення. Найціннішими пам'ятками до 
монгольського періоду є унікальні Спаський (ХІ ст.) та Борисоглібський (ХІІ ст.) собори, 
Антонієві печери та Іллінська церква (ХІ-ХІІ ст.), П'ятницька церква (ХІІ ст.) у Чернігові, 
Юр'єва божниця (Х ст.) в Острі. Із пізніших часів збереглися палацові ансамблі: садиби 
Тарновських (XIX ст.) в с. Качанівка Ічнянського району, Галаганів (XVIIIст.) у с. 
Сокиринцях та смт Дігтярі Срібнянського району, садиба П.Румянцева-Задунайського 
(XVIII) в с. Вишеньки Коропського району. Найбільш цінними пам'ятками до монгольського 
періоду є унікальні за своїм значенням, віднесені до найвизначніших творінь світового 
мистецтва Спаський (XI ст.) та Борисоглібський (XII ст.) собори, Успенський собор 
Єлецького монастиря (XII ст.), Антонієві печери та Іллінська церква (ХІ-ХІІ ст.), П'ятницька 
церква (XII ст.) – у Чернігові, Юр‘єва божниця в Острі (Х cт.), а також більш пізні комплекси 
культурного призначення ‒ Єлецький та Троїцько-Іллінський монастирі в Чернігові, 
Густинський монастир у с.Густиня Прилуцького району, Спасо-Преображенський монастир 
у Новограді-Сіверському, собор Різдва Богородиці в Козельці. На державному обліку в 
області перебуває 239 пам‘яток архітектури та містобудування (з них: 171 національного 
значення), 2316 пам‘яток археології (з них: 31 національного значення), 2279 пам‘яток історії 
(з них: 8 національного значення), 127 пам‘яток монументального мистецтва (з них: 1 
національного значення). 14 міст і селищ міського типу включені до Списку історичних 
населених місць України, це ‒ Бетурин, Борзна, Ічня, Козелець, Короп, Любеч, Ніжин, 
Новгород-Сіверський, Остер, Прилуки, Седнів, Сосниця, Срібне, Чернігів [1, 3]. 

У Чернігівській області функціонують 61 заклад розміщення готельного та інших типів 
різної форми власності. Середня завантаженість у 2015 р. склала 40% завдяки тому, що 
переважну більшість закладів розміщення готельного типу становлять міні-готелі. У той же 
час великі готельні господарства були завантажені не більше ніж на 20-25%. На 
сьогоднішній день в області послуги сільського зеленого туризму надають близько 25 
сільських садиб [4]. Проблема браку закладів розміщення і харчування та рівня надання 
послуг у них є чи не найбільшою проблемою у розвитку туристичної галузі Чернігівщини. 
При наявності значно природного та історико-культурного рекреаційного потенціалу, 
область не здатна забезпечити туристів закладами розміщення належної якості і тому втрачає 
багато коштів, які можна було би отримати від цього виду діяльності. Також бракує 
інформаційно-туристичних центрів та дорожньої туристичної інфраструктури (вказівники, 
інформаційні таблиці тощо). 

Аналіз структури природно-ресурсного потенціалу Чернігівської області показує, що 
рекреаційні ресурси використовуються далеко не на повну потужність, а доходи від 
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рекреаційно-туристичної діяльності не відповідають їх рекреаційному потенціалу. 
Перетворення туристично-рекреаційної діяльності на галузь спеціалізації області в 
перспективі потребуватиме:  

 формування рекреаційних парків зі спеціальним правовим режимом рекреаційно-
господарської діяльності;  

 збереження та утримання в належному стані пам‘яток культурної спадщини;  

 розвитку нетрадиційних форм туризму – сільського, екологічного (зеленого), 
наукового, історичного тощо, пов‘язаних з прийомами гостей в будинках місцевих жителів, 
приватних пансіонатах, готелях;  

 правової підтримки сільського та інших видів туризму.  
Необхідно вжити невідкладних заходів щодо розбудови туристичної інфраструктури 

Чернігівської області на місцях, насамперед: 

 активізувати роботу щодо пошуку інвесторів, та залучення інших джерел 
фінансування; 

 створити ефективну мережу туристично-інформаційних центрів і пунктів; 

 посилити рекламно-інформаційну діяльність, особливо на місцях, зокрема 
передбачити випуск інформаційно-довідкової продукції саме туристичного спрямування. Ця 
продукція має безкоштовно розповсюджуватись як в ТІЦ, так і в закладах розміщення 
області;  

 з метою популяризації туристичних об‘єктів та маршрутів області – більш тісно 
співпрацювати з друкованими та інтернет-виданнями туристичного спрямування;  

 продовжити облаштування місць для тимчасової зупинки та відпочинку туристичних 
груп, які були б обладнані критими майданчиками, туалетами, урнами для сміття при в‘їздах 
у райони області;  

 продовжити розроблення системи дорожніх знаків та інформаційних панно, що 
інформують про туристичні маршрути і об‘єкти (бажано трьома мовами), та встановлення їх 
на автошляхах області;  

 постійно проводити та приймати участь в інформаційно-рекламних та виставкових 
туристичних заходах;  

 рекомендувати готелям пройти добровільну стандартизацію. Деякі готелі своїм 
номерним фондом та інфраструктурою не відповідають міжнародним вимогам щодо 
кількості зірок, яку вони самі собі присвоїли;  

 передбачити в районах та містах області ефективну кадрову вертикаль для реалізації 
державної політики в галузі туризму;  

 відділам та управлінням культури і туризму райдержадміністрацій та міських рад 
ініціювати передбачення коштів у районних та міських бюджетах на розвиток туризму. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ОБ’ЄКТІВ  
У РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Виявлені ті аспекти визначень категорій природно-заповідного фонду (ПЗФ) України, 

що акцентовані на рекреаційній діяльності, та основі цього розроблено модель 
використання об‟єктів ПЗФ у рекреаційних цілях. З огляду на нормативно-законодавчі акти 
визначені види рекреаційної діяльності у межах територій та об‟єктів природно-
заповідного фонду. 

Ключові слова: природно-заповідний фонд України, природоохоронні об‟єкти, 
рекреаційна діяльність, відпочинок, екскурсійна і туристська діяльність, оздоровлення. 

 
The paper addresses those aspects of the definitions of categories of Natural Reserve Fund 

(NRF) of Ukraine, which focused on outdoor activities and on this basis developed a model of use 
of objects of NRF for recreational purposes. Given the normative and legislative acts determined 
the types of recreational activities within the territories and objects of natural reserve Fund. 

Key words: Natural Reserve Fund of Ukraine, environmental facilities, recreational activities, 
leisure, excursions and tourist activity, recovery. 

 
Актуальність. Через тісний зв‘язок людини з природою чималу частку серед 

рекреаційних ресурсів займає природна складова, до якої відносяться і природоохоронні 
об‘єкти.  

Мета статті – показати рекреаційні можливості об‘єктів природно-заповідного фонду 
України. 

Виклад основного матеріалу. До природно-заповідного фонду (ПЗФ) України [1, 6] 
належать природні території й об‘єкти як природного походження (біосферні заповідники, 
природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, 
заказники, пам‘ятки природи, заповідні урочища), так штучно створені людиною (парки-
пам‘ятки садово-паркового мистецтва, дендрологічні парки, ботанічні сади, зоологічні 
парки). Об‘єкти ПЗФ України мають також різний ціннісний ранг: міжнародне (біосферні 
заповідники), загальнодержавне або місцеве значення. 

У ст. 9 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» [1] вказано, що 
території та об‘єкти природно-заповідного фонду можуть використовуватися: 

– у природоохоронних цілях; 
– у науково-дослідницьких цілях; 
– в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; 
– в освітньо-виховних цілях; 
– для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. 
Розглянемо уважніше використання об‘єктів ПЗФ з рекреаційною метою. Із визначень 

категорій природно-заповідного фонду України [1] видно, що не всі вони можуть 
застосовуватись у рекреаційній діяльності, адже лише в деяких із них наявні подібні аспекти 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Акцентовані на рекреаційній діяльності аспекти визначень категорій природно-

заповідного фонду України 

Об‘єкти ПЗФ Акцентовані аспекти визначень категорій 
національні природні 
парки 

…, рекреаційні, … установи …, що створюються …, які мають …, 
оздоровчу, історико-культурну, … й естетичну цінність 

регіональні ландшафтні 
парки 

… рекреаційні установи …, що створюються з метою …, а також 
забезпечення умов для організованого відпочинку населення 

пам‘ятки природи … утворення, що мають …, естетичне і пізнавальне значення, … 
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парки-пам‘ятки садово-
паркового мистецтва 

… з метою … і використання в естетичних, виховних, … та 
оздоровчих цілях 

дендрологічні парки об‘єкти, що створюються … для …, культурного, рекреаційного 
та іншого використання 

ботанічні сади об‘єкти, що створюються з метою …, ведення …, навчальної й 
освітньої роботи 

зоологічні парки об‘єкти, що створюються з метою організації екологічної освітньо-
виховної роботи, … 

Із цього випливає, що для здійснення рекреації підходять тільки такі природоохоронні 
об‘єкти, як національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, пам‘ятки природи, 
парки-пам‘ятки садово-паркового мистецтва, дендрологічні парки, ботанічні сади, зоологічні 
парки (рис. 1). 
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використовуються у рекреаційній діяльності 
 

Рис. 1. Використання об‘єктів природно-заповідного фонду  
в рекреаційних цілях [7] (В.І. Новикова, 2016) 

 
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 

22.06.2009 затверджено Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об‘єктів 
природно-заповідного фонду України [2]. Відповідно до цього Положення, до основних 
напрямів ведення рекреаційної діяльності у межах територій та об‘єктів ПЗФ належать такі: 

– створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших 
видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони 
заповідних природних комплексів та об‘єктів; 

– забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний 
відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство, полювання тощо; 

– обґрунтування і встановлення допустимих антропогенних (рекреаційних) навантажень 
на території та об‘єкти ПЗФ України; 
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– організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти 
серед відпочиваючих, туристів у межах територій та об‘єктів ПЗФ України; формування у 
рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, дбайливого та гуманного ставлення до 
національного природного надбання. 

Рекреаційна діяльність у межах територій та об‘єктів природно-заповідного фонду 
здійснюється установами ПЗФ, підприємствами, установами та організаціями, яким ці 
території та об‘єкти підпорядковані, із забезпеченням таких умов [2]: 

– створення і функціонування рекреаційної інфраструктури на визначених згідно із 
законодавством територіях та об‘єктах ПЗФ України; 

– організація та інфраструктурне облаштування туристичних та екскурсійних 
маршрутів, еколого-освітніх стежок; 

– координація діяльності установами ПЗФ суб‘єктів рекреаційної діяльності незалежно 
від форми власності та підпорядкування з огляду на використання природних та історико-
культурних ресурсів у межах територій та об‘єктів ПЗФ України; 

– створення і ведення інформаційного банку даних щодо рекреаційних закладів, які 
розташовані в межах територій та об‘єктів ПЗФ України; 

– участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, з‘їздах, 
семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації; 

– вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо 
організації рекреаційної діяльності на природно-заповідних територіях та об‘єктах. 

Будь-які природні утворення мають цілий ряд цінностей, наголошення на які сприятиме 
їх заповіданню [5]: 

– виховна, патріотична цінність – природо-заповідні об‘єкти прив‘язують націю до 
культури, релігії, історії, традицій; краса природи виховує патріотизм; 

– музейна цінність – «Вільна природа у всіх своїх незайманих людиною ділянках є 
великий синтетичний музей, необхідний для нашої подальшої просвіти та розумового 
розвитку, – музей, який у випадку руйнування, не може бути відновлений руками людини», – 
писав класик заповідної справи А.П. Семенов-Тянь-Шанський; 

– наукова цінність – природо-заповідні території представляють собою польові 
лабораторії для фундаментальних та прикладних наукових досліджень, тут проводять 
науковий моніторинг природних процесів з метою визначення закономірностей 
функціонування екосистем; 

– освітня цінність – використовуються як бази для польових практик студентами ВНЗ; з 
успіхом правлять за «зелені класи» для розташованих поблизу шкіл, де проводять уроки з 
окремих розділів біології, організовують фенологічні спостереження, позакласну виховну 
роботу; 

– історико-культурна цінність – людство за свою багатовікову історію залишило сліди 
майже на всій поверхні планети; деколи природа знову відвойовувала у людини території, 
які тепер несуть сліди культури різних часів і народів: стародавні поховання, городища, вали 
тощо; вік та якість збереження культурних елементів підвищують цінність природної 
території, на якій вони знаходяться; 

– лікувально-оздоровча цінність – лікувальний ефект від спілкування з природою не 
викликає сумнівів, використовується природне середовище людиною для занять спортом, 
туризмом, застосовуються окремі природні складові для очищення організму та ін.; 

– релігійна цінність – «священні» природні об‘єкти (джерела, велетенські дерева та ін.) 
супроводжують людство постійно, і в наш час вони є у багатьох народів; 

– природоохоронна цінність – природо-заповідні території, охороняючи непорушені 
екологічні системи, забезпечують екологічну рівновагу і на прилеглих територіях; 

– естетична цінність – краса дикої природи постійно змінюється, адже вона динамічна; 
немає жодної галузі культури, яка б не здобувала натхнення та форми з дикої природи; краса 
дикої природи, що зберігається в заповідних територіях, має велетенський вплив на 
матеріальний та духовний розвиток людства, вона впливає та буде впливати у майбутньому 
на релігію, філософію, мистецтво, науку, спорт; 
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– етична цінність – дика природа має ідеальну цінність, що випливає з понять гуманізму, 
добра, краси; людина відповідальна за збереження дикої природи; захисток дикої природи, 
яку людина охороняє не за її корисність, а тому, що вона, як і кожний живий вид, має 
властиві їй моральні права; 

– цінність спадку – природа така, яка вона є, дісталась нам у спадок, тому і ми 
зобов‘язані її зберегти і передати нашим нащадкам, навіть якщо певні природні об‘єкти не 
приносять конкретної користі для людини, не мають історичної, естетичної, інших 
утилітарних чи духовних цінностей; 

– неусвідомлені цінності – природа має ще багато неусвідомлених людиною цінностей, 
того, що перебуває поза межами людського досвіду, але це не означає, що людина повинна у 
всіх них розібратись; вони в наш час не можуть бути виявлені через неповноту та 
поверховість сучасних знань. 

Наявність цих цінностей сприятиме залученню природно-заповідних об‘єктів до 
туристсько-екскурсійної діяльності. 

Рекреаційна діяльність у межах територій та об‘єктів ПЗФ України згідно із [2] може 
здійснюватися за кількома напрямами (рис. 2). 
 

відпочинок 

екскурсійна діяльність 

оздоровлення 

туристська діяльність 

Види рекреації на території природоохоронних об‘єктів 

рибальство 
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любительське 

спортивне 

любительське 

спортивне 

прогулянки маркованими екологічними стежками 

екскурсії на виставки, в музеї ПЗФ 

науково-пізнавальний (природно-пізнавальний) туризм 

туризм із метою спостереження за птахами 

етнографічний туризм (кантрі-туризм) 

пішохідний туризм (походи) 

лижний і гірськолижний туризм 

велосипедний туризм 

кінний туризм 

спелеологічний туризм 

водний туризм (зокрема рафтинг, яхтинг) 

використання природних лікувальних ресурсів ПЗФ 

розваги та дозвілля 

дайвінг 

парапланеризм 

дельтапланеризм 

балунінг 

віндсерфінг 

прогулянки на човнах 

катання на водних лижах 

Р

ис. 2. Види рекреаційної діяльності у межах територій та об‘єктів природно-заповідного 

фонду (за матеріалами [2]) (В.І. Новикова, 2016) 

 
Крім тих об‘єктів ПЗФ, які в моделі (рис. 1) відмічені як такі, що у повній мірі можуть 

залучатися до рекреаційної діяльності, інші об‘єкти (заказники, заповідні урочища, природні 
заповідники) мають теж можливість використовуватися, але тільки для деяких видів 
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рекреації й обмежено, із суворим дотриманням природно-заповідного режиму. Виходячи із 
тих напрямів рекреаційної діяльності, що наводяться у [2], та подаються нами у вигляді 
схеми (рис. 2), можливе таке варіативне рекреаційне використання цих об‘єктів ПЗФ, 
зважаючи на ступінь суворості їх заповідного режиму, площу території, особливості всього 
природного комплексу та окремих його складових: 

– використання природних лікувальних ресурсів ПЗФ; 

– екскурсії на виставки, в музеї ПЗФ; 

– загальнооздоровчий відпочинок; 

– культурно-пізнавальний відпочинок; 

– любительське і спортивне полювання; 

– любительське і спортивне рибальство; 

– природно-пізнавальний туризм; 

– прогулянки маркованими екологічними стежками; 

– прогулянки на човнах; 

– туризм із метою спостереження за птахами; 

– яхтинг. 
Всі об‘єкти ПЗФ можуть використовуватися у короткостроковому відпочинку, бути 

рекреаційними ресурсами під час пішохідного, велосипедного або кінного туризму, 
представляти дестинацію (місце призначення) при прокладанні оглядових або тематичних 
маршрутів. 

Висновки. Основними видами рекреації у межах об‘єктів ПЗФ є відпочинок, 
екскурсійна і туристська діяльність, оздоровлення, любительське і спортивне рибальство та 
полювання. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 
У статті розглянуто питання впливу соціально-психологічних умов на вибір 

студентами напряму професійної підготовки «туризм» у вищих навчальних закладах 
України. Вивчено мотивацію студентів до туристської освіти як одного з основних 
факторів успішної професійної підготовки фахівців.  

Ключові слова: система вищої освіти, туристська освіта, життєві цінності, 
мотивація студентів, професійна підготовка. 

 
In the article consides the impact of social and psychological conditions of students to choose 

the direction of training "tourism" in higher educational institutions of Ukraine. Investigated the 
motivation of students to tourism education as one of the main factors of successful professional 
training. 

Key words: higher education, tourism education, life values, motivation of students, 
professional training. 

 
Метою дослідження є вдосконалення системи підготовки фахівців сфери туризму у 

вищих навчальних закладах України.  
Основним конструктивним завданням статті є вивчення мотивів студентів і їх готовності 

до ведення професійної діяльності з метою координації і подальшої популяризації напряму 
«туризм» серед молоді. 

Удосконалення системи сучасної вищої освіти в Україні здійснюється в напрямі 
інтеграції, демократизації та гуманізації. Спрямування на розробку та впровадження 
перспективних моделей організації ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців 
вищих навчальних закладів зумовлене вимогами та потребами сучасного суспільства 
[4, c. 256]. Нова система професійної підготовки, як цілісна педагогічна система, повинна 
бути спрямована на формування творчої самостійної особистості фахівця, здатної до 
саморозвитку та навчання упродовж життя, професійно мобільної та гнучкої, відповідно 
конкурентоспроможності на ринку праці усіх галузей та сфер [5, c. 23]. Усе це повною мірою 
стосується професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму. 

Питання розробки методики підготовки кадрів туристичного напряму економіки 
досліджували ряд українських вчених В.К. Федорченко, О.Е. Гуменюк, З.І. Слєпкань, 
Г.В. Черній та інші, проте сучасні тенденції розвитку туризму створюють нові умови для 
підготовки професійних та компетентних кадрів з їх подальшим працевлаштуванням.  

Система вищої освіти України відображає мету і завдання суспільства, зумовлена 
законами його розвитку і виражає політику держави, потреби суспільного розвитку в галузі 
освіти і виховання спеціалістів вищої кваліфікації. У ній знаходять свій вияв державна 
політика, рівень економіки і культури, національні особливості українського народу, його 
традиції. 

З огляду на важливе економічне значення туризму, на його стрімкий та глобальний 
розвиток, а також прагнення України інтегрувати у світове туристичне суспільство, є 
доцільною модернізація складу професійної туристичної освіти.  

У вищих навчальних закладах України напрям підготовки «туризм» є відносно новим, 
проте незважаючи на це, серед абітурієнтів користується великою популярністю. Перша 
кафедра країнознавства і туризму була створена в 1990 р. при Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка і стала першою в Україні кафедрою даного напряму, а 
університет, відповідно, став першим вищим навчальним закладом, де було розпочато 
підготовку фахівців з вищою освітою для сфери туризму у поєднанні з підготовкою 
географів-країнознавців [7, c. 105]. З роками кафедри туризму почали відкриватися у 
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провідних вузах країни – Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця та ін. 

На сьогодні наукове, методичне й кадрове забезпечення у сфері туризму здійснюють 
понад 130 вищих навчальних закладів, 4 науково-дослідні інститути Міністерства охорони 
здоров‘я України та Науковий центр розвитку туризму Міністерства культури і туризму 
України [3, c. 98]. Проте варто зазначити, що система туристичної освіти в Україні 
знаходиться лише в стадії свого розвитку.  

Дослідження теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх 
фахівців туристської галузі потребує врахування особливостей становлення і розвитку 
вітчизняної системи професійної підготовки фахівців для сфери туризму на різних 
історичних етапах, аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду й визначення перспективних 
напрямів модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців для галузі. 

Професійна підготовка фахівців для сфери туризму включає такі компоненти: 
пізнавальний, функціональний, діяльнісний, особистісний [6, c. 8]. При цьому: пізнавальний 
компонент відображає зміст професійної підготовки фахівців сфери туризму; 
функціональний – професійну підготовку фахівців сфери туризму до виконання професійних 
функцій; діяльнісний – професійну підготовку майбутніх фахівців сфери туризму до 
здійснення різних видів професійної діяльності в умовах реального виробництва; 
особистісний – формування особистості фахівця сфери туризму, його особистісних якостей 
та професійної культури.  

Основним мотивом у виборі туризму як напряму професійної підготовки серед 
абітурієнтів є бажання пізнання світу як глобальної атракції. Згідно тверджень самих 
студентів-туризмознавців здобувати вищу освіту за даним напрямом є, в першу чергу, 
суспільно-необхідним. Так як саме зараз, в період переходу до нових європейських 
стандартів кадрове забезпечення сфери туризму фахівцями є вкрай важливим.  

Популярність даного напряму професійної підготовки серед молоді зумовлена також 
можливістю працевлаштування за різними напрямами в сфері обслуговування – готельна, 
ресторанна справа, туристичні інформаційні центри, музейна справа, екскурсійні бюро тощо. 
Перелік посад для працевлаштування студентів-випускників нараховує понад сто, на кожній 
з яких є можливість реалізувати себе в справі, здобути нові теоретичні і практичні знання, ну 
і, звісно, кар‘єрний ріст. 

Бажання бути корисним для суспільства – ще один мотив, який спонукає обирати саме 
туризм для фахової підготовки у вищих навчальних закладах; бажання доносити до 
суспільства інформацію про красу навколишнього середовища, формувати її туристичну 
привабливість з метою збереження чи популяризації.  

Фахівцями з туризму є люди з надзвичайно багатим внутрішнім світом, своїм незвичним 
баченням, на перший погляд, звичайних речей; вони завжди виділяються з-поміж інших 
креативними ідеями, оригінальними задумами. Жага до нового керує ними і бажання 
поділитися цим з усім світом. Туризм для них не просто сфера діяльності, а мистецтво, яке 
несе в собі унікальність кожного куточку нашої планети.  

В туристській індустрії людина і людський фактор мають значно більше значення, ніж 
сучасні мультимедійні засоби або найновіші теорії індустрії гостинності [1, c. 57]. Люди, 
зайняті в сфері туристичного бізнесу, мають бути зорієнтованими на клієнта. Вони самі є 
свого роду частиною туристського продукту, який пропонується. 

Професійна кваліфікація залежить як від загальної, так і від спеціальної підготовки, 
зорієнтованої на існуючу практику, світовий досвід і стандарти гостинності [2, c. 50]. 
Відповідність змісту навчання вимогам майбутньої професійної діяльності, зв'язок навчання 
з виробничою практикою, навчання на робочому місці, взаємозв'язок теоретичних курсів із 
практичними предметами, тривале стажування на робочих місцях під час навчання у виші ‒ 
ось те, що формує основу висококваліфікованих спеціалістів сфери туризму закордоном. 

Удосконаленню підготовки фахівців з туризму у вищих навчальних закладах можуть 
посприяти наступні фактори: 
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- збільшення кількості практичних занять за межами навчальних закладів (на базі 
діючих туристичних підприємств), метою проведення яких є можливість застосовувати 
набуті знання на практиці; 

- збільшення в навчальній програми годин, відведених для вивчення іноземних мов; 
- активне залучення студентів до участі у міжнародних програмах ‒ Темпус (Tempus, 

Trans-European Mobility Partnership Scheme for University Studies), Еразмус Мундус (Erasmus 
Mundus) тощо; 

- мотивація студентів до самостійної роботи в галузі туризму, співпраця з місцевими 
туристичними установами. 

Особливістю формування змісту навчання кадрів для сфери туризму є орієнтація їх на 
світовий досвід теоретичної і практичної професійної підготовки, формування ієрархічного 
рівня туристської діяльності відповідно до рівнів зайнятості в сфері туризму. Реалізація 
концепції неперервної туристської освіти потребує нормативно-правового, організаційного, 
науково-методичного, інформаційного, матеріально-технічного, фінансового та кадрового 
забезпечення.  
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Стратегічна мета розвитку полягає у формуванні на території України 

конкурентоспроможної туристично-рекреаційної галузі, як однієї із провідних галузей 

спеціалізації. З розкладом на майбутнє, з одного боку, попит споживачів (як українських, 

так і закордонних) на задоволення своїх потреб у туристично-рекреаційних послугах, а з 

іншого, ‒ зробить значний внесок у соціально-економічний розвиток країни. Важливою 

темою є пошук інвесторів для розвитку цієї галузі та інфраструктури, який, нажаль, 

ускладнюється тим, що інвестиційний клімат в Україні не дуже добрий з погляду 

загальноприйнятих у світі стандартів. 

Ключові слова: туризм, рекреаційний потенціал, інфраструктура, інвестиційні 

проекти, інвестиційний клімат, туристичні ресурси, принципи регулювання інвестицій. 
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The strategic goal of development is to create in Ukraine competitive tourism and recreation 

industry a sone of the leading sectors of specialization. On the schedule for the future, on the one 

hand, the demand of constumers (both Ukrainian and foreign) on satisfaction of the requirements in 

tourist-recreational services, and on the other-will contribute to the socio-economic development. 

An important theme is the search of investors for development of this industry and infrastructure, 

which, unfortunately, is complicated by the fact that an investment climate in Ukraine is not very 

good interms of generally accepted standards in the world. 

Keywords: tourism, recreational potential, infrastructure, investment projects, investment 

climate, tourist resources, principles of regulation of investment. 

 

Останнім часом туризм в Україні набув значного розвитку і став масовим соціально-

економічним явищем. Швидкому його розвитку сприяє розширення політичних, 

економічних, наукових і культурних зв'язків між Україною та іншими державами, тому 

дослідження питання щодо стану туристичної діяльності, визначення основних функцій та 

факторів, що впливають на її розвиток, мають важливе значення для подальшого розвитку 

цієї галузі.  

Україна має багаті туристично-рекреаційні ресурси, які за належного використання 

можуть сприяти швидкому та високоефективному розвитку туристичної індустрії. Попри 

деякі зрушення, розвиток туризму гальмується багатьма причинами, серед яких 

найсуттєвішими є відсутність туристичної інфраструктури, повільні темпи зростання обсягів 

інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази туризму.  

Важливе значення для розвитку як міжнародного, так і внутрішнього туризму мають 

туристичні ресурси, які є основною метою подорожей. Внаслідок цих обставин вони 

зумовлюють і визначають найважливіші економічні показники туризму, такі як кількість 

туристів, ціна на послуги, географія подорожей, їх сезонний розподіл, тривалість 

перебування та ін. Тому комерційна робота в галузі туризму повинна будуватись на 

всеохоплюючому обліку туристичних ресурсів як в цілому по країні, так і по окремих 

регіонах. 

Так як точного визначення туристично-рекреаційної галузі ще не сформульовано, 

спробуємо скласти його самі з декількох понять. Згідно до Закону України "Про туризм" 

туристична індустрія - сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні 

комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади 

культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів 

[2].  

Однак більш вдалим на думку О.І. Вуйцик є вживання замість терміна "туристична 

індустрія" термін "рекреаційно-туристичний комплекс". Нині більшість учених під 

рекреацією розуміють відновлення чи відтворення фізичних і духовних сил витрачених 

людиною в процесі життєдіяльності рекреація включає різноманітні види діяльності у 

вільний час спрямовані на відновлення сил і задоволення широкого кола особистих і 

соціальних потреб та запитів. Однак не усі види рекреації еквівалентні поняттю "туризм". 

Проблема полягає у розмежуванні рекреації та туризму. Частина науковців опираючись на 

доробок радянської науки трактують туризм як складову рекреаційної діяльності, інші ж 

підтримують концептуальні засади західної науки, згідно з якою рекреаційно-курортний 

сервіс є окремою складовою туристичного комплексу.[3] На нашу думку це є доцільним, і 

також подальшому пропонується вважати твердження "рекреаційно-туристична галузь" та 

"рекреаційно туристичний комплекс" тотожними. 

Особливості інвестиційних процесів в туристично-рекреаційній галузі. 

Інвестування є однією з опор, на яких будується фундамент ринкової економіки, 

оскільки. Законом України «Про інвестиційнудіяльність» визначено, що інвестиції ‒ це 

сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 
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підприємницької діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається 

соціальний ефект. 

Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає вкладення 

коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою 

подальшого його збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення. 

Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і 

держави щодо реалізації інвестицій. 

Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення 

власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти 

інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також 

виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності [1]. 

У процесі інвестиційної політики слід враховувати той факт, що оскільки виробництво, 

привласнення і капіталізація прибутку у всіх випадках служить головною метою 

господарської діяльності в ринковій економіці, то ДЕП повинна бути спрямована на 

заохочення нагромадження, тобто на інвестиції, що насамперед відповідає інтересам 

суб'єктів господарювання. Крім цього, через створення додаткових стимулів і можливостей у 

певний час всім інвесторам чи окремим їх групам за галузями та регіонами держава (її 

регуляторні органи) має можливість впливати на економічний цикл і структуру. 

Враховуючи специфіку державної інвестиційної політики та визначення її пріоритетів 

відповідно до сучасних умов, туризм є одним з пріоритетних напрямів в Україні. Туризм як 

одна з динамічних сфер вимагає постійного вкладення коштів, тому інвестиційне 

забезпечення відіграє дуже важливу роль у здійсненні цього процесу. Оскільки інвестиції є 

тим фактором, який забезпечує не лише функціонування, але і майбутній розвиток, то для 

туристичної сфери вони є індикатором її розвитку. Інвестиційне забезпечення в туризмі 

повинне бути не лише прозорим та зрозумілим, але і таким, що сприятиме залученню 

інвестицій в дану сферу. Однак у сучасних умовах джерела фінансування інвестицій 

найчастіше ототожнюють з поняттям інвестиційного забезпечення. Проблема визначення 

"інвестиційного забезпечення" породжує існування різних точок зору щодо нього. Оскільки 

однозначного та єдиного трактування даної категорії в науковій літературі не існує, тому 

доцільно виділити два підходи до її сутності. Перший ‒ розглядає інвестиційне забезпечення 

як фінансові активи або активи, які спрямовані на інвестування. Цього погляду 

дотримуються такі науковці, як А.А. Пересада [4], Т.В. Майорова [5], Б.М. Щукін [6]. Згідно 

з другим підходом інвестиційне забезпечення розглядається як єдність процесів формування 

та використання інвестиційних ресурсів. До цього твердження схиляється держава [7]. 

Необхідність активізації інвестиційного процесу в галузі туризму зумовлюється також 

існуванням залежності між розвитком ділового туризму і темпами процесу іноземного 

інвестування: чим більше іноземців прибуває в Україну з діловими цілями, тим більше 

країна має можливостей залучити іноземні інвестиції. Проведення в Україні інвестиційних 

форумів, міжнародних симпозіумів, конференцій, виставок відкриває можливості для 

збільшення припливу в країну іноземних інвестицій. Стан інвестиційного процесу у туризмі 

не задовольняє вимог сучасної економіки. Недостатнє інвестиційне забезпечення зумовило 

старіння основних фондів. Багато об‘єктів (готелі, турбази) перебувають у стані 

незавершеного будівництва. 

Прямі інвестиції, які формують статутні капітали підприємств з іноземними 

інвестиціями, за нинішнього стану економіки є бажаними з багатьох причин, оскільки вони: 

 дають змогу модернізувати виробництво без створення заборгованості;  

 зберігають і створюють нові робочі місця; 

 показують шляхи досягнення максимальної ефективності та рентабельності 

інвестицій.  

І хоча вкладення іноземних інвестицій в економіку України зростає, а особливо в 

транспортні, будівельні підприємства, готелі та ресторани, обсяги вкладень прямих 
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інвестицій не перевищують 1%. Обсяг іноземних інвестицій недостатній порівняно із 

потребами економіки. Несприятливий інвестиційний клімат позначається на завданнях, які 

ставлять перед собою інвестори: мета переважної більшості з них полягає у якнайшвидшому 

отриманні прибутку, тому значна частина інвестицій вкладається в торгівлю, сферу послуг, 

посередницьку діяльність [8]. 

Останнім часом в економіці України окреслилися позитивні зрушення, які відкривають 

перспективи для активізації інвестиційної діяльності, що сприяє виходу з кризи та 

структурній перебудові економіки. Але щоб цей позитивний процес набув достатньої сили, 

необхідно провадити чітку державну політику з формування інвестиційних ресурсів, їх 

концентрації, стимулювання переважно вітчизняних і залучення іноземних інвестицій. 

Важливим чинником, що впливає на залучення інвестицій, як іноземних, так і внутрішніх, є 

податкове стимулювання. Туристичне підприємство щомісяця сплачує в державну 

скарбницю значні кошти з обігових коштів у формі податкових платежів. Ці кошти 

підприємство могло б використовувати на розробку власних нових туристичних маршрутів, 

на удосконалення інфраструктури, якщо це готель, санаторій чи будь-який інший заклад 

розміщення. Ті незначні кошти, які отримують музейні установи за проведення екскурсій 

теж надходять до бюджету, а могли б спрямовуватися на збагачення музейного фонду, на 

поліпшення сервісу.  

Висновки. Створення сприятливого інвестиційного клімату в України дозволить 

вирішити проблему залучення інвестицій у туристичну сферу, що забезпечить високі темпи 

економічного розвитку рекреаційно-туристичної сфери, ефективність інвестиційної 

діяльності та розширення її обсягів, створення відповідної інфраструктури курортів і 

рекреаційних зон на рівні міжнародних стандартів, максимізацію прибутку від інвестиційної 

діяльності і мінімізацію інвестиційних ризиків. 
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КОРПОРАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ 

 

Аналізується вплив корпоративної культури на взаємодію українського суспільства в 

податковій сфері в процесі поступової трансформації податкової служби з традиційно 

правового інституту в соціальний.  

Ключові слова: організаційна культура, негативний корпоративізм, позитивний 

корпоративізм, корпоративна культура, корпоративна взаємодія. 

 

The article examines corporate culture influence on the Ukrainian society interaction in the tax 

field in the tax service gradual transformation from the traditional legal institution to the social.  

Keywords: organizational culture, negative corporatism, positive corporatism, corporate 

culture, corporate interaction. 

 

Організаційний розвиток у першій половині XX ст. було пов'язано з особливою увагою 

до соціокультурних факторів. Відповідне їм поняття «організаційна культура» міцно 

увійшло в науковий і управлінський лексикон. Традиційно на сьогоднішній день в 

управлінні виділяють дві групи концепцій організаційної культури, що розрізняються за 

вихідними установками і методами дослідження. 

Організаційну культуру слід розглядати як форму соціальної культури, яка обумовлює 

нерозривний зв'язок духовних і матеріальних елементів культури і, відповідно, духовно-

матеріальний характер розглянутого феномена. Саме інтеграція базових цінностей і уявлень, 

що додають сенс організаційній життєдіяльності, з видимими культурними артефактами 

сприяє вирішенню проблем внутрішньої інтеграції персоналу та адаптації організації до 

зовнішнього середовища, зумовлюючи ефективність її функціонування, підвищення 

продуктивності праці і досягнення ділового успіху. Даний підхід долає крайнощі 

раціонально-прагматичного і феноменологічного підходів до тлумачення організаційної 

культури.  

Концептуальною установкою тлумачення корпоративної культури виступає її 

трактування як узагальненого поняття комплексу духовно-практичних цінностей і дій в 

рамках демократичного громадянського суспільства. В даний час корпоративна культура 

переступила рамки організаційних відносин і є інструментом комплексного розвитку 

надорганізаційних відносин, моделлю взаємодії культури організацій. Суть даної моделі 

полягає у визнанні наявності загальних рис і відмінностей в представлених організаційних 

культурах, але дозволяє базі єдиних цінностей перетворити професійну співпраця в 

соціальне партнерство. 

Як система корпоративних установок відносин управління вона задає упорядкований 

характер і загальну орієнтацію корпоративним взаємодіям всіх учасників життєдіяльності 

корпорації спільноти і держави. Корпоративна культура означає, що громадяни та державні 

органи можуть вирішувати всі питання через систему демократичних механізмів з 

цінностями соціального партнерства при діяльній участі соціальної держави та 

громадянського суспільства. Корпоративна культура має власну системну модель, в якій 

інтеграція забезпечує процес органічного з'єднання її елементів, гармонізацію зв'язків між 

ними дає системну цілісність і синергетичний ефект.  

Корпоративна культура – особлива форма взаємодії в системі соціальних відносин 

управління між організованими групами інтересів, заснована на цінностях соціального 
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партнерства, які дозволяють досягати консенсусу основних інтересів певних соціальних груп 

суспільства, які мають різні, а часом і суперечливі групи інтересів, що сприяє зниженню 

соціального протиборства і досягнення соціальної злагоди [1, c. 20-21].  

Сформулюємо визначення корпоративної культури стосовно до податкової сфери. 

Корпоративна культура – це форма функціонального представництва інтересів держави і 

бізнесу, що включає в себе сукупність поділюваних співробітниками цілей, думок, еталонів 

поведінки, способів взаємодії, традицій орієнтованих на погоджувальні і партнерські 

відносини з метою досягнення взаємовигідних рішень.  

У державної служби, як у організації, є свої корпоративні основи, де серед основних 

принципів функціонування системи держслужби та діяльності державних службовців існує 

підтримання корпоративних основ державної служби. Між усіма органами державної влади 

існує певна схожість, в основі якого лежать закріплені законодавством України функції і 

норми діяльності органів державної влади, єдині принципи організації діяльності, типові 

схеми структури цих органів, єдині вимоги до проходження державної служби і т.п. Це дає 

підстави говорити про існування загальної корпоративної культури державної служби.  

Будь-яка з організацій-платників податків так само являє собою певну корпорацію, 

метою якої є отримання прибутку, розвиток виробництва, вирішення соціальних проблем 

своїх співробітників і т.п. Але коли ми розглядаємо ці дві «корпорації» у взаємодії у сфері 

податкових відносин, враховуючи, звичайно презумпцію законослухняності платника 

податків, можна говорити про створення «корпорації» надорганізаційної. Основу 

корпоративної взаємодії створює наявність спільної мети: забезпечення стабільності і 

розвитку української держави за допомогою сплати податків до бюджету. Податковий 

інспектор покликаний здійснювати цю функцію згідно посадових обов'язків: він представник 

держави, і захищає інтереси держави. Але й платник податків, будучи громадянином своєї 

країни, бере на себе обов'язок сумлінної податкової поведінки.  

Корпоративна взаємодія – це взаємодія суб'єктів у процесі здійснення спільної справи, 

контакти зацікавлених сторін, зацікавлених кіл. Отже, сутність корпоративної взаємодії у 

вузькому сенсі цього поняття являє собою «встановлення балансу інтересів різних груп 

зацікавлених осіб». В цьому випадку предметом корпоративної взаємодії є система відносин 

між органами управління та зацікавленими особами, так чи інакше залученими в це 

управління.  

Сутність корпоративної взаємодії в широкому розумінні являє собою систему відносин 

між різними суб'єктами, що взаємодіють між собою з приводу гармонізації їхніх інтересів, 

забезпечення синергії як їх спільної діяльності, так і їхніх взаємин із зовнішніми 

контрагентами в досягненні поставлених цілей. В даному випадку предметом корпоративної 

взаємодії є взаємна зацікавленість взаємодіючих суб'єктів і досягнення згоди при наявності 

єдиної мети.  

Зміст корпоративної взаємодії можна розглядати як взаємне надання ресурсів, 

необхідних для задоволення потреб кожної з взаємодіючих сторін. 

Таким чином, корпоративна взаємодія – процес відносин учасників соціально-

економічної системи в ході якого, кожен з учасників прагне домогтися бажаних їм 

результатів в корпоративній системі за рахунок об'єднання індивідуальних можливостей і 

ресурсів [2, c. 142].  

Для цілей нашого дослідження корпоративна взаємодія представляється як дефініція 

надорганізаційна, яка подолала рамки організаційних відносин і є інструментом особливої 

безконфліктної взаємодії всіх учасників податкових відносин, що мають не завжди збігатися, 

а часом навіть суперечливі інтереси: державних службовців, представників організацій, 

підприємців, громадян, які, виконують свої статусні ролі, всі без виключення є платниками 

податків і це їх об'єднує.  

На підставі викладеного, сформулюємо визначення корпоративної взаємодії у 

податковій сфері.  
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Корпоративна взаємодія – це одна з форм соціальної взаємодії, що об'єднує спільні дії 

учасників податкових відносин з реалізації спільних цілей і формуванню умов, в яких 

найкращим чином здійсняться їх досягнення, що має наступні ознаки – узгодженість 

інтересів, взаємна відповідальність, корпоративна культура і виконує функції гармонізації 

інтересів держави та її громадян. 

Дане визначення розкриває нові акценти в уявленнях про сутність корпоративної 

взаємодії. По-перше, позначені ознаки такої взаємодії – це узгодженість інтересів, взаємна 

відповідальність, корпоративна культура. Наявні суперечності в податковій сфері 

викликають потребу поєднувати спільні дії для досягнення спільних цілей. Це досягається на 

основі співробітництва, для якого характерна соціальна взаємодія партнерів на основі 

взаємної вигоди по досягненню загальних цілей і рішенню єдиних завдань. Шляхом 

консенсусу, угод, переговорів, співпраці виробляються єдині цілі, і досягається єдина 

позиція, заснована на добровільній узгодженості нерідко протилежних інтересів.  

По-друге, в даному визначенні чітко позначені функції корпоративної взаємодії ‒ це 

гармонізація інтересів держави та її громадян. В даному випадку доводиться йти на 

компроміс, шукати консенсус. Дотримати необхідний баланс інтересів дозволяє наявність 

спільної мети взаємодії ‒ обчислення та сплата податків до бюджету, яка за умови наявності 

розвиненої податкової культури допомагає в значній мірі зняти протиріччя.  
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ЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. За умов ринкової економіки необхідно вчасно відреагувати на 

зміни на світовому фінансовому ринку. Кризові та політичні явища останнього часу 
позначилися гостро на українській економіці, зокрема, постала проблема змін фінансової 
політики як на державному рівні, так і на рівні підприємств. Динамічність зміни зовнішніх 
умови зумовлюють необхідність постійного перегляду принципи своєї діяльності, які 
дозволяють знайти баланс між стабільністю та змінністю кінцевих результатів діяльності 
підприємства. З цією метою бажано забезпечувати здатність підприємства до формування 
управлінських заходів та швидко реагувати на зовнішні зміни для отримання конкурентних 
переваг. Управління фінансовою політикою підприємства є одним із варіантів забезпечення 
такої стратегічної гнучкості. Саме тому в сучасних умовах фінансова політика на 
підприємстві повинна будуватися на чітких принципах, які були б адекватними щодо впливу 
зовнішніх та внутрішніх факторів, а також враховувати особливості кожного підприємства 
окремо. 

Аналіз досліджень і публікацій. Помічаємо досі відсутню системну інформаційну 
підтримку управління фінансами на підприємстві та розв‘язання цієї проблеми стоїть досить 
гостро і відкриває широке поле для досліджень. Одними із останніх робіт з теорії 
фінансового менеджменту є публікації Т.М. Сторожук, Д.Є. Сторожук, В.П. Чайковської, які 
висвітлюють питання управління фінансовою політикою підприємства. Також важливими у 
даному дослідженні були роботи Н.А. Степанюка, Я.П. Квача та Л.А. Єзгора, які вивчали 
основні принципи організації фінансового менеджменту на підприємстві. Але все ж дана 
тематика потребує більш детального вивчення для окремих варіантів. 

Постановка завдання. Метою є визначення сутності фінансової політики підприємства 
та виявлення її ролі в його діяльності на сучасному етапі господарювання та дослідження 
принципів управління фінансовою політикою підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Існує чимало визначень поняття фінансової політики 
підприємства. У найбільш загальному вигляді під фінансовою політикою розуміють спосіб 
організації та використання фінансових відносин. Інакше кажучи, фінансова політика – це 
сукупність заходів з накопичення та використання грошових коштів для здійснення 
конкретних цілей та завдань [8, с. 247]. Фінансовою політикою підприємства є політика, що 
визначається і проводиться роботодавцями підприємства в інтересах підприємства через 
фінансові відносини і механізми. Фінансову політику підприємства визначають засновники, 
власники, організовує фінансове керівництво, а її виконавцями є фінансові служби, 
виробничі структури, підрозділи й окремі працівники підприємства. Фінансова політика 
підприємства є складовою частиною її економічної політики і висловлює сукупність заходів 
з підприємства та використання фінансів для здійснення своїх функцій і завдань, якісно 
певного напряму розвитку, який стосується сфер, засобів і форм її діяльності, системи 
взаємин усередині підприємства, а також позицій у зовнішньому середовищі. 

Головною метою фінансової політики підприємства є гарантування реалізації поточної 
фінансово-господарської діяльності підприємства, виконання тактичних цілей та завдань, а 
також забезпечення досягнення стратегічної мети в майбутньому шляхом створення 
оптимального грошового потоку, ефективного використання фінансових ресурсів та 
успішної реалізації фінансового менеджменту, тому фінансова політика повинна бути: 

– коректною щодо діяльності підприємства; 
– зручною для використання; 
– ефективною за результатами [7, с. 560]. 
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Фінансова політика є реалізацією фінансового менеджменту на підприємстві, а тому 
включає такі складові: облікову політику; кредитну політику; політику управління 
грошовими засобами; політику управління витратами; дивідендну політику тощо [3, с. 123]. 
Фінансова політика дозволяє відповісти на питання про те, як ефективно використати 
власний і позиковий капітал підприємства, отримати найбільший прибуток при найменшому 
ризику, швидше збільшити капітал [1, с. 196]. 

Зміст фінансової політики розкривається через вирішення певних завдань (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основні завдання фінансової політики 

 
Тому результативність фінансової політики визначається ступенем досягнення 

поставлених цілей і завдань, а її ефективність як рівень досягнення найкращого результату 
при найменших затратах вимірюється показниками фінансової ефективності роботи його 
підрозділів кожного окремо і в цілому, показниками ефективності напрямки та використання 
фінансових потоків, матеріальних і трудових ресурсів. 

Об‘єкт фінансової політики ‒ господарська система підприємства, а також будь-які види 
і напрями господарської діяльності в їх взаємозв‘язку з фінансовим станом підприємства та 
фінансовими результатами. 

Об‘єкт фінансової політики представляє всю сукупність, на яку впливає фінансова 
політика. Усі е елементи об‘єкта фінансової політики, з якими вона взаємодіє, утворюють 
предмет фінансової політики ‒ внутрішньофірмові й міжгосподарські фінансові процеси, 
відносини та операції, включаючи виробничі процеси, що утворюють фінансові потоки та 
визначають фінансовий стан і фінансові результати, розрахункові відносини, інвестиції, 
питання придбання та випуску цінних паперів. 

Відзначимо два важливі моменти організації фінансової політики: 1) фінансова політика 
не обмежується рамками підприємства, а постійно взаємодіє із бюджетом, позабюджетними 
фондами, банками та страховими організаціями, інституціональними інвесторами; 
2) фінансова політика перебуває під впливом таких загальних принципів управління, як 
планування, стимулювання, узгодження окремих елементів, варіативність, цільова 
спрямованість. З цього випливає, що управління фінансовою політикою підприємства 
повинно базуватися на таких загальних засадах: 
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1. Орієнтація на стратегічні цілі розвитку підприємства: фінансовий менеджер 
зобов‘язаний бути сповіщеним про те, що якими б високоефективними з економічної точки 
зору не здавалися проекти управлінських рішень в області фінансової політики в поточному 
періоді, але вони обов‘язково не повинні бути прийняті, якщо вступають у протиріччя з 
місією підприємства, стратегічними напрямами його розвитку, шкодять економічній базі 
формування власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел у майбутньому 
періоді. 

2. Плановість і системність у розробленні управлінських рішень – це планування 
матеріальних і фінансових ресурсів з метою забезпечення їх збалансованості, системність у 
розробці стратегії і тактики фінансового менеджменту. Передбачає інтегрованість із 
загальною системою управління підприємством. Фінансова політика охоплює питання усіх 
рівнів управління. Він безпосередньо пов‘язаний з операційним, інноваційним, стратегічним, 
інвестиційним, антикризовим менеджментами, менеджментом персоналу і деякими іншими 
видами функціонального менеджменту [1, с. 196]. 

3. Виділення у фінансовому управлінні фінансових та інвестиційних рішень. Фінансова 
діяльність підприємства має бути обов‘язково поділена на безпосередньо фінансову і 
інвестиційну (цього вимагає практика управління). При цьому інвестиційні рішення 
відповідають на питання: куди і скільки необхідно спрямувати коштів. 

4. Побудова і дотримання фінансової структури підприємства. Підприємство можна 
розглядати під різними точками зору. У його діяльності можна виділити структури різного 
характеру і призначення. Фінансову структуру підприємства формує його основна 
діяльність. У зв‘язку з цим необхідно завжди пам‘ятати, що фінанси підприємства та його 
виробничо-господарська діяльність тісно пов‘язані між собою [2, с. 57]. 

5. Відокремлене управління грошовим потоком і прибутком. У господарській діяльності 
такі поняття, як «витрати» та «відрахування», «доходи» і «надходження», взаємопов‘язані 
безпосередньо. Доведено, що прибуток не дорівнює грошовому потоку, а грошовий потік – 
це рух засобів у реальному часі. 

6. Комплексний характер формування управлінських рішень. Вся сукупна діяльність 
підприємства являється результатом прийняття різних за своїм родом напрямком характеру і 
цілями, але взаємопов‘язаних за змістом рішень в частині формування, розподілу і 
використання фінансових ресурсів і організації грошового обігу. Усі рішення 
взаємопов‘язані і спричиняють прямий або непрямий вплив на результати фінансової 
діяльності підприємства [6, с. 93]. 

7. Високий динамізм управління. Управління, у тому числі фінансовою політикою, має 
бути адекватним і оперативним. Зовнішнє середовище підприємства постійно змінюється, 
тому управлінські рішення необхідно приймати в короткі терміни при зміні ситуації у 
зовнішньому та внутрішньому середовищах [2, с. 78]. 

До перелічених принципів управління фінансовою політикою підприємства також можна 
віднести загальні для менеджменту – принцип врахування ризиків і невизначеності, який 
передбачає те, що невизначеність супроводжується великою кількістю подій та обставин 
таких як, сумнівна заборгованість, претензії до гарантій тощо, тому слід приймати всі 
необзавищення доходів та зобов‘язань.  

Дотримання зазначених принципів є дуже важливим, адже вони являються базовими для 
забезпечення фінансової політики підприємства та стабільного функціонування 
підприємства загалом.  

Висновки. Отже, сучасні умови господарювання вимагають переходу до управління 
фінансовими ресурсами на базі розробленої стратегічної мети відповідно до ринкових умов 
та пошуку шляхів досягнення поставленої мети у межах прийнятої фінансової політики. 
Фінансова політика підприємства являє собою систему заходів задля досягнення 
поставлених цілей, які базуються на певних загальних принципах. Але не завжди загальне 
повною мірою відповідає вимогам впливових факторів, тому для кожного підприємства 
можна сформулювати свої унікальні принципи, які б дозволили покращити управлінську 
діяльність у сфері фінансової політики. 
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ВПЛИВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА СТІЙКИЙ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
 

У статті досліджено вплив трудових ресурсів на стійкий соціально-економічний 
розвиток держави. Розглянуто сутність трудових ресурсів як економічної та соціально-
демографічної категорій. Проаналізовано проблеми відтворення трудових ресурсів. 
Зазначено необхідність створення умов для ефективного використання трудового 
потенціалу на всіх рівнях. Визначено перспективи розвитку економіки держави за рахунок 
активізації використання наявного ресурсного потенціалу праці при кардинальному 
підвищенні якості трудових ресурсів. 

Ключові слова: трудові ресурси, соціально-економічний розвиток, трудовий потенціал, 
чинники, кількісні та якісні характеристики. 

 
Influence of labour resources is investigational on steady socio-economic development of the 

state. Essence of labour resources is considered as economic and socialdemographic categories. 
Certainly that labour resources are a general economic category. From quantitative party ‒ the 
labour resources of country are characterized by the quantity of population in capable of working 
age, from quality ‒ an educational level, professionally-qualifying preparation, quality of health, 
moral, spiritual level of capable of working population, him by creative potential and mobility. 

Key words: labor, social and economic development, labor potential, factors, quantitative and 
qualitative characteristics. 

 
В умовах необхідності стабілізації та підйому економіки країни, проблема вивчення 

якості трудових ресурсів набуває все більшого значення і потребує належної уваги. В 
економічній науці [1] давно вже визнано, що в умовах науково-технічного прогресу 
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найвигіднішими стають інвестиції саме в розвиток ―людського капіталу‖, тобто в 
підвищення рівня освіти, а також у поліпшення стану здоров‘я. Саме вдосконалення 
здібностей людини до праці може забезпечити зростання обсягів громадського виробництва 
й конкурентоспроможності товарів, що випускають. Таким чином, стан і ефективність 
використання трудового потенціалу суспільства як основної характеристики трудових 
ресурсів зумовлюють можливості його соціально-економічного зростання. 

Так, деякі українські автори [2] стверджують, що трудові ресурси є не економічним, а 
соціально-демографічним поняттям. На їх думку, трудові ресурси є кількісною 
характеристикою робочої сили. Це визначення, по-перше, не відображає економічної суті 
трудових ресурсів; по-друге, нелогічно подавати економічну категорію ―робоча сила" через 
соціально-демографічне поняття ―трудові ресурси‖. 

За визначенням О. І. Чалого [3], трудові ресурси як економічна категорія визначаються 
працездатною частиною населення країни, яка, маючи необхідний фізичний і 
інтелектуальний розвиток, здатна виробляти матеріальні блага й послуги. 

Трудові ресурси є загальною економічною категорією й займають місце в усіх способах 
виробництва. Відмінність полягає лише в кількісних і якісних характеристиках на різних 
етапах розвитку суспільства. З кількісного боку ‒ трудові ресурси країни характеризуються 
чисельністю населення в працездатному віці, з якісного-освітнім рівнем, професійно-
кваліфікаційною підготовкою, якістю здоров‘я, моральним, духовним рівнем працездатного 
населення, його творчим потенціалом і мобільністю. При цьому кожному етапу розвитку 
держави властиві специфічні вимоги де кількісних і якісних параметрів трудових ресурсів. 
На жаль, на сьогодні в умовах звуження відтворювальної бази трудових ресурсів більшою 
мірою доводиться говорити про необхідність їх збереження обсягу, який би забезпечував 
функціонування економіки країни та її регіонів у масштабах, достатніх для забезпечення 
життєздатності й соціальної стабільності в суспільстві. 

Відтворення трудових ресурсів, як і громадське відтворення в цілому, існує, в 
основному, в двох типах: екстенсивному та інтенсивному. Перший тип означає збільшення 
чисельності трудових ресурсів у країні на окремих територіях; другий ‒ підвищення якості 
трудових ресурсів. Кожен з цих типів не існує в чистому вигляді, бо наприклад, кількісний 
ріст трудових ресурсів не відтворюється в колишній якості. Науково-технічний прогрес 
висуває вимоги до більш кваліфікованої робочої сили. Інтенсивний тип, якщо розглядати 
його в довготривалому плані, супроводжується збільшенням чисельності трудових ресурсів 

З економічної точки зору екстенсивний тип відтворення трудових ресурсів зумовлений 
екстенсивним типом відтворення речових елементів продуктивних сил, у першу чергу 
знарядь праці, внаслідок чого збільшиться число техніко-технологічних робочих місць. 
Останнє, у свою чергу, помножене на коефіцієнт змінності, викликає потребу у відповідній 
додатковій чисельності працівників. Структура робочих місць, у свою чергу, зумовлює 
якісну структуру зайнятого населення. 

Інтенсивний тип відтворення трудових ресурсів означає неухильне поліпшення якості 
працівників, що включає: розумові здібності індивіда, природні та набуті в процесі навчання 
й трудової професійної діяльності; фізичні здібності індивіда: його фізична сила, стан 
здоров'я, спритність, витривалість тощо; моральні властивості: дисциплінованість, 
добросовісне відношення до трудових обов‘язків, високе почуття відповідальності за 
доручену справу, творчий колективізм у роботі. 

Специфічним елементом інтенсивного типу відтворення трудових ресурсів є галузевий і 
територіальний перерозподіл працівників, оскільки в масштабі всього народного 
господарства воно не змінює чисельності зайнятого населення, а створює передумови для 
якнайповнішого й раціональнішого використання трудового потенціалу суспільства. Але 
відносно окремих галузей і територій позитивне сальдо переміщення працівників повинно 
розглядатися як момент екстенсивного типу відтворення трудових ресурсів, бо збільшується 
їх чисельність. Водночас і цей варіант містить моменти інтенсивного типу відтворення 
трудових ресурсів, зокрема коли якість прибулих вища і порівняно з вибулими. У цьому 
випадку зростає середній рівень якості працівників конкретної галузі й території. 

Завдання економічної науки полягає в тому, щоб виявити їх і запропонувати економічній 
практиці рекомендації, націлені на ініціацію дій тенденцій, що сприяють найбільш 
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ефективному функціонуванню усіх фаз відтворення трудових ресурсів. На сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку нашої країни найбільш актуальною і гострою є проблема 
використання працездатного населення. 

Наприкінці XX ст. термінологічний апарат економіки праці збагатився низкою нових 
понять. Важливе місце серед них зайняв ―трудовий потенціал" [6], що розглядається як 
основна характеристика трудових ресурсів. Його можна визначити як інтегральну 
характеристику кількості, якості та здатності до праці, якою вимірюються можливості 
окремої людини, різних груп людей, працездатного населення загалом за участю у суспільно 
корисній діяльності й досягненні цілей соціально-економічного розвитку при певному рівні 
розвитку продуктивних сил і міри зрілості громадських і, передусім, виробничих стосунків. 

Як соціально-демографічна категорія ―трудовий потенціал‖ доповнює традиційне 
поняття ―трудові ресурси". Трудовий потенціал органічно пов'язаний з кожним з них 
окремими гранями кількості, якості і міри. Виникнення категорії ―трудовий потенціал‖ 
відбиває назрілі потреби практики і виявленні недовикористаних можливостей і резервів 
економічного зростання, що лежать у площині людського чинника та пов‘язані з 
недообліком інтеграційного характеру багатьох процесів у відтворенні трудових ресурсів, 
робочої сили і населення. 

Трудовий потенціал є складовою економічного потенціалу суспільства, сукупною 
здатністю народного господарства виробляти матеріальні блага й послуги. Кінцева реалізація 
цієї інтегральної характеристики трудових ресурсів можлива тільки як елемент економічного 
потенціалу. Включення трудового потенціалу в економічний потенціал здійснюється за 
допомогою зайнятості. Найважливішою формою реалізації трудового потенціалу є трудова 
активність як міра кількості і якості трудової діяльності, що відображає ставлення людей до 
праці через його кінцеві результати. Рівень трудової активності можна розглядати як 
основний показник використання трудового потенціалу. Між трудовим потенціалом, 
результатами праці і рівнем життя людини існує безпосередня залежність ‒ зростання одних 
чинників викликає відповідну зміну інших. 

Ефективність функціонування трудового потенціалу суспільства має прямий ―вихід‖ на 
життєвий рівень народу, бо, чим вище ефективність використання живої праці працівників, 
тим більше їх внесок до національного багатства і власного доходу, а, отже, вище рівень 
життя. Саме цій меті має бути підпорядкована економічна політика держави, якщо воно 
відображає потреби й інтереси народу. 

Для забезпечення високих темпів економічного зростання країни необхідно створити 
умови для ефективного використання трудового потенціалу на всіх рівнях. Слід враховувати 
усі чинники, що сприяють (чи що перешкоджають) творчому й професійному розвитку осіб: 
статево-вікові особливості, психологічні властивості людини, рівень інтелекту і освіти, стан 
здоров‘я, якість виробничого середовища, соціальний статус, професіоналізм тощо. 

До чинників, що впливають на формування трудового потенціалу працівника, 
насамперед входять якості трудового життя, що забезпечують відповідний рівень. Слід 
зазначити, що питання про виявлення, угрупування і класифікацію чинників якості 
трудового життя заслуговує окремого всебічного розгляду. 

Тенденція до зниження якості трудового життя за умовами праці, що склалася в країні, 
обумовлена підвищенням останніми роками питомої ваги працівників, зайнятих у 
несприятливих умовах праці. Ситуація посилюється зростанням виробничого травматизму і 
професійної захворюваності. Як результат ‒ значна кількість людей, що працюють у сфері 
виробництва, достроково припиняє або істотно обмежує свою трудову діяльність.  

Трудовий потенціал суспільства за сприятливих умов повинен збільшуватися, але за 
даними офіційної статистики висока смертність, низька народжуваність, значна 
захворюваність тощо вказують на негативні тенденції, що звужують природний фундамент 
трудового потенціалу. До того ж депопуляція, що охопила нашу країну з 1991 р., сприяє 
зменшенню чисельності працездатного населення, що, у свою чергу, скорочує потенційні 
можливості соціально-економічного прогресу суспільства. Сила країни визначається числом 
жителів, що її населяють. Для примноження сили і потужності держави потрібно щорічний 
темп приросту населення як мінімум у 2%. Між тим зменшується не лише загальна 
чисельність, але й чисельність населення в працездатному віці. 
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Таким чином, перспективи розвитку економіки держави пов‘язані з активізацією 
використання наявного ресурсного потенціалу праці при кардинальному підвищенні якості 
трудових ресурсів і підвищенням рівня управління ресурсокористування. Стан і ефективне 
використання трудових ресурсів країни, кінець кінцем, визначить і наявність, і ефективність 
використання матеріальних чинників громадського виробництва в процесі досягнення 
стабільного економічного зростання.  
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THE PURPOSE OF THE DEVELOPMENT OF BUILDING MATERIALS 
INDUSTRY IN KAZAKHSTAN 

 

Production of construction materials provides 8.6% of manufacturing output. The sector aims 
to provide developers with the materials that take into account changes in the architectural and 
building systems, types of buildings and construction techniques and presents by the production of 
diverse products: structural (basic) construction materials [1], building materials of wood and 
plastics. 1453 companies in the industry (of which 85% are small) provide employment to more 
than 40 thousand people. 

When implementing SPAIID 144 projects of the Industrialization Map amounting to 215.4 
billion tenge were commissioned. 11820 jobs were created. Two cement plants (―KaspiyTsement‖ 
LLP, ―Standard cement‖ LLP) were built, in 2014 the construction and modernization of another 4 
cement plants will complete. Two projects were implemented in the industrial processing of glass: 
on expansion of the plant in Almaty and construction of the plant in Astana (―KazStroiSteklo‖ 
LLP), porcelain production plant (―Asia Ceramics‖ LLP), 9 production plants of plastic pipes, 
production of sanitary products of polymer-composite materials (―Tenusa‖ LLP) and other 
productions. 

The share of construction materials production in the volume of manufacturing industry from 
2010 to 2014 decreased by 0.2%, while in 2015 the share of the sector compared to 2008 increased 
by 0.7% and amounted to 8.6% (Table 1). 

Table 1 
The share of construction materials production in the total volume of manufacturing 

industry of RK, % 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Share in processing industry 7,9% 7,6% 6,8% 7,3% 7,7% 8,6% 
Source: Agency of Statistics of RK  
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Volume of construction materials production from 2010 to 2014 increased by 1.6 times. In 
2015, the figure rose by 1.9 times mainly due to increased production of other non-metallic mineral 
products by 1.8 times, production of construction materials from wood by 5 times, and construction 
materials from plastics by 2.3 times (Table 1). 

Table 2 
Dunamics of production volume for 2010-2015, mln. tenge 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

manufacturing  3 359 551 2 945 966 3 844 658 4 801 407 5 446 749 5 882 456 
  in% to the previous year  97,5 97,1 113,9 107,7 101,2 101,6 
Production of building 
materials  266 596 224 938 260 955 350 045 421 633 503 132 
including  

      Manufacture of other non-
metallic mineral products  

220 377 182 355 201 871 263 985 320 677 397 105 
  in% to the previous year  

79,9 91,3 111,5 116,5 110,7 111,8 
Building materials from 
wood  

214 280 659 756 1 192 1 069 
  in% to the previous year  

97,4 96,7 149,4 124,0 108,5 96,2 
Building materials made 
of plastics  46 004 42 304 58 424 85 304 99 764 104 957 
  in% to the previous year 106,7 7 135,6 120,1 103,1 102,5 

Source: Agency of Statistics of RK 
 

Gross value added in 2014 increased more than twofold, in 2015 – by 2.2 times as compared 
with 2014 indicator (Table 3). 

Number of people employed in the sector in 2012 decreased by 4.2 thous. people, in 2015 
employment in the sector increased and reduction of the number of employed in the sector 
compared to 2010 was 644 people. This was due to modernization of production and labor 
productivity. 

Labor productivity in the sector over the past five years has increased by 2.3 times. Compared 
to the OECD countries, labor productivity in the sector in Kazakhstan is 47% lower than the 
average labor productivity in the OECD countries. This is due to the fact that productions of lower 
limits than in the OECD countries dominate in the sector. 

Level of capacity utilization in the sector depends on the type of production. Thus, in cement 
production – about 60%, in the manufacture of plastic construction products (pipes, sheets, films, 
etc.) within 35-58 %, in the manufacture of bricks – does not exceed 20%. The highest level of 
capacity utilization accounts for 2014, which is related to the stimulation of demand for the 
products of the construction industry and implementation of public construction programs.  

Depreciation of fixed assets in 2012 increased from 32-35% to 40% in the production of bricks 
and concrete. In the production of plastic sheets and profiles (including pipes) depreciation rose 
from 29 to 32.5 percent. In cement production by modernizing plants reduction of depreciation of 
fixed assets occurred from 38.2% in 2010 to 19.8% in 2014. 

Investments in fixed assets in 2012 decreased by 7.5%, but in 2015 increased by 8%. 
Upon the results of 2014, exports of construction materials decreased by 3.4 times mainly due 

to reduction of exports of thermal insulation and roofing materials. 
Cost to import 15.7 times higher than exports. Imports of construction materials in 2012 

increased by 24% and in 2015 – by 27% compared to 2010 (Table 3).  
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Table 3 
Data on the sector for 2010-2015 

index 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GVA million tenge  125 
781,5 

110 
110,8 

172 
569,1 

216 
535,4 

257 217,2 282 
115,5 

The number of employed, 
thousand people  

40,9 35,1 33,3 36,6 36,7 40,2 

Labour productivity in the 
Republic of Kazakhstan, 
thousand tenge **  

3 078,2 3 141,5 5 177,6 5 919,7 7 017,1 7 061,3 

Labour productivity in the 
Republic of Kazakhstan, U.S. 
dollars **  

25 528,3 21 298,5 35 123,7 40 024,8 46 649,8 45 
840,7 

Average labor productivity in 
OECD countries, U.S. dollars 
**  

82 865,4 76 792,7 83 650,7 88 003,8 88 005,4 - 

The number of existing 
enterprises, including  

 1 366 1 397 1 489 1 355 1 453 

large   55 50 45 47 47 
medium   122 123 129 140 141 
small   1 189 1 224 1 315 1 186 1 265 
Level of capacity utilization,% 
by kind of production:  

            

Manufacture of cement,%  62,0 64,0 61,0 60,4 57,1 - 

Manufacture of plastic plates, 
sheets, tubes and profiles,% 

41,6 49,4 58,1 48,7 35,9 - 

Manufacture of bricks, tiles 
and construction products, in 
baked clay,%  

16,7 12,2 27,7 16,8 18,8 - 

Degree of wear and tear in% 
by kind of production  

      

Manufacture of cement,%  38,2 39,4 30,7 19,8 27,5 - 

Manufacture of plastic plates, 
sheets, tubes and profiles,%  

29,4 28,8 36,9 36,6 32,5 - 

Manufacture of bricks, tiles 
and construction products, in 
baked clay,%  

32,4 37,6 40,9 35,0 39,0 - 

Production of construction of 
concrete products,%  

35,3 37,1 39,6 44,5 44,1 - 

Investments in fixed capital, 
million tenge  

62 627,3 57 557,7 54 821,0 39 436,2 57 931,9 68 
090,6 

Rate of renewal of fixed assets 
in%  

0,18 0,02 0,10 0,21 0,09 - 

Availability of fixed assets at 
the year end at cost mlntenge  

153 
810,1 

869 
818,4 

274 
723,8 

307 
469,5 

332 460,0 - 

Exports, $ mn  426 199 133 130 126 118 

Imports, $ mn 1 604 1 212 1 514 1 705 1 989 2 043 

Source:Agency of Statistics of RK, Euromonitor 
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The most developed industries, occupying the largest share in total production sector are the 
production of cement (18.2%), ready-mixed concrete (18%), concrete products (25%), plastic pipes 
(14.7%), thermal insulation and roofing materials (5.4%), production of mortars (5%). 

Creation of productions of construction materials with high added value involves attracting 
international TNC. Large companies included in the list of Global 2000 companies already 
operating in Kazakhstan are: 

- German HeidelbergCement, represented by Bukhtarma cement company, Caspian Cement, 
Concrete Baykaz, Bektas Group, 

- Swiss Sika, represented by production company Sika Kazakhstan (additives for concrete, 
auxiliary materials for concrete, injection materials, ready mix cement, epoxy adhesives and 
mortars, protective coatings, materials for industrial flooring, protective materials for concrete and 
steel, sealants and waterstops), 

- Chevron represented by Chevron Munaygas Inc., and Atyrau plant of polyethylene pipes, 
Atyrau pipeline valves plant. 

From among major global companies, not entering the list of Global 2000, German company 
Knauf, producing construction materials of gypsum, operates in Kazakhstan. 

Perspectives for cooperation are:  
- South Korean company POSCOCHEMTECH, supplying refractory for large metallurgical 

companies, cement and glass industries, 
- AsahiGlass, producing sheet architectural glass, glass for automotive industry, liquid crystal 

displays and chemicals [2]. 
After launching own production of polymers in Kazakhstan, certain interest may represent: 
- South Korean company LGHausys, specializing in the production and sale of energy-efficient 

plastic windows, sliding systems, co-extruded colored profiles, flooring for commercial and sports 
facilities, various kinds of interior films, artificial stone and wallpapers, 

- English IPECO, having competence and long experience in design, development and 
manufacture of structures using both metallic and advanced composite materials. 

Company SiseCam – the leader of the Turkish flat glass market is preparing to take part in the 
construction of plant for production of float glass in Kyzyl-Orda. 

From among major Russian companies, Russian company ―Polyplastic‖ presented by 
Stepnogorsk Tube Plant ―Arystan‖ is present in Kazakhstan. Russian company KMGroup, a 
member of the MarazziGroup (Italy) is perspective for cooperation in the production of building 
ceramics. 

Analysis of SPAIID implementation 
The main task of the State Program on Accelerated Industrial and Innovative Development of 

Kazakhstan for 2010-2015 in the construction industry and in the production of construction 
materials was to meet the demand of the domestic market by increasing domestic production of 
construction materials, products and structures and production of products with high added value. 

The first part of the task was performed. Substantially, the needs are met on all basic 
construction materials through domestic production: the need for concrete, concrete products – 
almost 100%, the need for plaster slab and cement – more than 80%, in pipes and tubes of plastic 
and bricks – nearly 75%. Direction of creating new and modernization of existing cement plants and 
bringing cement production to 7 million tons per year until 2015 is realized. 

The task of issuing products with high added value was launched in 2010-2014 and will 
continue in the next five years. However, a part of projects is not implemented. The task of 
producing ceramic tiles with bringing production to 5.5 million square feet until 2015 is not 
achieved. Processing Plant for processing clay was not established. 

Implementation of the task of ensuring with qualified human resources with the introduction of 
internship of graduates of TPE and universities in manufacturing plants was started by holding 
―Kasіpqor‖ on creation of a network of colleges, inter-regional centers, Interregional Center for 
training and retraining of staff for oil and gas industry was established in Atyrau, but training of 
technicians in production of construction materials has not yet implemented. 

The task of improving technical regulation in harmonization of system and processes with the 
practice of economically developed countries is performed in the scheduled mode and will continue 
in the second five-year period. In 2010, the Technical Regulations of RK ―On safety of buildings 
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and constructions, building materials and products‖ was adopted. National standards SN RK EN (52 
parts) were elaborated, identical to the Eurocodes with national applications and instructions for use 
of Eurocode for the transitional period. 

The task of promoting innovation and technological modernization was aimed at 
implementation of the project of box-frame construction (―Ontustіk Qurylys Service‖) and 
allocation of innovation grants for construction and modernization of the plant for industrial glass 
processing using innovative equipment and innovative technologies (―KazStroiSteklo‖ LLP) was 
partially implemented and its implementation will continue in the next five years. 

Solution of the task of creating attractive environment for direct investment is provided through 
direct state support of housing construction, aimed at stimulating demand for construction materials 
of domestic production will continue. 
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БOPOТЬБA З КOНТPAБAНДOЮ ТA МИТНИМИ ПPAВOПOPУШEННЯМИ 

КOНТPOЛЮЮЧИХ OPГAНІВ ЯК CКЛAДOВA МИТНOЇ БEЗПEКИ УКPAЇНИ 
 
У cтaтті poзглянутo зaкoнoдaвчe визнaчeння пoняття «митнa бeзпeкa», мoтиви 

вчинeння митнoгo пpaвoпopушeння, cпocoби пoпepeджeння тa виявлeння митнoгo 
пpaвoпopушeння, a тaкoж нaвeдeнa інфopмaція пpo пpoвeдeння зaхoдів кoнтpoлюючих 
opгaнів із зaпoбігaння тa пpoтидії кoнтpaбaнді, бopoтьби з митними пpaвoпopушeннями.  

Ключoві cлoвa: митнa бeзпeкa, митнe пpaвoпopушeння, кoнтpaбaндa.  
 
The article deals with the legal definition of "Customs security" grounds Customs offense, 

methods of prevention and detection of customs offenses, as well as the information about the 
activities of supervisory authorities with preventing and combating trafficking, combating customs 
offenses. 

Keywords: customs security, customs offense, contraband. 
 
Пocтaнoвкa пpoблeми. Зoвнішньoeкoнoмічнa діяльніcть пoв‘язaнa з пepeміщeнням 

чepeз митний кopдoн кpaїни як юpидичними, тaк і фізичними ocoбaми тoвapів і тpaнcпopтних 
зacoбів. Здійcнeння митнoгo кoнтpoлю є oднією з ocнoвних функцій митних opгaнів для 
зaбeзпeчeння митнoї бeзпeки кpaїни. Пpoцecи євpoінтeгpaції, щo відбувaютьcя в Укpaїні, 
впливaють нa нaвaнтaжeння нa митні opгaни, тoму нa дaнoму eтaпі пepeдбaчaєтьcя 
підвищeння якocті митнoгo peгулювaння, щo cпpияє cтвopeнню умoв для eфeктивнoгo 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

80 
 

митнoї бeзпeки кpaїни, щo cпpиятимe poзвитку зoвнішньoтopгoвeльнoї діяльнocті. Тoму дaнe 
питaння є aктуaльним cьoгoдні. 

Aнaліз ocтaнніх дocліджeнь тa публікaцій. Oкpeмі acпeкти у бopoтьбі з кoнтpaбaндoю 
тa митними пpaвoпopушeннями кoнтpoлюючих opгaнів у cфepі митнoгo peгулювaння 
зoвнішньoeкoнoмічнoї діяльнocті відoбpaжeнo в дocліджeннях A.В. Caвчeнкa, В.П. Пaшкa, O. 
В Дьячeнкa, O.В. Пpoцюкa, O.П. Гpeбeльникa, C.М. Литвинa, Т. Л. Вишинcькoї тa ін.  

Пocтaнoвкa зaвдaння. Гoлoвним зaвдaнням дaнoї cтaтті є визнaчeння міcця бopoтьби з 
кoнтpaбaндoю тa митними пpaвoпopушeннями кoнтpoлюючих opгaнів у митній бeзпeці 
Укpaїни. 

Mитнa бeзпeкa являє coбoю кoмплeкc (cиcтeму) eфeктивних eкoнoмічних, пpaвoвих, 
пoлітичних тa інших зaхoдів дepжaви, cуcпільcтвa й людeй із зaхиcту інтepecів (у тoму чиcлі 
інтepecів влacнocті) нapoду тa дepжaви в зoвнішньoeкoнoмічній cфepі і, зoкpeмa, у митній 
cфepі. Зoвнішньoeкoнoмічнa бeзпeкa тa митнa бeзпeкa – цe пoняття, які мaють взaємні 
пepecічeння, aлe взaємнo нe пoглинaютьcя. З oднoгo бoку, митнa бeзпeкa випливaє із 
зoвнішньoeкoнoмічнoї бeзпeки тa є її cклaдoвoю, з іншoгo – митнa бeзпeкa, якa 
зaбeзпeчуєтьcя викoнaнням митнoї cпpaви, пepeбувaє нa cтику cилoвих і нecилoвих 
cклaдoвих нaціoнaльнoї бeзпeки й мoжe бути виділeнa в oкpeмe пoняття. Митну бeзпeку 
мoжнa визнaчити як cтaн зaхищeнocті митних інтepecів дepжaви. Під зaбeзпeчeнням митнoї 
бeзпeки мoжнa poзуміти упpoвaджeння в митній cпpaві cукупнocті зacoбів, здaтних 
пpoтидіяти внутpішнім і зoвнішнім зaгpoзaм тa викликaм у cфepі митних eкoнoмічних 
віднocин; зaбeзпeчити мoжливіcть дocягнeння нeoбхіднoгo pівня зaхищeнocті, нaдійнocті тa 
уcтaлeнocті митнoї cлужби шляхoм cтвopeння eфeктивнoгo peгулятopнoгo 
opгaнізaційнoeкoнoмічнoгo мeхaнізму. У цьoму кoнтeкcті пoняття «зaбeзпeчeння митнoї 
бeзпeки» cлід poзглядaти як здaтніcть упpaвлінcьких pішeнь в paмкaх cтвopeнoї cиcтeми 
зaхиcту eкoнoмічних інтepecів дepжaви, пpoтидіяти мoжливим нeбeзпeкaм у митній гaлузі. 
Гoлoвнa мeтa зaбeзпeчeння митнoї бeзпeки – цe дocягти нeoбхіднoгo pівня нaдійнocті митнoї 
cиcтeми [8]. 

Митнoму кoнтpoлю підлягaють уcі тoвapи, щo пepeміщуютьcя чepeз митний кopдoн 
Укpaїни. У пунктaх пpoпуcку чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни cтвopюютьcя зoни митнoгo 
кoнтpoлю з мeтoю виявлeння пpaвoпopушeнь, зa які cуб‘єкти зoвнішньoeкoнoмічнoї 
діяльнocті нecуть відпoвідaльніcть. Тaкі дії мoжуть клacифікувaтиcь митними opгaнaми у 
двoх нaпpямaх: як кoнтpaбaндa тa як пopушeння митних пpaвил. Koнтpaбaндa (від фp. 
«contrebande», пaл. «contrabbando»; «contro» ‒ пpoти + «bando» ‒ укaз, пocтaнoвa). Іншими 
cлoвaми ‒ «тaємнe бeзмитнe пepeвeзeння чoгo-нeбудь чepeз кopдoн» [3, c. 9]. 

Зa oцінкaми eкcпepтів, opієнтoвні oбcяги міжнapoднoгo тoвapooбігу, пoв'язaнoгo з 
кoнтpaбaндoю, пepeвищують 20% лeгaльнoгo cвітoвoгo тoвapooбігу. 

Згіднo зі cт. 201, 305 Кpимінaльнoгo кoдeкcу Укpaїни під кoнтpaбaндoю poзумієтьcя 
пepeміщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни пoзa митним кoнтpoлeм aбo з пpихoвувaнням від 
митнoгo кoнтpoлю культуpних ціннocтeй, oтpуйних, cильнoдіючих, вибухoвих peчoвин, 
paдіoaктивних мaтepіaлів, збpoї тa бoєпpипacів (кpім глaдкo cтвoльнoї миcливcькoї збpoї тa 
бoйoвих пpипacів дo нeї), cпeціaльних тeхнічних зacoбів нeглacнoгo oтpимaння інфopмaції, a 
тaкoж нapкoтичних зacoбів, пcихoтpoпних peчoвин, їх aнaлoгів чи пpeкуpcopів aбo 
фaльcифікoвaних лікapcьких зacoбів [4]. Нeзaкoннe пepeміщeння чepeз митний кopдoн інших 
тoвapів з 18.01.2012 p. нe є в Укpaїні кapним злoчинoм, a poзглядaєтьcя як aдмініcтpaтивнe 
пpaвoпopушeння ‒ пopушeння митних пpaвил, зa виключeнням випaдків нaявнocті oзнaк, 
пoв‘язaних зі злoчинaми.  

Хapaктepнoю ocoбливіcтю кoнтpaбaнди є тe, щo злoчинці швидкo peaгують нa зміни 
кoн‘юнктуpи pинку, митнoгo peжиму тa cиcтeми oпoдaткувaння, пocтійнo вдocкoнaлюють 
cпocoби нeзaкoннoгo пepeміщeння тoвapів тa відпoвідних зaбopoнeних пpeдмeтів. 
Кoнтpaбaнднa діяльніcть дocить чacтo пoєднaнa з тaкими злoчинaми, як відмивaння гpoшeй, 
ухилeння від cплaти митних плaтeжів тa інших пoдaтків і збopів, збут тa збepігaння 
нapкoтичних зacoбів aбo пcихoтpoпних peчoвин, oдepжaння чи дaвaння хaбapa тoщo. 
Кoнтpaбaндa є oдним з гoлoвних дecтaбілізуючих чинників внутpішньoгo pинку Укpaїни, щo 
нeгaтивнo впливaє нa poзвитoк нaціoнaльнoї eкoнoміки, її cтpaтeгічних гaлузeй [8]. 

Пopушeння митних пpaвил (дaлі ‒ ПМП) ‒ aдмініcтpaтивнe пpaвoпopушeння, якe являє 
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coбoю пpoтипpaвні, винні (умиcні aбo з нeoбepeжнocті) дії чи бeздіяльніcть, щo пocягaють нa 
вcтaнoвлeний зaкoнoдaвcтвoм пopядoк пepeміщeння тoвapів і тpaнcпopтних зacoбів чepeз 
митний кopдoн Укpaїни, і зa які пepeдбaчeнa aдмініcтpaтивнa відпoвідaльніcть [5]. 

Aдмініcтpaтивнa відпoвідaльніcть зa пpaвoпopушeння нacтaє у paзі, якщo ці 
пpaвoпopушeння нe тягнуть зa coбoю кpимінaльнoї відпoвідaльнocті. Нeoбхіднo звepнути 
увaгу, щo, нa відміну від кpимінaльнoгo злoчину ‒ кoнтpaбaнди, пopушeння митних пpaвил 
нe пoтpeбує дoвeдeння вини у вигляді умиcлу щoдo cкoєння пpaвoпopушeння (cт. 24 
Кpимінaльнoгo кoдeкcу Укpaїни). 

Здeбільшoгo cкoєння цьoгo виду пpaвoпopушeнь oбумoвлeнo нeзнaнням митних пpaвил з 
бoку гpoмaдян aбo cлужбoвих ocіб cуб‘єктів підпpиємницькoї діяльнocті, які мoгли, aлe чepeз 
влacну нeoбaчніcть чи бeздіяльніcть нe oзнaйoмилиcь з діючими нopмaми тa пpaвилaми aбo 
нe cкopиcтaлиcь ними. 

Мoтивaми митних пpaвoпopушeнь пepeвaжнo є нacтупні (pиc. 1). Пpичини, чepeз які 
вчинюютьcя митні пpaвoпopушeння, дocить oчeвидні ‒ oтpимaння фінaнcoвoї вигoди тa 
пepeвaг у тopгівлі, тиcк з бoку кoнкуpeнтів. 

Митні пpaвoпopушeння cтвopюють підґpунтя для нeчecнoї кoнкуpeнції нa pинку, 
ocкільки нeякіcні тoвapи мoжуть пpoдaвaтиcя під виглядoм якіcних aбo ж якіcні ‒ зa цінaми 
нижчими, ніж у кoнкуpeнтів, нeзaкoннo ввeзeнні тoвapи cтвopюють нe дoбpoчинну 
кoнкуpeнцію внутpішньoму виpoбнику, пpимушуючи йoгo oбмeжувaти aбo нaвіть зaкpивaти 
виpoбництвa. Тaким чинoм, митні пpaвoпopушeння зaвдaють шкoди як cуcпільcтву у цілoму, 
тaк і кoнкpeтним гpoмaдянaм-cпoживaчaм нeзaкoннo ввeзeних тoвapів. Кpім тoгo, 
pуйнувaння внутpішньoгo виpoбництвa, a oтжe, cкopoчeння poбoчих міcць тa бюджeтних 
coціaльних пpoгpaм, мoжe викликaти coціaльні пpoтecти як у пpaцівників oкpeмoї гaлузі, тaк 
й у пeвних peгіoнaх. В Укpaїні викopиcтoвуютьcя чoтиpи cпocoби пoпepeджeння тa 
виявлeння митних пpaвoпopушeнь: митний кoнтpoль, який включaє дoкумeнтaльний 
кoнтpoль (вивчeння дoкумeнтів нa вaнтaж) тa фізичний кoнтpoль (пpoвeдeння митнoгo 
oгляду пepeміщувaних тoвapів тpaнcпopтних зacoбів), a тaкoж виявлeння митних 
пpaвoпopушeнь зa дoпoмoгoю мeтoду oцінки pизиків, oпepaтивнo-poзшукoвoї діяльнocті, тa 
тaкoгo eлeмeнту митнoгo кoнтpoлю, як пocтaудит (posteriori), який нaдaє мoжливіcть митним 
opгaнaм кoнтpoлювaти зaкoнніcть пepeміщeння тoвapів (pиc. 2). 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Pиc. 1. Мoтиви вчинeння пopушeння митних пpaвил cуб‘єктaми ЗEД 

 

 
 
У paзі виявлeння ПМП пpoтягoм кількoх poків піcля випуcку цих тoвapів у вільний oбіг 

пpитягти винних у вчинeнні митнoгo пpaвoпopушeння ocіб дo відпoвідaльнocті. Пpи цьoму 
cлід зaзнaчити, щo іcнує пepeлік тoвapів гpупи pизику, які пpитaмaнні уcім peгіoнaм. У тaбл. 
1 нaвeдeнo пepeлік тaких тoвapів, зaлeжнo від нaпpяму пepeміщeння [2]. 
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Oчікувaний peзультaт: oтpимaння фінaнcoвoї вигoди тa пepeвaг у 

тopгівлі, зняття тиcку з бoку кoнкуpeнтів 
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Pиc. 2. Cпocoби пoпepeджeння тa виявлeння пopушeння митних пpaвил  
пpoтягoм cічня-чepвня 2014 poку пopушeнo 7,7 тиc. cпpaв пpo пopушeння  

митних пpaвил нa cуму пoнaд 274,5 млн. гpн. 
 

З них, в 4,2 тиc. cпpaв peaльнo вилучeнo пpeдмeти пpaвoпopушeнь нa cуму пoнaд 143,3 
млн. гpн. Зoкpeмa, вилучeні нacтупні пpeдмeти пpaвoпopушeнь: пpoмиcлoві тoвapи, cиpoвинa 
тa мaтepіaли нa cуму 101,1 млн. гpн.; пpoдoвoльчі тoвapи, cільгocппpoдукція – нa cуму 15 
млн. гpн.; нaціoнaльнa тa інoзeмнa вaлютa – нa cуму 19,6 млн. гpн.; тpaнcпopтні зacoби, які 
виcтупaли пpeдмeтaми пpaвoпopушeнь – 120 тpaнcпopтних зacoбів нa зaгaльну cуму 9,7 млн. 
гpн. 

Тaблиця 1 

 

 

Для імпopту і тpaнзиту Для eкcпopту 

Aлкoгoльні нaпoї тa тютюнoві 

виpoби. Кaвa нaтуpaльнa тa 

poзчиннa. Aвтoтpaнcпopтні 

зacoби (гpупa 8703 зa УКТ 

ЗEД). 

Eлeктpoпoбутoві тoвapи. 

Aудіo- тa відeoaпapaтуpa. 

Opгтeхнікa. 

Будівeльні мaтepіaли, 

caнтeхнікa. Cиpoвинa для 

хімічнoї пpoмиcлoвocті. 

Кaнцeляpcькі тoвapи. 

Пpoдукти хapчувaння. 

Aлкoгoльні нaпoї тa 

тютюнoві виpoби. 

Cиpoвинні 

мaтepіaли. 

Cільгocппpoдукція. 

Ліcoмaтepіaли. 

Мeтaли тa бpухт 

мeтaлів. 

 
Митницями Міндoхoдів poзглянутo 2,5 тиc. cпpaв пpo пopушeння митних пpaвил тa 

зacтocoвaнo aдмініcтpaтивнe cтягнeння у вигляді штpaфу нa cуму близькo 42,5 млн. гpн. 

Упpoдoвж 2015 poку митницями ДФC пopушeнo 17 808 cпpaв пpo пopушeння митних 

пpaвил нa cуму пoнaд 1 787,19 млн. гpн. 

З них, в 8 529 cпpaвaх peaльнo вилучeнo пpeдмeти пpaвoпopушeнь нa cуму пoнaд 628,98 

млн. гpн. 

Зoкpeмa, вилучeні нacтупні пpeдмeти пpaвoпopушeнь: пpoмиcлoвих тoвapів нa cуму 

пoнaд 366,85 млн. гpн.; пpoдoвoльчих тoвapів нa cуму пoнaд 106,27 млн. гpн.; вaлюти нa 

cуму пoнaд 102,28 млн. гpн.; тpaнcпopтних зacoбів нa cуму пoнaд 53,57 млн. гpн. 

Митницями ДФC упpoдoвж 2015 poку poзглянутo 7 004 cпpaв пpo пopушeння митних 

пpaвил тa зacтocoвaнo aдмініcтpaтивнe cтягнeння у вигляді штpaфу нa cуму пoнaд 615,63 

млн. гpн. З цієї cуми cтягнутo тa пepepaхoвaнo дo Дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни пoнaд 20,38 

млн. гpн. 

Пepeлік тoвapів гpупи pизику від нaпpяму пepeміщeння тoвapів 

Cпocoби пoпepeджeння тa виявлeння пopушeння митних пpaвил 

Митний кoнтpoль 

у тoму чиcлі 

дoкумeнтaльний 

кoнтpoль 

Зacтocувaння 

cиcтeми 

aнaлізу pизиків 

Oпepaтивнo-

poзшукoвa 

діяльніcть 

Пocтaудит 

мoжливих 

ПМП 

Oчікувaний peзультaт: збільшeння нaдхoджeнь дo ДБУ, уникнeння 

нeдoбpoчиннoї кoнкуpeнції, нeдoпущeння нa внутpінній pинoк 

нeбeзпeчних тa нeякіcних тoвapів 
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Пpoтягoм І півpіччя 2014 poку eфeктивнoю булa cпівпpaця з митними opгaнaми 

Вeликoбpитaнії, Фінляндії, Німeччини, Нідepлaндів, Cлoвaччини інших дepжaв-члeнів 

Євpoпeйcькoгo cпівтoвapиcтвa, a тaкoж CШA тa Туpeччини, якa cпpиялa виявлeнню фaктів 

нeзaкoннoгo ввeзeння нa тepитopію Укpaїни. Oдним із шляхів пoпepeджeння тa виявлeння 

митних пpaвoпopушeнь в 2015 poці є cпівпpaця тa oбмін інфopмaцією з кoмпeтeнтними 

opгaнaми інoзeмних дepжaв в paмкaх взaємнoї aдмініcтpaтивнoї дoпoмoги. Взaємoдія 

здійcнюєтьcя з 65 митними aдмініcтpaціями дepжaв-члeнів Вcecвітньoї митнoї opгaнізaції [1]. 

Виcнoвки. Oтжe, митнa бeзпeкa Укpaїни пoвиннa ґpунтувaтиcя нa нaкoпичeнoму дocвіді 

нaшoї кpaїни і cтaнoвити ціліcну, динaмічну відпoвіднo дo викликів cучacнocті. Пpи цьoму 

митній бeзпeці пoвиннa пpиділятиcя ocoбливa увaгa. Тoму виoкpeмлeння ocнoвних 

пpіopитeтних нaпpямів peopгaнізaції митнoї cиcтeми тa виpішeння питaнь, які нocять нe 

тільки нopмaтивнo-пpaвoвий, aлe пpaктичний хapaктep, нaдacть змoгу дepжaві вивecти нa 

нoвий pівeнь митні opгaни тa підвищить eфeктивніcть їх poбoти, a тaкoж нaдacть змoгу 

aктивнo cпівпpaцювaти з інoзeмними кpaїнaми в нaпpямку пoпepeджeння митних 

пpaвoпopушeнь. 
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Галина Казачковська 
(Бердянськ, Україна) 

 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КУРОРТНОГО МІСТА 
 
Стаття присвячена питанням підвищення ефективності використання рекреаційно-

туристичного потенціалу міста-курорту. Запропоновано шляхи удосконалення 
організаційно-економічних механізмів функціонування господарського комплексу курортного  
міста. 

Ключові слова: рекреаційно-туристичний потенціал, міське рекреаційно-курортне та 
туристичне господарство, організаційно-економічні механізми, підприємницька корпорація, 
спеціальний режим діяльності. 

 
Article is devoted to improving the use of recreational and tourist potential of the resort town. 

Ways of improving the organizational and economic mechanisms of economic complex of the resort 
town. 

Key words: recreation and tourism potential, economy of region, urban recreation-resort and 
tourist economy, organizing-economic mechanisms, enterprise corporation, special mode of 
activity. 

 
Україна посідає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості рекреаційно-

курортними та туристичними ресурсами. Так, курортні та рекреаційні території держави 
становлять близько 9,1 млн га (близько 15 % від усієї території). За оцінками експертів, при 
ефективному використанні українського туристичного потенціалу надходження до бюджетів 
усіх рівнів можуть становити близько 10 млрд. дол. США на рік. Це приблизно стільки ж, 
скільки отримують країни, співвимірні з Україною за туристично-рекреаційним потенціалом 
[1]. 

Однак, за даними Світового економічного форуму, Україна наразі використовує менш 
ніж третину від наявного туристичного та рекреаційного потенціалу [2, с. 26]. Причина цього 
перш за все полягає в тому, що до останнього часу розвиток туризму на регіональному рівні 
розглядався в Україні як другорядний, а дії влади щодо його організаційно-економічної 
підтримки були безсистемними.  

Доцільність підвищення ролі рекреації та туризму в структурі національної та 
регіональної економіки зумовлює необхідність удосконалення організаційно-економічного 
механізму функціонування міського рекреаційно-туристичного господарства, особливо в 
містах-курортах. 

Курорт Бердянськ належить до територій, які визнані як зони пріоритетного розвитку 
рекреації та туризму в Запорізькій області України. [3, с 53]. Місто розташоване уздовж 
узбережжя Бердянської затоки. Сприятливі кліматичні умови, наявність цілющих природних 
ресурсів та відповідної інфраструктури, наближеність до моря обумовлюють розвиток 
Бердянська як курортного міста.  

На думку автора, одним з шляхів підвищення ефективності використання рекреаційно-
туристичного потенціалу курортного регіону є створення міського рекреаційно-курортного 
та туристичного господарства – комплексу взаємодіючих між собою підприємств, установ і 
організацій, що забезпечують функціонування і розвиток рекреаційно-курортної та 
туристичної інфраструктури, займаються експлуатацією територіально-ресурсного 
потенціалу для задоволення потреб населення в організації відпочинку, санаторно-
курортного лікування та туристичного обслуговування.  

Для розробки діючого механізму щодо підвищення ефективності функціонування 
рекреаційно-курортного і туристичного господарства необхідно представити його у вигляді 
цілісної економічно і організаційно відокремленої системи. Останнє вказує на необхідність 
створення єдиного органу управління. Основою створення такої системи повинні стати 
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взаємозв'язок трудових, виробничих, соціально-культурних ресурсів, а також цільова 
діяльність суб'єктів господарювання (спільна діяльність, спрямована на вирішення 
конкретних соціально-економічних завдань курортного міста). 

Створення рекреаційно-курортного та туристичного господарства сприятиме: інтеграції 
підприємств різних галузей, що здійснюють свою діяльність у сфері рекреації  та 
туристичного бізнесу; розвитку відповідного сектору економіки, як ефективної складової 
господарського комплексу курортного міста; удосконаленню системи управління даним 
сектором. 

Дослідження форм організації об'єднань підприємств показало, що найбільш 
оптимальною формою об'єднання суб'єктів рекреаційно-курортної та туристичної діяльності 
з метою підвищення ефективності функціонування міського РКТГ є корпорація 
підприємницького типу. Ця форма організації підприємництва передбачає взаємну 
зацікавленість суб'єктів різних видів діяльності в отриманні максимально високих 
результатів в рамках єдиного РКТГ. 

Створення корпорації дозволить підвищити ефективність функціонування РКТХ на 
основі координації діяльності всіх суб'єктів, зацікавлених в розвитку туристично-
рекреаційного господарства, розвитку інфраструктури загального користування шляхом 
об'єднання спільних зусиль, ресурсів, ідей на базі курортних рекреаційно-туристичних 
ресурсів. 

У стратегічному відношенні корпоративне об'єднання відкриває для організацій РКТГ 
додаткові можливості: 

підвищення економічності і зниження витрат за рахунок раціоналізації діяльності; 
зростання конкурентоспроможності в результаті посилення позицій об'єднаних 

підприємств по відношенню до покупців і потенційних кредиторів; 
зниження ризику господарської діяльності шляхом розподілу його серед партнерів по 

об'єднанню; 
придбання панівних позицій на ринку через обмеження конкуренції між підприємствами, 

що увійшли в корпорацію; 
створення організаційних структур для захисту спільних інтересів своїх членів перед 

законодавцем, органами державного управління і т.д. 
Схему функціонування корпорації міського РКТГ представлено на рис. 1. 
Удосконалення організаційної структури РКТГ тягне за собою необхідність розробки 

ефективних економічних механізмів, здатних забезпечити його розвиток і ефективне 
функціонування. Таким економічним механізмом може стати спеціальний режим діяльності 
для корпорації міського РКТГ, введення якого надасть можливість заощадити кошти на 
розвиток окремих членів корпорації РКТГ і об'єктів міської інфраструктури  загального 
користування.  

Сутність спеціального режиму діяльності на території курортного міста полягає в тому, 
що для підприємств, які є учасниками корпорації, передбачається державна підтримка, 
вводяться особливі нормативи оподаткування. Основні положення запропонованого 
спеціального режиму діяльності повинні передбачати можливість забезпечення цільового 
використання коштів, що отримані за рахунок функціонування в рамках спеціального 
режиму діяльності корпорації РКТГ.  

Оскільки основними завданнями створення корпорації РКТГ є розвиток міської 
інфраструктури загального користування та підвищення ефективності використання 
рекреаційно-туристичних ресурсів міста на основі об‘єднання економічних інтересів 
учасників, то кошти, отримані в результаті функціонування в спеціальному економічному 
режимі діяльності, доцільно розподіляти наступним чином: 
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Рис. 1. Основні складові функціонування підприємницької корпорації міського 

РКТГ 
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на спеціальний рахунок корпорації (для цільового використання на будівництво нових 

об‘єктів РКТГ та інфраструктури спільного використання) для розвитку науково-технічної 

бази міського РКТГ;  

на спеціальні рахунки учасників корпорації (для розвитку власної матеріально-технічної 

бази; для підвищення кваліфікації персоналу; для пайової участі в створенні інфраструктури 

спільного використання).  

При цьому кошти, що будуть накопичені під час дії названого режиму, але не витрачені, 

повинні перераховуватися до державного бюджету.  

В результаті дослідження розроблено основні напрями підвищення ефективності 

використання рекреаційно-туристичного потенціалу курортного міста шляхом 

удосконалення організаційно-економічних механізмів функціонування міського  

господарського комплексу.  
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

ВІДПОВІДНО НП(С)БОДС 121 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 

 

У статті досліджуються зміни у веденні бухгалтерського обліку основних засобів у 

бюджетних установах відповідно до НП(с)БОДС 121 «Основні засоби» 

Ключові слова: основні засоби, НП(с)БОДС 121 «Основні засоби», амортизація, 

бюджетні установи, первісна вартість, переоцінка. 

 

The article examines changes in the conduct of accounting of fixed assets in budgetary 

institutions in accordance with NR(S) APS 121 "Fixed Assets" 

Key words: fixed assets, NR(S) APS 121 «Fixed assets» , amortization, public institutions, 

initial cost, reassessment. 

 

Необхідність формування, затвердження та введення в дію стандартів бухгалтерського 

обліку в державному секторі економіки України виникла у зв‘язку із переходом держави до 

ринкових умов господарювання. Розбіжності у веденні обліку, формах звітності, рахунках 

бухгалтерського обліку в державному секторі та інших видах діяльності створювали 

перепони перед здійсненням облікових зв‘язків, прозорістю наскрізного контролю за рухом 

цінностей.  
Ведення бухгалтерського обліку в державному секторі досліджуються в працях відомих 

вчених-економістів, таких як: П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, Р.Т. Джога, М.Г. Михайлов, 
Н.І. Сушко, М.І. Телегунь, О.О. Чечуліна та інші. Майже в усіх працях висвітлені питання 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах, в тому числі вказано і на окремі проблеми, 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/
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пов‘язані із розбіжностями обліку основних засобів в різних секторах економіки. Проте, на 
даний момент, досить мало публікацій, щодо введення в дію НП(С)БОДС, які консолідують 
методику ведення обліку в державному секторі з іншими галузями та міжнародними 
положеннями (стандартами).  

Впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у 
державному секторі 121 «Основні засоби» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського 
обліку основних засобів визначило методологічні засади відображення інформації в обліку 
та звітності щодо руху основних засобів для усіх бюджетних організацій.  

Відповідно до НП(С)БОДС 121, основні засоби – це матеріальні активи, які утримуються 
для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і 
наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб‘єкта 
державного сектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за 
очікуванням, більше одного року [2]. Визначення даного терміну вимагає однакового 
тлумачення основних засобів в усіх бюджетних установах. 

До основних засобів відносять: 

- Земельні ділянки; 
- Капітальні витрати на поліпшення земель; 

- Будинки, споруди та передавальні пристрої; 
- Машини та обладнання; 

- Транспортні засоби; 
- Інструменти, прилади, інвентар; 

- Тварини та багаторічні насадження; 
- Інші основні засоби [2].  
Об‘єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю, якою є: 
- вартість придбання у разі придбання за плату, яка складається з таких витрат: суми, 

що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних 
робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що 
здійснюються у зв‘язку з придбанням (отриманням) прав на об‘єкт основних засобів; суми 
ввізного мита; суми непрямих податків у зв‘язку з придбанням (створенням) основних 
засобів (якщо вони не відшкодовуються суб‘єктові державного сектору); витрати зі 
страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, 
монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов‘язані з доведенням 
основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою; 

- собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення), яка 
складається з витрат, понесених на виробництво; 

- справедлива вартість у разі отримання без оплати від фізичних та юридичних осіб 
(крім суб‘єктів державного сектору) формується зі справедливої вартості на дату отримання 
або з достовірної інформації, відповідно до первинних документів; 

- первісна (переоцінена) вартість основних засобів у разі отримання без оплати від 
суб‘єктів державного сектору дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів 
суб‘єкта державного сектору, що їх передав, з наведенням нарахованої суми зносу; 

- залишкова вартість переданого об‘єкта основних засобів у разі отримання у результаті 
обміну на інший актив; 

- умовна вартість у разі відсутності активного ринку.  
У випадку, коли відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних 

засобів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, 
оцінка якої проводиться відповідно до законодавства. 

У разі зміни потенціалу корисності активів, зокрема, використання історичного будинку 
як офісного приміщення, його визнання і оцінювання здійснюються подібно до загальної 
оцінки основних засобів. Розмір умовної вартості може визначатися законодавчими та 
іншими нормативно-правовими актами або складатися з сум страхування від пожежі, 
крадіжок, втрат, пошкоджень або іншої можливої шкоди. 
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Первісною вартістю об‘єкта основних засобів, отриманого у результаті обміну на інший 
актив, є залишкова вартість переданого об‘єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість 
переданого об‘єкта дорівнює нулю, то первісною вартістю отриманого об‘єкта основних 
засобів є його справедлива вартість на дату оприбуткування. 

Якщо об‘єкт основних засобів складається з різних компонентів, які мають різні строки 
корисного використання (експлуатації), або надають економічні вигоди бюджетній установі 
різними способами, чи мають різний потенціал корисності, що зумовлює необхідність 
застосування різних норм амортизації, доцільно розподіляти сукупні витрати на придбання 
(створення) цього об‘єкта за його компонентами з окремим обліком кожного компонента. 

Після первісного визнання об‘єкта основних засобів як активу його облік ведеться за 
первісною вартістю [2]. 

Впровадження НП(с)БОДС 121 виключило норму щодо обліку активу після первісного 
його визнання в гривнях без копійок. Тепер основні засоби можуть обліковуватися у гривнях 
із копійками. У зв‘язку з цим вилучено бухгалтерські проведення щодо відображення в 
обліку списання копійок при введенні активів в експлуатацію.  

Витрати на поліпшення об‘єкта основних засобів (реконструкцію, модернізацію, 
добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку 
використання, якщо існує ймовірність отримання суб‘єктом державного сектору майбутніх 
економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або 
збільшення потенціалу корисності цього об‘єкта. 

Витрати на утримання об‘єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, 
технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання 
суб‘єктом державного сектору майбутніх економічних вигід чи потенціалу корисності на 
первісно оціненому рівні продуктивності об‘єкта основних засобів, визнаються витратами 
звітного періоду, в якому вони були понесені [2]. 

За рішенням суб‘єкта державного сектору об‘єкт основних засобів може 
переоцінюватися, якщо залишкова вартість цього об‘єкта суттєво відрізняється від його 
справедливої вартості на річну дату балансу. У разі переоцінки об‘єкта основних засобів 
здійснюється одночасна переоцінка всіх об‘єктів групи основних засобів, до якої належить 
цей об‘єкт. 

Переоцінка основних засобів тієї групи, об‘єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має 
проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на річну дату балансу суттєво 
не відрізнялася від справедливої вартості. 

Рішення про проведення переоцінки основних засобів погоджується з органом, 
уповноваженим управляти об‘єктами державної (комунальної) власності, якщо такий 
визначено. 

Порогом суттєвості для проведення переоцінки об‘єктів основних засобів приймається 
величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості від їх справедливої 
вартості. 

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об‘єкта основних засобів визначаються 
множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об‘єкта основних засобів на індекс 
переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об‘єкта, який 
переоцінюється, на його залишкову вартість. 

Якщо залишкова вартість об‘єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена 
залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об‘єкта до його 
первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об‘єкта. При цьому для об‘єктів, що 
продовжують використовуватися, обов‘язково визначається ліквідаційна вартість. 
Визначення ліквідаційної вартості об‘єкта основних засобів не являється переоцінкою і має 
характерні відмінності: вона визначається спеціальною комісією бюджетної установи за 
наказом керівника; на ліквідаційну вартість основних засобів не нараховується амортизація.  

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до 
регістрів їх аналітичного обліку. 

Перевищення сум попередніх дооцінок об‘єкта основних засобів над сумою попередніх 
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уцінок залишкової вартості цього об‘єкта основних засобів щорічно у сумі, пропорційній 
нарахуванню амортизації, відноситься до накопиченого фінансового результату виконання 
кошторису з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках, а при вибутті об‘єкта основних 
засобів - на всю суму залишку перевищення сум попередніх дооцінок цього об‘єкта основних 
засобів над сумою попередніх уцінок [2]. 

У процесі експлуатації основні засоби зношуються як морально, так і фізично. За умов 
інтенсивного розвитку технологій та промисловості моральний знос відбувається швидше 
ніж фізичний. 

Після визнання втрат від зменшення корисності об‘єкта основних засобів, виходячи з 
переглянутого строку його корисного використання (експлуатації), здійснюється 
нарахування амортизації. 

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) об‘єкта основних засобів 
враховуються такі чинники:  

- очікуване використання об‘єкта основних засобів суб‘єктом державного сектору. 
Використання оцінюють виходячи з очікуваної потужності або фізичної продуктивності 
об‘єкта основних засобів; 

- очікуваний фізичний знос, який залежить від інтенсивності використання об‘єкта 
основних засобів, якості сервісного обслуговування; 

- моральний знос, який виникає внаслідок змін та вдосконалення виробництва або від 
зміни ринкового попиту на продукт чи послуги, що надаються об‘єктом основних засобів; 

- правові або подібні обмеження на використання об‘єкта основних засобів. 
Вартість об‘єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом 

строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату 
балансу [2]. 

За рішенням керівника бюджетної установи в розпорядчому документі про облікову 
політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу. 

Певний час такого уточнення не було, і тому бюджетні установи мали нараховувати 
амортизацію щоквартально. 

Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12. 
Додатковою умовою для нарахування амортизації на об‘єкт ОЗ, крім того що він став 

придатним для корисного використання, стала вимога щодо введення його в експлуатацію. 
При вибутті об‘єкта ОЗ амортизація нараховується в місяці його вибуття. Цю нову норму 
запроваджено замість вилученої, яка передбачала врахування при визначенні амортизації 
кількості місяців перебування в експлуатації ОЗ у звітному періоді, тобто кварталі. Звісно, 
що така норма вже не відповідатиме ситуації, коли прийнято рішення стосовно нарахування 
амортизації на річну дату балансу. 

 Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання 
(експлуатації) об‘єкта основних засобів при визнанні цього об‘єкта активом (при зарахуванні 
на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, 
дообладнання та консервації.  

Амортизацію основних засобів бюджетні організації нараховують із застосуванням 
прямолінійного методу. 

Сума нарахованої амортизації відображається збільшенням суми зносу основних засобів 
та витрат. 

Об‘єктом амортизації основних засобів є вартість, яка амортизується. 
 Не підлягають амортизації земельні ділянки, піддослідні тварини, багаторічні 

насадження, що не досягли експлуатаційного віку, незавершені капітальні інвестиції. 
Розширено перелік об‘єктів ОЗ, на які не нараховується амортизація. До них належать 
основні засоби, доступ до яких обмежений у зв‘язку з тим, що вони перебувають на 
тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції. 

Сума втрат від зменшення корисності об‘єкта основних засобів відображається 
збільшенням суми зносу основних засобів та витрат. 
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Сума вигід від відновлення корисності об‘єкта основних засобів відображається 
визнанням доходу суб‘єкта державного сектору з одночасним зменшенням суми зносу 
основних засобів. 

Визнання об‘єкта основних засобів активом суб‘єкта державного сектору припиняється у 
разі його ліквідації, вибуття внаслідок продажу, передачі без оплати або невідповідності 
критеріям визнання активом. 

Надходження, отримані в результаті продажу основних засобів, вважаються доходами 
суб‘єкта державного сектору, крім доходів від продажу майна, які вважаються доходами 
відповідного бюджету. 

Фінансовий результат від вибуття об‘єктів основних засобів визначається вирахуванням 
з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, 
пов‘язаних з вибуттям основних засобів. 

У разі вибуття об‘єкта основних засобів з балансу списуються його первісна 
(переоцінена), балансова вартість та сума накопиченого зносу. 

Вибуття основних засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством [2]. 
Доповнено норми, які не є новими для бюджетних установ, однак не були визначені в 

НП(С)БОДС 121. Ідеться про всі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та 
демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого 
використання, а також матеріали, отримані в результаті списання. Як і до запровадження 
стандарту, такі активи оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського 
обліку запасів. Якщо перелічені предмети не придатні для використання, то вони 
обліковуються відповідно як вторинна сировина. Оцінка придатних запасів здійснюється в 
один із способів: за чистою вартістю реалізації, або за можливістю їх використання і може 
бути визначена, виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі бюджетної 
установи з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації. Сума оприбуткованих 
активів визнається доходом спеціального фонду суб‘єкта держсектора. 

Нововведенням НП(С)БОДС 121 є розширення обсягу розкриття інформації про основні 
засоби у примітках до фінансової звітності. Інформація про основні засоби має наводитися 
окремо за кожною групою і з‘явилися нові показники, які у звітності необхідно відображати: 

- діапазон строків корисного використання (мінімальні та максимальні); 

- сума нарахованої амортизації за звітний рік; 

- сума зобов‘язань згідно з договорами, пов‘язаними з придбанням у майбутньому 
основних засобів; 

- первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження; 

- вартість об‘єкта основних засобів, що тимчасово не використовується;  

- вартість повністю амортизованого об‘єкта основних засобів, який ще 
використовується;  

- вартість об‘єкта основних засобів, який вибув з активного використання та 
утримується для продажу, передачі без оплати. 

Однією з останніх важливих змін, внесених Міністерством фінансів України щодо 
обліку основних засобів є підвищення їх вартісної межі. Так з 10 травня 2016 року 
матеріальні цінності, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю 
перевищує 6000 грн. без ПДВ, зараховують до основних засобів.  

У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 
121 «Основні засоби» згруповано основні засади визначення, складу, оцінки, надходження, 
вибуття та нарахування амортизації основних засобів, які раніше не були чітко прописані у 
одному законодавчому акті. Визначено нові специфічні моменти ведення бухгалтерського 
обліку основних засобів та відображення їх у звітності. Застосовуючи основи, неведенні в 
НП(с)БОДС 121, практикуючі бухгалтери бюджетних установ отримали можливість 
визначати для себе найбільш доцільні методи організації обліку основних засобів та 
подавати їх на розгляд і затвердження керівникам. 
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ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ПРИЧИН ЗРОСТАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
У статті розкрите поняття категорії злочинність. Проаналізована класифікація 

причин злочинності, у якій встановлені причини злочинності за соціально-економічними 
умовами. Відокремлено економічну складову причин злочину та проведена їх класифікація. 

Ключові слова: злочинність, класифікація, економічні причини, причини, рівень 
злочинності.  

 
In the article the exposed concept of category criminality. Analyzed classification of causations 

of crime in that the set causations of crime on socio-economic terms. The economic constituent of 
reasons of crime is separated and their classification is conducted. 

Key words: criminality, classification, economic reasons, reasons, level of criminality. 

 
Усім країнам світу притаманне таке негативне явище як злочинність. Поняття категорії 

«злочинність» має різні підходи та теорії. На сьогодні можна виділити два напрямки: 
соціальний та правовий. Одна група вчених говорить про масовий прояв деструктивності 
злочинності в суспільстві (А.Ф. Зелінський, В. Куц), друга група розглядає злочинність як 
масове, історичне, соціальне явище, що складає сукупність злочинів, які наявні на певній 
території та конкретному проміжку часу (І.М. Даньшин, І.К. Туркевич, Н.Ф. Кузнєцова, В.М. 
Кудрявцева та ін.), а третя група – соціально-практичні теорії, в яких злочинність – це 
кримінальна активна частина населення, представники (А.П. Закалюк, В.М., Дрьомін та ін.). 

Отже, злочинність – це феномен суспільного життя, яке складає систему злочинів та 
осіб, що їх скоїли, має свої закономірності, кількісні та якісні характеристики, здійснених на 
певній території і протягом певного періоду. 

Злочинність України за останні роки має тенденцію до зростання. Для того щоб 
з‘ясувати, що ж породжує таку ситуацію, слід встановити причини злочинності.  

Причини злочинності – це негативні явища і процеси, які породжують злочинність в 
суспільстві. вивчення причин злочинності відбувається за допомогою класифікації причин. 
Класифікація дає можливість вивчити глибше саме явище його вплив на інші, напрямки його 
подальшого розвитку [2]. 

Розглянемо класифікації причин злочинності (рис.1) розроблені вченими за різними 
критеріями, і зробимо висновок про економічну складову причин. 

Кожен із вчених розробив свою класифікацію причин злочинності за певними 
складовими (критеріями). Перша класифікація розроблена італійським вченим Романьозі [3], 
яка виділяє чотири групи причин, серед яких: брак засобів існування (економічні причини); 
недостатність виховання (моральні причини); недостатність передбачливості (правові 
причини); недоліки юстиції (правові причини). За класифікацією Е. Феррі [3] є три групи 
причин – індивідуальні, фізичні, соціальні, тобто ті, що пов‘язані з особистістю і всім, що 
його оточує (природа, суспільство і т.д.). М.М. Бабаєв [1] виділяє: економічні, демографічні, 
ідеологічні причини та інші. За А.Б. Сахаровим [3] запропонована класифікація за рівнями: 
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перший рівень – це загальносоціальні закономірності та особливості розвитку суспільства, 
другий – визначає моральні умови (створюють реальну можливість існування злочинності), 
третій – конкретні ситуації вчинення злочинів. І.А. Ісмаілов та П.П. Осипов [3] представили 
причини залежно від рівні причинності першоджерела: особистісні, мікро- і макрорівень. 
Тобто особистісні причини ‒ психофізіологічні особливості людини, макрорівень ‒ стосунки 
в сім‘ї, з родичами, знайомими і т.д., макрорівень ‒ економічна сфера суспільного буття. 

Причини злочинності

Романьоз

Е. Феррі

брак засобів існування

(економічні причини)

недостатність виховання

 (моральні причини)

недостатність передбачливості

 (політичні причини)

недоліки юстиції

 (політичні причини)

індивідуальні або 

антропологічні причини

фізичні причини

соціальні причини

Бабаєв М.М.

економічні причини

демографічні причини

ідеологічні причини

та інші

А.Б. Сахаров] 

загальносоціальні закономірності та

 особливості розвитку суспільства

моральні причини

конкретні ситуації

І.А. Ісмаілов,

 П.П. Осипов

особистісний рівень

мікрорівень

макрорівень

Н.Ф. Кузнєцова

За механізмом дії:
-причини;

-умови;
-інші кримінальні

 фактори

За рівнем функціонування:
-причини та умови всієї злочинності;

-причини та умови різних груп злочинів;
-причини та умови конкретного злочину.

За змістом:
-економічні;
-політичні;

-соціально-побутові;
-ідеологічні;

-духовно-моральні;
-соціально-психологічні;

-правові;
-технічні.

За природою:
-об'єктивні;
-суб'єктивні;

-об'єктивно-суб'єктивні.

За глибиною:
-корінні та некорінні;
-основні та неосновні;
-головні та неголовні;

-зовнішні та внутрішні.

За суттю:
-соціальні;

-біологічні(психологічні).

 
Рис. 1 Класифікації причин злочинності 

Н.Ф. Кузнєцова [4] розробила більш докладну класифікацію причин злочинності за 
такими критеріями: за механізмом дії, за рівнем функціонування, змістом, природою, 
сутністю та іншими ознаками. У цій класифікації теж представлена економічна складова у 
критерії – за змістом, і у об‘єктивних причинах злочинності. 

Отже, економічна складова присутня у всіх класифікаційних критеріях різних науковців. 
Це пов‘язано з тим, що економічні відносини відіграють одне з головних питань країни.  

Економічні причини та умови злочинності в Україні:  
- ринкові відносини ‒ засновані на конкуренції, через що виникає боротьба конкурентів 

незаконними методами; максимізація прибутків та «наживі» власників, а це сприяє 
розшаруванню населення (більша частина населення знаходиться за межею бідності);  

- корупція, яка присутня на всіх рівнях держави, і яка стала «стилем життя українців»;  
- корупція, у свою чергу, породжує зростання рівня «тіньової» економіки;  
- інфляція, яка у 2015р. в період з 2000-2015рр. була найбільша і склала 143,3%, це було 

спричинене девальвацією гривні через зниження валютних надходжень, наростання панічних 
настроїв через військовий конфлікт на сході України;  

- низький рівень заробітної плати в порівнянні з рівнем зростання життя в країні, і що в 
свою чергу теж пов‘язано з девальвацією гривні;  

- безробіття, спричинене спадом суспільного виробництва та неспроможністю деяких 
підприємців сплачувати заробітні плати;  

- надмірне оподаткування, яке в свою чергу спонукає до незаконного та корумпованого 
бізнесу. 
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Отже, економічні причини злочинності мають вагомий вплив для зародження 
злочинності в Україні. Низький економічний рівень розвитку країни пригнічує населення, і 
штовхає його на пошуки заробітку незаконними методами. Для зменшення рівня злочинності 
в Україні слід усунути економічні причини. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ  

У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
 

У статті розглянуті головні проблеми зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 
підприємств та головні переваги партнерства України з Італією. Запропоновано 
рекомендації щодо впровадження успішної державної стратегії для вдосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, стан, 
проблеми. 

 
In the article the main problems of foreign and domestic enterprises of the main advantages of 

partnership between Ukraine and Italy. The recommendations for the successful implementation of 
the state strategy for improvement of foreign trade. 

Keywords: enterprise, foreign trade enterprises, state the problem. 
 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) пов'язана з проведенням різними господарськими 

суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. Важливим фактором на сьогодні не 

достатньої зовнішньоекономічної діяльності підприємств є не ефективний ступінь впливу на 

прийняття управлінських рішень і досягнення підприємством реальних позитивних зрушень 

від втілення у життя результатів діяльності підприємства. 

Актуальність статті полягає в тому, що розширення торговельно-економічного 

співробітництва між Україною та Італією, збільшення експорту товарів та послуг, а також  

закріплення позитивних тенденцій у двосторонній торгівлі на сьогодні є важливим для 

удосконалення зовнішньоекономічної діяльності України. Тому для цього потрібно вжити 

широкий комплекс заходів, спрямованих на розширення географії українського експорту в 

Італію, нарощення обсягів товарообігу, зокрема – її експортної складової, розвитку 

регіонального та галузевого співробітництва.  

Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності України у відповідності до 

європейських стандартів висвітлені в роботах вітчизняних науковців, таких вчених, як 

П.В.Пашко, О.П.Гребельний, Л.М.Римарева, В.В. Червінський, І.В.Кузьмінський та інші.  
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Мета статі – розгляд зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств та аналіз 

партнерства з Італією, а також проблеми та умови покращення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. 

Відповідальність України, як торговельного партнера Італії, підтримання серед 

італійської ділової спільноти позитивного іміджу держави із стабільними умовами 

господарювання, що, відповідно, забезпечує стабільність та розширення двосторонніх 

торговельно-економічних зв‘язків у перспективі, обумовлюється в першу чергу поступовим 

щорічним збільшенням обсягів двосторонньої торгівлі та зростанням припливу італійських 

інвестицій в економіку України. 

Традиційне багаторічне торговельне партнерство Італії та України, сталі господарські та 

торговельні зв‘язки наклали відчутний відбиток як на структуру двостороннього товарообігу, 

так і на його наповнення. Аналізуючи експортно-імпортні потоки між нашими країнами 

можна бачити, що, як і щорічно, левову долю товарних потоків складають ті ж самі продукти 

з незначними кон‘юнктурними коливаннями. Саме ця стабільність основних позицій 

структури двосторонньої торгівлі гарантують зростання двосторонньої торгівлі між нашими 

країнами і в майбутньому. Незважаючи на низькі показники розвитку італійської економіки, 

ця країна як вже згадувалось, на протязі останніх років залишається одним з провідних 

партнерів України в сфері торговельно-економічного співробітництва серед країн Західної 

Європи та світу. Існуючи перспективи для України у відносинах з Італією полягають не лише 

у стабільному збуті продукції вітчизняних підприємств та розвитку співробітництва за 

формулою „купівля-продаж‖, а насамперед ‒ у залученні італійських інвестицій, передових 

технологій та підприємницького досвіду в українську економіку. Сьогодні в Україні вже 

працює італійський капітал (спільна модернізація Алчевського металургійного комбінату 

компанією ―Дюферко‖ та Індустріальною Спілкою Донбасу; реконструкція потужностей АТ 

―Азовсталь‖ спільним українсько-італійським консорціумом до складу якого входять 

італійська компанія ―Даніелі‖ та український концерн ―АзовМаш‖), створюється 

інфраструктура ділових відносин (на ринку вже присутні один з провідних банків Італії 

―Банка Інтеза‖ та страхова компанія ―Дженералі‖).  

Найбільшу взаємну зацікавленість в українських та італійських підприємців викликає 

співпраця в таких галузях як: металургія та машинобудування, суднобудування, цивільне та 

промислове будівництво, банківська сфера, телекомунікації, агропромисловий комплекс, 

деревообробка та виробництво меблів, легка промисловість, виробництво будівельних 

матеріалів, природні ресурси, транспортування енергоносіїв тощо. Однак, італійські 

підприємці досить повільно приймають рішення щодо інвестування в економіку України, 

тому наявний потенціал двох країн не відповідає обсягам українсько-італійського 

інвестиційного співробітництва. 

Шлях до збільшення припливу італійських інвестицій в українську економіку повинен 

полягати, передусім, у перенесення італійськими компаніями виробничої діяльності в 

Україну, особливо – за рахунок реалізації масштабних інвестиційних та індустріальних 

проектів, які могли б стати важливими ―індикаторами‖ нового рівня співробітництва та 

―локомотивами‖ у створенні італійських промислових округів в Україні (на зразок 

італійських промислових районів -―кластерів‖ в Румунії). 

Досить активно італійські інвестори цікавляться можливостями інвестицій у сільське 

господарство України. Дедалі частіше надходять запити щодо бажань вкладати кошти в 

оренду землі, вирощування сільськогосподарських культур, будівництво центрів їх 

переробки та транспортування. 

За даними Держстату України, за результатами торгівлі 2015 році Італія продовжує 

посідати сьоме місце серед країн світу за обсягом зовнішньоторговельного обігу товарами з 

Україною. За обсягом товарообігу України з країнами Європи, Італія посідає третє місце, 

поступаючись Німеччині та Польщі. За показником позитивного для України сальдо у 
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двосторонній торгівлі Італія посідає перше місце у Європі. Обсяг українського експорту в 

Італію перевищує сукупний експорт у Німеччину та Францію. 

У 2015 році загальний обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та 

Італією становив 3,1 млрд. дол. США. При цьому, у порівнянні з показниками за аналогічний 

період попереднього року експорт зменшився на 19% (на 500,8 млн. дол. США) та склав 

2,1 млрд. дол. США, імпорт скоротився на 35% (на 544,0 млн. дол. США) і склав 1,0 млрд. 

дол. США. Позитивне для України сальдо склало 1,1 млрд. дол. США. 

За січень-грудень 2015 року товарообіг між Україною та Італією склав 2,9 млрд. дол. 

США (зменшився на 25% або на 1,0 млрд. дол. США). Експорт товарів склав 1979,8 млн. 

дол. США (зменшився на 20% або на 488,5 млн. дол. США), а імпорт товарів склав 976,1 

млн. дол. США (скоротився на 35,3% або на 532,8 млн. дол. США). Позитивне для України 

сальдо торгівлі товарами склало 1003,7 млн. доларів США. 

Динаміка товарообігу між Україною та Італією у 2009-2015 рр., 

за даними Держстату України, млн. дол. США 

 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Товарообіг 2367,3 3802,6 5045,3 4714,57 4444,29 3976,85 2956,0 

Експорт 1227,6 2412,3 3039,5 2480,02 2357,63 2468,29 1979,8 

Імпорт 1139,7 1390,3 2005,8 2234,55 2086,66 1508,56 976,1 

Сальдо +87,9 +1022,0 +1033,7 +245,47 +270,98 +959,73 +1003,7 
 

Основними товарами українського експорту в Італію є чорні метали (49,4%), зернові 

культури (кукурудза, пшениця) (16%), олія рослинна (7,6%), каолін та інші глини (3,3%), 

добрива (2,8%), макуха (2,8%), деревина і вироби з деревини (2,5%), шкіра і вироби з неї, 

включаючи одяг зі шкіри (2,3%), труби (1,9%), насіння і плоди олійних культур (1,3%), 

взуття (1,0%). 

Основними товарами імпорту в Україну є котли машини, механізми (23,5%), пластмаси 

(7,1%), лікарські засоби (6,9%), електричні машини (5,7%), вироби з чорних металів (3,7%), 

шкури і шкіра (3,0%), фарби, лаки (2,6%), парфуми, косметика (2,5%), вина, вермути (2,5%), 

зчитувальна техніка (лазери), контрольно-вимірювальні прилади тощо (2,5%), транспортні 

засоби (2,2%), папір та картон (2,1%), тканини (2%), взуття (1,8%), цитрусові (1,6%), меблі 

(1,5%), органічні хімічні сполуки (1,3%), гума (1,3%), кава (1,1%), тютюнова сировина 

(1,1%). 

У 2015 році обсяг взаємної торгівлі послугами між Україною та Італією склав 164,2 млн. 

дол. США (скоротився на 12,5% або на 23,5 млн. дол. США). Експорт послуг склав 

131,0 млн. дол. США (скоротився на 9,5% або на 12,4 млн. дол. США), а імпорт склав 33,2 

млн. дол. США (скоротився на 28% або на 11,2 млн. дол. США). Позитивне для України 

сальдо в торгівлі послугами склало 97,7 млн. дол. США. 

 

Показники зовнішньої торгівлі послугами між Україною та Італією 

у 2009-2015 рр., за даними Держстату України, млн. дол. США 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 +/-, % 

Обіг 

послуг 

168,3 162,4 180,8 190,2 204,4 187,7 164,2 -12,5 

Експорт 120,2 127,2 121,4 137,3 148,2 143,3 131,0 -9,5 

Імпорт 48,1 35,2 59,4 52,9 56,2 44,4 33,2 -27,8 
 

Основними статтями українського експорту послуг у 2015 р. до Італії були: послуги в 

сфері комунікацій, комп‘ютерні та інформаційні послуги – 47,2%; транспортні – 26,7%; 

послуги з переробки матеріальних ресурсів – 16%; ділові послуги – 8,2%. 

У зальному обсязі імпорту послуг з Італії до України у поточному році найбільшу 

питому вагу мають наступні: послуги, пов‘язані с подорожами – 24%; ділові послуги – 19%; 
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транспортні послуги – 15,4 %; послуги в сфері комунікацій та інформаційні послуги – 

12,7 %, фінансові послуги – 7,3%. 

Основні італійські інвестори в українську економіку – компанії "Duferco" (модернізація 

Алчевського металургійного комбінату спільно з корпорацією "ІСД"), "Danieli" 

(реконструкція ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"; будівництво металургійного 

електросталеплавильного заводу "Дніпросталь"), банківські групи "UniCredit" 

("Укрсоцбанк") та "Intesa Sanpaolo" ("Правексбанк"). 

Станом на 31 грудня 2015 року обсяг прямих інвестицій з Італії в економіку України 

становив 972,4 млн. дол. США, що становить 2,2% від загального обсягу іноземних 

інвестицій в Україну. З початку року загальний обсяг інвестицій скоротився на 26,7 млн. дол. 

США. Серед 123 країн-інвесторів за обсягами інвестицій в Україну Італія посідає 10 місце. 

Обсяг українських прямих інвестицій в Італії є незначним і станом на 31 грудня 

2015 року становив 0,4 млн. дол. США (з початку року не змінився). 

Динаміка італійських інвестицій в економіку України, млн. дол. США 

Станом на 31 

грудня  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сума інвестицій 914,2 992,2 982,4 1015,9 1267,8 999,1 972,4 
 

З метою подальшого розширення торговельно-економічного співробітництва між 

Україною та Італією, збільшення експорту товарів та послуг, а також для закріплення 

позитивних тенденцій у двосторонній торгівлі також, на сьогодні важливим є вжиття 

широкого комплексу заходів, спрямованих на розширення географії українського експорту в 

Італію, нарощення обсягів товарообігу, зокрема – її експортної складової, розвитку 

регіонального та галузевого співробітництва. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що подальше розширення та удосконалення 

двосторонніх торговельно-економічних відносин між Україною та Італією неможливе без 

включення до їх структури великих інвестиційних та коопераційних проектів 

співробітництва, які дозволять розвивати стратегічні галузі промисловості України, 

закріпити співпрацю двох країн на довгостроковий період, залучити італійські новітні 

технології до процесів модернізації українських підприємств.  

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Італією [Електронний 

ресурс]. ‒ Режим доступу: http://italy.mfa.gov.ua/ua/ukraine-it/trade 

2. Аналіз розвитку торгівельно-економічних відносин між Україною та Італією 

[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/econ_spivirob/ita/ 

2084.html 

3. Держстат [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності [Електронний ресурс]. ‒ 

Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/3045/25/ 

 

Науковий керівник ‒ кандидат економічних наук, доцент О.В.Сторожук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://italy.mfa.gov.ua/ua/ukraine-it/trade
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/econ_spivirob/ita/%202084.html
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/econ_spivirob/ita/%202084.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://textbooks.net.ua/content/view/3045/25/


Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

98 
 

УДК 94:061.213(477)«6» 

Юлія Кучерук 

(Вінниця, Україна) 

 

ВПЛИВ ТНК НА РОЗВИТОК ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 
Одним з найбільш актуальних процесів, який визначає тенденції розвитку сучасного 

світового співтовариства є глобалізація, що проникає у всі сфери життя суспільства від ТНК 
до людини, від якої залежать політичні та економічні інтеграційні процеси у світі. 
Характеризуючи сучасні тенденції в розвитку ТНК, слід звернути увагу на вплив науково-
технічного прогресу на розвиток транснаціонального капіталу, особливості інноваційної 
діяльності ТНК, прискорений розвиток і вдосконалення факторів виробництва, що 
використовуються транснаціональними корпораціями.  

Метою дослідження виступають ТНК, їх діяльність, вплив на економіку, оскільки ТНК 
відіграють панівне положення у світовій економіці. 

Проблема впливу глобалізації на функціонування транснаціональних корпорацій є дуже 
актуальною. Питанням глобалізації присвячені праці як зарубіжних (П.Еберхардт, З.Зьоло, 
Й.Звєрев, Р.Ратті, Ю.Тей), так і вітчизняних вчених (О.Амоше, П.Бєлєнький, В.Будкін, 
М.Долішній, Н.Луцищин). 

Транснаціональні корпорації - це підприємства, які є міжнародними за характером своєї 
діяльності. Вони мають певну національну приналежність, але їхні філії та дочірні 
підприємства розташовані в різних країнах. 

У 1974 р. при Економічній і соціальній раді ООН було створено Комісію у справах ТНК, 
що пізніше була перетворена в підрозділ Конференції ООН з торгівлі й розвитку ‒ 
ЮНКТАД. Офіційно в матеріалах ЮНКТАД використовується таке визначення: 
транснаціональна корпорація ‒ це акціонерна або приватна компанія, що включає в себе 
материнську компанію і її закордонні філії. Материнська компанія являє собою 
підприємство, що контролює активи або інші одиниці за межами країни базування, як 
правило, за допомогою володіння часткою в акціонерному капіталі, що перевищує 10% 
звичайних акцій або їхнього еквівалента в приватній компанії [1]. 

В період розвитку глобалізації, діяльність ТНК сприяла розповсюдженню досягнень 
НТП у різні зони світового господарства. Це встановило економічні передумови для 
виникнення міжнародного виробництва з єдиним ринковим та інформаційним простором, 
міжнародним ринком капіталу і робочої сили, науково-технічних послуг. 

В останні півтора десятиріччя з'явилися і утвердилися глобальні ТНК з наступними 
відмінними рисами:  

 планетарне бачення ринків і здійснення конкуренції у світовому масштабі;  

 розділ світових ринків з небагатьма такими ж глобальними ТНК;  

 координація дій своїх філій на основі нових інформаційних технологій;  

 гнучка організація кожного окремого виробничого вузла;  

 однакова організація бухгалтерського обліку та аудиту;  

 об'єднання філій, заводів, спільних підприємств у єдину мережу управління, яка у 
свою чергу інтегрована з іншими мережами ТНК;  

 переважна участь у високотехнологічних галузях; 

 забезпечення високої рентабельності шляхом своєчасної зміни географічного 
розподілу і галузевої структури інтегрованого в масштабі ТНК бізнесу; 

 інтеграція глобальних компаній між собою у формі так званих стратегічних угод або 
альянсів [2].  

За даними ООН зараз у світі існує більш як 65 тис. ТНК, що контролюють понад 850 тис. 
афілійованих зарубіжних компаній по всьому світі, у яких задіяно більш як 74 млн. чол. 
Зокрема, понад 80% материнських компаній і майже 33% афілійованих розміщені в 
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промислово розвинутих державах. На країни, що розвиваються, припадає до 19,5 і майже 
50% відповідно, на країни з перехідною економікою – приблизно 0,5 і 17%. Географічна 
структура ТНК у розрізі регіонів світу відображена у табл. 1.  

Таблиця 1 
Географічна структура ТНК на поч. ХХІ ст.[3] 

 Регіон Країна % 

Високорозвинені 
країни 

Країни ЄС Франція 8  
 
 
 
 
 
53 
 
 
 
 
 

Німеччина  6 

Іспанія 10 

Великобританія  8 

Швеція  4 

Данія 2 

Португалія 2 

Італія 4 

Люксембург 3 

Австрія 2 

Інші країни 4 

Інші розвинені 
країни 

США 14  
25 Канада 6 

Австралія 3 

Інші  2 

Країни, що 
розвиваються 

Африка   2 2 

Латинська Америка Мексика  2 2 

Азія і Океанія Гонконг 5  
16 Сінгапур  3 

Малайзія 3 

Кувейт 2 

Інші з Азії 3 

Східна Європа Росія  2 2 

 
Транснаціональні корпорації розвивають свою діяльність, головним чином, у розвинених 

країнах світу. Це пояснюється історичними зв'язками, наявністю сприятливого 
інвестиційного режиму, великою місткістю ринків, розвинутою інфраструктурою, активною 
інноваційною діяльністю та ін. Однак у загальному обсязі нагромаджених активів ТНК 
спостерігається зростання відносної частки країн, що розвиваються, яка вже становить 
близько 30%. 

Серед українських компаній важко знайти ТНК, що відповідає критеріям ООН (річний 
оборот понад 1 млрд. дол., наявність філій у 6 країнах, частка зарубіжних активів повинна 
складати 25-30% у загальній вартості всіх активів компаній, 1/3 – 1/5 всього обороту 
компанії – це реалізація за межами країни-резидента).  

Отже, можна зробити висновок, що ТНК беруть участь в перезавантаженні економіки 
країн-реципієнтів в глобальних процесах перерозподілу світового ринку. Транснаціональний 
капітал створив нову систему міжнародних відносин, що призвів до утворення наддержавних 
інститутів управління. Таким чином транснаціональні корпорації активно впливають на 
процеси глобалізації. 
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ПРИЧИНИ ТА СПОСОБИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ 

 

Розглянуто та проаналізовано поняття «ухилення від сплати податків» як складової 

тіньової економіки та досліджено причини ухилення від оподаткування. В процесі 

дослідження було розроблено перелік рекомендацій щодо запобігання ухилення від 

оподаткування. 

Ключові слова: податки, ухилення від оподаткування, тіньова економіка, податкове 

навантаження, корупція. 

 

The term "tax evasion" as a component of shadow economy is considered and analyzed, causes 

of tax evasion are investigated. The study has developed a list of recommendations to prevent tax 

evasion. 

Keywords: taxes, tax evasion, shadow economy, tax burden, corruption. 

 

Сучасний етап розвитку економіки характеризується цілим рядом проблем, однією з 

яких є хронічний дефіцит державного бюджету. Проблема посилюється за рахунок того, що 

причиною дефіциту є не тільки слабка податкова база, але і значні масштаби ухилення від 

сплати податків. В Україні використання схем ухилення вже є нормою для багатьох 

платників податків. У результаті чого бюджет країни щорічно втрачає значні суми коштів, і, 

як наслідок, держава не в змозі у повному обсязі виконувати свої зобов‘язання перед 

суспільством.  

На сьогодні розгляд даної теми є дуже актуальним, оскільки рівень тінізації в Україні 

став не епізодичним, а масовим явищем ухилення від оподаткування, масштаби якого 

суттєво впливають на макроекономічні показники. Тому боротьба з ухиленням від сплати 

податків є пріоритетною для органів державної влади.  

Проблеми ухилення від сплати податків досліджували В. Вишневський, А. Вєткін, 

М. Вікторчук, О.Задорожній та ін. Проте незважаючи на інтенсивне дослідження проблеми 

ухилення від сплати податків, це явище залишається дуже поширеним не тільки в країнах з 

перехідною економікою, а й у розвинених країнах. Це пов‘язане значною мірою з тим, що 

вдосконалення способів оптимізації випереджає зміни в механізмах оподаткування, стає 

різновидом фінансового консалтингу для приватних та юридичних осіб. 
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Метою даної статті є розкриття сутності та з‘ясування причин ухилення від сплати 

податків як складової тіньової економіки, а також формування переліку рекомендацій щодо 

запобігання ухилення від оподаткування. 

Під ухиленням від сплати податків слід розуміти умисні протиправні дії, спрямовані на 

мінімізацію податкових зобов‘язань або їх несплату у спосіб, що суперечить чинному 

законодавству, в результаті яких настає відповідальність за порушення податкового 

законодавства. Внаслідок цього до бюджетів надходить менше коштів, ніж потрібно для 

виконання державою чи органами місцевого самоврядування своїх функцій [3, с. 160].  

Ухилення від сплати податків багато українських вчених розмежовують на два методи: 

легалізоване зменшення оподаткування називають уникненням від сплати податків, а 

нелегальне – ухилення від сплати податків. 

Однією з основних причин ухилення від сплати податків є їх значний вплив на доходи та 

витрати платників, адже зменшується частина доходу, що знаходиться у розпорядженні 

платника податків.  

Ухилення від сплати податків виникає під впливом й інших причин. У теорії права їх 

класифікують по-різному. Зокрема, П. М. Вавілов причини ухилення від сплати податків 

пропонує поділити на організаційно-управлінські, нормативно-правові та соціально-

економічні [2, с. 25].  
Існують й інші класифікації причин ухилення від сплати податків, однак усі вони носять 

загальний характер та стосуються всіх податків, адже вчені не наводять конкретних причин 

ухилення від сплати того чи іншого податку в окремо взятий період часу. Тому вбачається 

доцільним зазначені причини ухилення від сплати податків віднести до групи загальних, 

тобто таких, що стосуються всіх податків, сформувалися в процесі історичного розвитку як 

закономірне явище, яке постійно повторюється тощо.  

Спеціальні причини конкретизують загальні, виявляються в конкретний період часу, 

стосуються конкретного виду податків (загальнодержавних чи місцевих). До спеціальних 

причин, які спонукають платників податків до ухилення від сплати місцевих податків, слід 

віднести [4, c. 61]: 1) надмірне податкове навантаження та складну систему адміністрування; 

2) нестабільність та недосконалість податкового законодавства; 3) відсутність податкової 

культури; 4) постійне зниження платоспроможності населення та його негативне ставлення 

до оподаткування; 5) недовіру до податкових органів (відносини між платниками податків і 

цими органами будуються переважно на основі застосування каральних методів управління); 

6) високий рівень корупції тощо. 

В.В. Лисенко та О.С. Задорожний розглядають різні способи ухилення від сплати 

податків, виділяючи податок на додану вартість та податок на прибуток, ідентифікують 

способи ухилення у відношенні акцизного збору: продаж алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів без марок, фальсифікація митних декларацій імпортерами, фальсифікація даних про 

кількість виробленої продукції підприємствами виробниками підакцизної продукції 

[1, с. 105]. 

Дослідження зарубіжного досвіду з приводу зменшення кількості ухилень від сплати 

податків показало, що зростання кількості перевірок не призводить до зростання податкових 

надходжень до бюджету. У розвинених країнах перевіркам підлягають лише найбільш 

ризиковані групи платників, відбір яких проводять на підставі оцінки ступеня ризику 

несплати ними податків. 

«Правильні речі мають здійснюватися просто, а незаконні – мають бути важкими для 

здійснення» – таким є головний принцип організації оподаткування доходів у Швеції [5]. 

Потрібно зазначити, що в цій країні, з метою мінімізації часу та витрат підприємств на 

процедуру оплати податків, всі податки підприємства переводять одним щомісячним 

платежем на рахунок податкової служби. Подальший розподіл податків між муніципальним 

та національним бюджетом проводять податкові інспекції. 
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В якості заходів щодо вирішення проблеми ухилення від сплати податків нами 

пропонується здійснити комплекс наступних заходів: організоване проведення податкової 

амністії та спрощення системи оподаткування шляхом її подальшої гармонізації з системами 

в Західній Європі; удосконалення мотивації та навчання кадрів у податкових та 

правоохоронних органах; створення сприятливих умов для нагромадження капіталу 

законними шляхами; пільгові ставки податків на додану вартість і на прибуток для 

інноваційних підприємств та у виробничій сфері; популяризація легальної зайнятості та 

легального бізнесу і навпаки – агітація проти нелегального бізнесу і зайнятості; забезпечення 

прозорості розподілу державних коштів та підвищення рівня контролю їх використання; 

обмеження безпідставного втручання державних органів в господарську діяльність шляхом 

перевірок; удосконалення системи звітності підприємств та її обробки для виявлення схем 

ухилення від сплати податків. 

Таким чином, подолання проблеми ухилення від сплати податків стане можливим 

завдяки розвитку місцевих податків і зборів з урахуванням європейського досвіду, 

вдосконаленню правового регулювання місцевих податків, зниженню рівня податкового 

навантаження, модернізації системи адміністрування податків, вдосконаленню інституційно-

функціональної структури податкової системи, фіскальній децентралізації, підвищенню 

рівня податкової культури платників податків тощо. Держави мають спільно зменшити 

масштаби ухилення та уникнення від сплати податків. Слід підвищувати витрати для 

економічних суб‘єктів на ведення тіньового бізнесу та нелегальної зайнятості шляхом 

активізації діяльності податкових органів у партнерстві з правоохоронними органами не 

тільки щодо малого, а й середнього і великого бізнесу, щоб знижувати вигідність 

правопорушень та напівлегальних схем мінімізації податків. Важливим чинником успіху є 

очищення влади від корупції та відповідальність розпорядників державних коштів за 

ефективне використання бюджету перед платниками податків. Варто посилити виховну 

роботу серед представників бізнесу та широких верств населення щодо необхідності 

реєстрації діяльності й сплати податків. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ 

 
У статті проаналізовано чинники впливу на собівартість продукції. Досліджено 

погляди вчених щодо класифікаційних ознак собівартості продукції. Обґрунтовано 
необхідність та шляхи зниження собівартості продукції за сучасних умов господарювання. 

Ключові слова: собівартість продукції, види собівартості, витрати, виробництво, 
ефективність 

 
The factors of cost of production influence are analyzed in the article. Scientists examined 

classification of signs of «cost of production». Necessity and ways of decrease are grounded with 
economy household conditions. 

Keywords: cost of production, types of prime price, charges, production, efficiency 
 
Стійкий розвиток підприємства сьогодні є неможливим без постійного пошуку та 

реалізації заходів з підвищення ефективності господарської діяльності. Одним з показників, 
який відображає витрати та впливає на ефективність діяльності, є собівартість. Саме тому 
питання визначення собівартості продукції, планування та аналіз з метою пошуку та 
реалізації заходів щодо зниження рівня витрат потребують постійного вивчення, оскільки від 
цього залежить економічний розвиток підприємства. 

Найбільш глибоко досліджено собівартість у роботах таких вчених як А.Ф. Аксененко, 
В.П. Завгородній, Ф.Ф. Бутинець, М.А. Болюх, М.І. Маниліч, О.В. Миронюк, Й.С. 
Мацкевічюс, В.М. Пархоменко та ін. Проте поняття собівартості потребує подальшого 
розгляду для пошуку шляхів оптимізації витрат.  

Метою статті є розгляд чинників, що впливають на собівартість продукції та 
обґрунтування шляхів її зниження. 

Cобівартість продукції являє собою виражені в грошовій формі сукупні витрати на 
підготовку і випуск продукції (робіт, послуг). Чим краще працює підприємство, ефективніше 
використовує виробничі ресурси, тим нижча собівартість продукції (робіт, послуг) [1, с. 52]. 

Дослідження проблеми зниження собівартості продукції потрібно починати з визначення 
факторів, що впливають на неї. До них слід віднести [2]: 

1) чинники, які показують зміну обсягу структури і виробництва; 
2) чинники, що відображають зростання технічного рівня виробництва; 
3) чинники ефективного застосування природних ресурсів; 
4) чинники, що показують покращення організації праці та виробництва;  
5) галузеві чинники; 
6) чинники зростання ефективності поточних витрат; 
7) чинники підвищення ефективності одноразових витрат 
8) інші чинники. 
При розгляді структури витрат, на нашу думку, основним є зниження матеріальних 

витрат, оскільки саме вони відображають розподіл певних ресурсів і лише досягнення їх 
оптимального рівня сприяє їх ефективному використанню, що, в свою чергу, є важливим для 
підприємства з виготовлення шестерних насосів, гідроциліндрів та рукавів високого тиску. 

Серед внутрішніх чинників, що впливають на зміну собівартості, доцільно виділити 
наступні:  

- чинники засобів праці (техніка та технологія, застосування виробничих потужностей, 
механізація та автоматизація виробничого процесу, контроль за експлуатацією основних 
виробничих фондів та інші); 
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- чинники предметів праці (встановлення залежності між темпами росту обсягу 
виробництва і росту витрат, норми витрат матеріалів та сировини, структура і асортимент 
продукції, структура матеріальних затрат); 

- чинники інформації (повнота, ідентичність, достовірність, своєчасність інформації та 
інші); 

- чинники праці (встановлення залежності між темпами росту середньої заробітної 
плати і темпами росту продуктивності праці, стимулювання праці, запровадження норм 
праці). 

Опосередковано на собівартість впливають такі чинники як система оподаткування, 
система правових відносин; розвиток техніки, науки та технології; природні умови; 
міжнародне оточення та міжнародні події; економіка країни та інші. 

Необхідно спершу проаналізувати фактори і джерела, які, насамперед, мають 
безпосередній вплив на техніко-економічні показники, а вже потім можна приступати до 
розробки та впровадження плану організаційно-технічних заходів щодо використання 
виробничих резервів. До їх основних джерел варто віднести підвищення продуктивності 
праці і зниження матеріальних затрат. 

З усього різноманіття факторів, що впливають на техніко-економічні показники, до 
укрупнених груп можна віднести [3]: 

- покращення організації виробництва і праці (покращення управління виробничим 
процесом та організація праці; спеціалізація виробництва; скорочення зайвих витрат, 
раціональне використання часу робітників; удосконалення побуту і матеріально-технічного 
постачання);  

- зростання технічного рівня виробничого процесу (ефективне використання матеріалів, 
сировини; покращення використовуваних предметів праці (використання удосконалених 
видів матеріалів, сировини, енергоносіїв), засобів праці (підвищення долі нового або ж 
модернізованого устаткування, застосування прогресивної техніки, автоматизація й 
механізація виробництва). 

Аналіз вищенаведеної інформації дає підстави стверджувати, що зростання технічного 
рівня сприяє нарахуванню оптимального рівня заробітної плати. Загально відомо, що 
продуктивність праці, тобто її ефективність та результативність характеризує виробіток, 
тобто обсяг продукції, виготовленої за певний час та трудомісткість, іншими словами це той 
час, необхідний для виготовлення одиниці продукції. В кінцевому випадку при зниженні 
трудомісткості ми отримуємо економію через скорочення витрат на оплату праці, 
розрахованої на одиницю продукту. 

Як вже зазначалось, необхідно також зважати на покращення організації виробничого 
процесу та вчасно визначити фактичну ефективність шляхів покращення технічного рівня 
підприємства – все це підлягає детальному аналізу при визначенні собівартості продукції. А 
вже потім підсумки даного аналізу застосовують як при складанні планів на наступні періоди, 
так і в стратегічному управлінні виробничим процесом. 

Розрізняють такі шляхи зниження собівартості [4, с.130-131]: 
1) збільшення обсягу виробництва, що призводить до зменшення умовно-постійних 

витрат; 
2) підвищення технічного рівня виробничого процесу, а саме: збільшення обсягів 

удосконалення й використання технології і техніки, зростання рівня автоматизації та 
механізації виробництва, залучення у використання нової прогресивної технології, більш 
раціональне використання матеріалів і сировини; 

3) раціональна зміна асортименту, структурного складу та покращення такого показника 
як якість продукції;  

4) покращення організації праці і виробництва, тобто залучення та використання 
наукової організації праці, поліпшення управління виробничим процесом та зменшенням 
витрат на нього, скорочення таких витрат як транспортно-складські, удосконалення 
експлуатації основних виробничих фондів, покращення матеріально-технічного забезпечення 
тощо. 
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Головними шляхами зменшення витрат виробничого процесу є наступні [5]: 

 підвищення ефективності організаційної структури системи управління виробництвом 
задля оптимізації управлінських витрат, зростання їх раціонального використання тощо. 

 залучення в дію удосконалених систем економічних відносин, що, насамперед, діють 
безпосередньо на виробництві, та які мають сприятливий вплив на зростання якості 
продукції, економії певних видів ресурсів; 

 створення та впровадження найбільш підходящої стратегії технічного розвитку даного 
підприємства, яка, в свою чергу, надає змогу отримувати оптимальний рівень витрат на 
виготовлення технічного потенціалу підприємства; 

 строге виконання технологічної дисципліни, що дозволить уникнути втрат від браку; 

 впровадження ресурсозберігаючих технологій, що дасть змогу зекономити енергію та 
матеріали; 

 знищення непродуктивних втрат і витрат; 

 зменшення адміністративно-управлінських витрат; 

 скорочення витрат на оплату праці на одиницю продукції; 

 зниження матеріальних затрат одиниці продукції. На нашу думку, це досить 
актуальний шлях скорочення витрат, адже в питомій вазі витрат промислового підприємства 
вони займають найвагомішу частку. Саме тому, навіть незначна їх економія, наприклад, 
енергії, палива, сировини, дасть загальний ефект для даного підприємства в цілому. 

Варто зазначити, що з вищенаведених тверджень слідує, що для того, щоб зменшити 
собівартість, необхідно, по-перше, провести організаційно-технічні заходи, а по-друге, 
скоротити поточні витрати на одиницю продукції. 

Отже, основними резервами зниження собівартості є збільшення обсягу та структури 
виробництва; удосконалення організації праці і виробництва; ріст технічного рівня 
виробництва. Вагоме значення також має є зменшення невиробничих втрат; скорочення 
адміністративних витрат; скорочення витрат на паливо, матеріали; ріст продуктивності праці 
більш високими темпами, ніж зростання середньої заробітної плати. Зменшення собівартості 
продукції не повинно здійснюватись за рахунок її якості. Адже погіршення якості сировини 
та заміщення її на більш дешеву, в кінцевому випадку, може спричинити зниження якості 
кінцевого продукту, що, в свою чергу, негативно виразиться як на величині товарообігу, так і 
на конкурентоспроможності підприємства в цілому. Саме тому і варто вдатись до 
використання резервів зниження витрат та пошуку нових джерел оптимізації обсягу 
собівартості для того, щоб приймати раціональні управлінські рішення у сфері 
ціноутворення та інших актуальних проблем. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

У статті проведено аналіз особливостей механізму регулювання економічної безпеки 

національної економіки. Визначено основні складові такого механізму та етапи його 

здійснення. Обґрунтовано визначальну роль розробки комплексного механізму її регулювання, 

що дасть змогу створювати, управляти, аналізувати, контролювати стан економічної 

безпеки в цілому та в розрізі її функціонально-структурних, галузево-секторальних та 

просторово-територіальних компонент.  

Ключові слова: економічна безпека, національна економіка, принципи забезпечення 

економічної безпеки, загрози економічній безпеці, механізм забезпечення економічної безпеки. 

 

The analysis of features of mechanism of adjusting of economic security of national economy is 

conducted in the article. The basic constituents of such mechanism and stages of its realization are 

certain. The qualificatory role of development of complex mechanism of its adjusting that will give 

an opportunity to create is reasonable, to manage, to analyse, to control the state of economic 

security on the whole and in the cut of its functional and structural, branch-sectoral and spatial and 

territorial components.  

Keywords: economic security, national economy, principles of providing of economic security, 

threats to economic security, mechanism of adjusting of economic security. 

 

В Україні поняття «економічна безпека» вперше було вжито в 1994 р. Г. Пастернак-

Таранушенком. Він зазначив, що «економічна безпека» – це стан держави, що забезпечує 

можливість створення і розвитку умов для плідного життя її населення, перспективного 

розвитку її економіки в майбутньому та зростання добробуту її мешканців [2, с. 29]. І вже з 

цього часу у практичному плані було досягнуто певних успіхів: поняття «економічна 

безпека» увійшло до нормативної лексики законодавчих документів і зайняло чітку позицію 

в політичних дискусіях з економічних питань. Проте, єдиного загальновизнаного поняття 

економічної безпеки поки що в економічній науці не знайдено. 

Деякі вчені відзначають, що сутність змісту економічної безпеки слід розуміти як 

сукупність умов і факторів, що забезпечують незалежність національної економіки та поява 

у зв'язку з цим необхідності контролю держави за національними ресурсами, за ростом 

ефективності виробництва та якості продукції, забезпечення її конкурентоспроможності. 

Окремі вчені визначають економічну безпеку як здатність економіки забезпечувати 

ефективне задоволення суспільних потреб на міжнаціональному та міжнародному рівнях [3].  

Серед західних вчених-економістів поширена концепція, в рамках якої економічна 

безпека розглядається як живучість національної економіки в умовах економічної кризи, а 

також здатність економіки в цілому та її провідних галузей до забезпечення 

конкурентоспроможності на світовій економічній арені [4].  

Вітчизняні вчені-економісти вважають, що економічна безпека за своєю сутністю 

означає стан захищеності життєво важливих економічних інтересів від зовнішніх і 

внутрішніх загроз і охоплює широкий спектр своїх проявів [5].  

Розглядаючи сутність економічної безпеки, передусім варто акцентувати увагу на її 

"включеності" у загальну систему національної безпеки, яка вбирає в себе всю сукупність 

превентивних заходів економічного, технологічного, військово-політичного, 

правоохоронного, дипломатичного та іншого характеру, що розроблені стосовно тих чи тих 

загроз, як з урахуванням поточного часу, так і в розрахунку на перспективу. 
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Під економічною безпекою слід розуміти такий стан захищеності національної 

економіки від зовнішніх і внутрішніх загроз, який повинен сприяти і забезпечувати 

економічне зростання та підвищувати добробут і якість життя населення. Економічна 

безпека є багатогранною категорію, яка складається з великої кількості взаємопов‘язаних та 

взаємозалежних структурно-системних складових [6]. 

При аналізі економічної безпеки виділяються передусім три основні складові:  

1. Економічна незалежність, що означає насамперед можливість здійснення державного 

контролю над національними ресурсами, спроможність використовувати національні 

конкурентні переваги для забезпечення рівноправної участі у міжнародній торгівлі. 

2. Стійкість і стабільність національної економіки, що передбачає міцність і надійність 

усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створення гарантій для 

ефективної підприємницької діяльності, стримування дестабілізуючих факторів. 

3. Здатність до саморозвитку і прогресу, тобто спроможність самостійно реалізовувати і 

захищати національні економічні інтереси, здійснювати постійну модернізацію виробництва, 

ефективну інвестиційну та інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий 

потенціал країни. 

Належний рівень економічної безпеки досягається здійсненням єдиної державної 

політики, підкріпленої системою скоординованих заходів, адекватних внутрішнім і 

зовнішнім загрозам. Без такої політики неможливо домогтися виходу з кризи, примусити 

працювати механізм управління економічною ситуацією, створити ефективні механізми 

соціального захисту населення [7, с. 98]. 

Таким чином, економічна безпека держави як економічна категорія втілює в собі певну 

сукупність відносин і пов‘язаних з ними заходів, що забезпечують здійснення економічного 

суверенітету, економічне зростання, підвищення добробуту в умовах наявності системи 

міжнародної економічної взаємозалежності. 

Економічна безпека держави виступає як сукупність економічних, соціальних, 

демографічних, екологічних, технологічних, науково-інформаційних відносин. 

Специфіка економічної безпеки держави як економічної категорії полягає в тому, що 

вона постійно відображає рівень ефективності функціонування усіх її структурних елементів, 

що дозволяє вчасно виявити загрози і запобігти небезпеці заподіяння збитків державі, 

економічній системі та національним економічним інтересам з метою забезпечення їх 

стабільного розвитку і зростання. 

Термін «механізм» у сучасних наукових дослідженнях економічного спрямування є 

достатньо розповсюдженим, зазви «механізм державного управління», «механізм 

регулювання», «механізм формування та ефективного функціонування», «організаційно-

економічний, управлінський, мотиваційний механізм», «механізм забезпечення». При цьому 

слід зазначити, що в економічній літературі цей термін застосовується у переносному 

значенні, оскільки в перекладі з грецької він означає «зброя, машина», тобто запозичений із 

технічних наук [9, с. 401].  

У механізмі забезпечення економічної безпеки об‘єктивно мають поєднуватися ринкові 

та адміністративні важелі та методи. Таке поєднання проявляється у використанні 

економічних важелів управління забезпеченням економічної безпеки, які, своєю чергою, 

регламентуються адміністративно-правовими методами [10, с. 42].  

Отже, на основі комплексного аналізу можна зробити висновок, що економічна дефініція 

«механізм регулювання економічної безпеки» включає в себе не лише методи, види і функції 

управління, але й апарат управління в цілому, що дає змогу створювати, управляти, 

контролювати, впливати на стан економічної безпеки в цілому та координувати 

(підтримувати в прийнятно допустимих межах, не нижче порогових значень) її розмір у 

розрізі основних функціональних компонент. 

На основі проведених системних досліджень поняття «механізм регулювання» ми 

дійшли висновку, що на сьогодні залишається дискусійним питання щодо його 
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комплексності як окремої універсальної категорії, яка, з однієї сторони, розглядається як 

неподільна й єдина, а з іншого – містить розгалужену структуру і складається з таких 

основних компонент (економічний, організаційний, адміністративний, мотиваційний, 

політико-правовий механізми тощо) [11–13]. Нами виділено такі основні види механізму 

регулювання економічної безпеки: інституційно-правовий, організаційно-управлінський, 

економічний, інформаційно-аналітичний, мотиваційно-превентивний та основні його рівні: 

оперативний, тактичний та стратегічний. 

Враховуючи окреслене, автором запропоновано розглядати механізм регулювання 

економічної безпеки національної економіки комплексно, з урахуванням основних його 

видів, рівнів забезпечення та враховуючи безперервну його взаємодію із внутрішнім та 

зовнішнім середовищем, яке створює основні перешкоди та загрози його ефективній 

реалізації. 

Основними елементами механізму регулювання економічної безпеки повинні бути:  

‒ своєчасний моніторинг стану та розвитку економічної системи національної економіки 

з метою виявлення реальних та потенційних зовнішніх та внутрішніх загроз у розрізі 

основних функціонально-структурних компонент економічної безпеки;  

‒ порівняння виявлених загроз із пороговими значеннями з метою їх поділу на 

небезпечні та особливо критичні;  

‒ вжиття адекватних заходів щодо негайної нейтралізації виявлених особливо 

небезпечних загроз та вжиття заходів зі сторони держави щодо їх недопущення та 

попередження. 

Механізм регулювання економічної безпеки формується із врахуванням основних 

завдань, специфіки національної економіки. Логічно, що схема побудови є індивідуальною 

для кожної країни. Її повнота та ефективність багато в чому залежить від законодавчої бази 

держави, матеріально-технічної та фінансової основи захисту економіки. 

Деякі автори зауважують, що механізм регулювання економічної безпеки виступає 

частиною загальнодержавного механізму забезпечення національної безпеки, і крім того, 

обумовлений ним та залежати від нього, у тому числі й в частині визначення структурних 

елементів, що в своїй основі має зв‘язок загального та особливого [15, c.809].  
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ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  

В СТРУКТУРІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 

 
У статті розглянуто структуру податкових надходжень, проаналізовано динаміку цих 

надходжень до Державного бюджету України. Визначені основні проблеми у частині 
податкових надходжень до Державного бюджету України, а також виявлено резерви 
збільшення розміру податкових надходжень. 

Ключові слова: податкові надходження, бюджет. 
 
Фінансoве забезпечення функціoнування держави, її сoціальнo-екoнoмічний рoзвитoк 

значнoю мірoю oбумoвлені пoдаткoвими надхoдженнями, які справляються дo державнoгo 
бюджету. Пoдаткoві надхoдження займають найбільшу частку серед інших метoдів 
централізації бюджетних ресурсів, а такoж пoсідають прoвідне місце серед інструментів 
регулювання екoнoміки державoю. Oднак, зрoстання дефіциту бюджету свідчить прo 
недoстатність дoхoдів Державнoгo бюджету України. А тoму, слід зoсередитись на джерелах 
зрoстання дoхoдів Державнoгo бюджету України, для цьoгo неoбхіднo удoскoналювати 
складoву дoхoдів, яка є найбільш вагoмoю у складі дoхoдів, а oтже найважливішoю, тoму 
рoзширювати існуючі зoбoв‘язання держава мoже лише за наявнoсті джерел зрoстання 
пoдаткoвих надхoджень Державнoгo бюджету України.  

Прoблеми теoрії та практики пoдаткoвих надхoджень, а такoж їх структура, були 
рoзглянуті у наукoвих працях як зарубіжних учених, так і вітчизняних: В.Л. Андрущенка, 
С.А. Букoвинськoгo, O.Д. Василика, А.С. Гальчинськoгo, А.І. Даниленка, O.Д. Данілoва, С.С. 
Oсадця, O.І. Пилипченка, А.М. Пoддєрьoгіна, Г.O. П‘ятаченка, М.І. Савлука, Д.М. Стеченка, 
В.М. Федoсoва, Д.М. Черваньoва, В.В. Шoкуна, С.І. Юрія та інших. Oднак, шляхи 
удoскoналення пoдаткoвoї системи запрoпoнoвані цими вченими не зoвсім підхoдять для 
екoнoміки в умoвах нестабільнoсті. 

Метoю данoгo дoслідження є аналіз надхoдження пoдатків дo бюджету України за 
oстанні рoки. 

Бюджет був завжди важливим інструментoм впливу на рoзвитoк екoнoміки і сoціальнoї 
сфери. За йoгo дoпoмoгoю держава здійснюючи рoзпoділ і перерoзпoділ ВВП, мoгла 
змінювати структуру вирoбництва, впливати на результати гoспoдарювання, здійснювати 
сoціальні перетвoрення. Бюджет є oснoвним інструментoм регулювання сoціальнo-
екoнoмічних прoцесів, oснoвнoю ланкoю державних фінансів і важливoю складoвoю 
фінансoвoї системи в цілoму. Бюджет держави являє сoбoю сукупність закoнoдавчo 
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регламентoваних віднoсин між державoю і юридичними та фізичними oсoбами з привoду 
рoзпoділу і перерoзпoділу ВВП, а за певних умoв – і націoнальнoгo багатства з метoю 
фoрмування і викoристання централізoванoгo фoнду грoшoвих кoштів, призначенoгo для 
забезпечення викoнання державoю її функцій [1].  

Надхoдження дo бюджету прямo залежать від стану вирoбництва. У свoю чергу 
мoжливість утримувати сoціальну сферу,забезпечувати сoціальні гарантії населенню 
залежить від стану надхoджень дo бюджету. Дoхoди бюджету служать фінансoвoю базoю 
діяльнoсті держави, вoни виражають екoнoмічні віднoсини які виникають у держави з 
юридичними і фізичними oсoбами у прoцесі фoрмування бюджетнoгo фoнду країни. Дoхoди 
бюджету – це усі пoдаткoві, непoдаткoві та інші надхoдження на безпoвoрoтній, безoплатній 
oснoві, справляння яких передбаченo Закoнoдавствoм України [3, с. 88]. 

Пoдаткoві надхoдження займають найбільшу питoму вагу у структурі дoхoдів бюджету. 
Пoдатки є oснoвним інструментoм реалізації рoзпoдільнoї функції фінансів і oдним з 
гoлoвних каналів пoпoвнення дoхіднoї частини бюджету. Пoдатки є oсoбливoю істoричнoю 
фінансoвoю категoрією, яка виражає екoнoмічні віднoсини між державoю і платниками 
пoдатків з метoю ствoрення загальнoдержавнoгo централізoванoгo фoнду грoшoвих кoштів, 
неoбхідних для викoнання державoю її функцій. 

В сучасних умoвах нестабільнoсті вирoбництва, кризoвих явищ, oсoбливo в аграрнoму 
сектoрі, пoдаткoва система України функціoнує ефективнo майже тільки з фіскальних 
пoзицій, чим стримує і гальмує рoзвитoк малoгo і середньoгo бізнесу [4, с. 200]. 

Важливим дoсягненням України у 2015 рoці є певна макрoекoнoмічна стабілізація, яка 
стала мoжливoю завдяки пoзитивним змінам у фінансoвій системі. Зoкрема, стабілізoванo 
oбмінний курс гривні, врегулюванo платіжний баланс, збільшені валютні резерви НБУ та 
oздoрoвленo банківську систем України. Пoзитивні зміни в екoнoміці супрoвoджувались 
активнoю співпрацею України з Міжнарoдним валютним фoндoм (МВФ) у рамках 
Прoтoкoлу прo наміри, Мемoрандуму прo фінансoву та екoнoмічну пoлітику та Технічнoгo 
мемoрандуму прo взаємoрoзуміння, які були підписані Українoю та МВФ 27 лютoгo 2015 
рoку. 

Ключoвим фактoрoм пoзитивних змін в екoнoміці країни сталo такoж oтримання 6,7 
млрд. дoл. США від МВФ в рамках Угoди з Прoграми рoзширенoгo фінансування (Extended 
Fund Facility), якoю передбаченo надання Україні кредитних ресурсів загальним oбсягoм 
SDR 12,348 млрд. (17,5 млрд. дoл. США, 900% квoти). Прoграма спрямoвана на дoсягнення 
наступних цілей: забезпечення фінансoвoї стабільнoсті, зміцнення публічних фінансів та 
реалізацію структурних рефoрм [6].  

Найбільші надхoдження дo держбюджету у 2015 рoці станoвили: 
–  пoдатку на дoдану вартість (збір) з вирoблених в Україні тoварів (рoбіт, пoслуг) - 

108,1 млрд. грн , щo на 26,1 млрд. грн., абo на 31,9 відсoтка більше ніжу 2014 рoці; 
–  пoдатку на дoдану вартість з ввезених на теритoрію України тoварів - 138,8 млрд. 

грн., щo на 31,5 млрд. грн., абo на 29,3 відсoтка більше ніж у 2014 рoці. Значне падіння 
oбсягу імпoрту тoварів (за даними Держстату імпoрт тoварів за 2015 рік дo пoпередньoгo 
рoку зменшився на 31,1 відсoтка) булo кoмпенсoванo істoтним зрoстанням курсу гривні дo 
дoлара США (за даними Націoнальнoгo банку України середньoрічний курс гривні дo дoлара 
США за 2015 рік збільшився на 83,8 відсoтка); 

– акцизнoгo пoдатку з вирoблених в Україні підакцизних тoварів (прoдукції) - 38,8 
млрд. грн., щo на 10,7 млрд. грн., абo на 38,1 відсoтка більше ніж у 2014 рoці та oбумoвлене 
як збільшенням oбсягів вирoбництва деяких підакцизних тoварів (зoкрема, за даними 
Держстату, за 2015 рік пoрівнянo з пoпереднім рoкoм збільшився oбсяг вирoбництва: 
тютюнoвих вирoбів - на 8,1% та винoрoбнoї прoдукції - на 17,3%) так і змінами 
закoнoдавства (підвищенo специфічні ставки акцизнoгo пoдатку на сигарети без фільтру у 
2,2 рази; на бензин та дизпаливo на 2,0%; на транспoртні засoби від 0,4% дo 33% та 
запрoвадженo акцизний пoдатoк на вантажні автoмoбілі, автoбуси та електричну енергію 
(Закoн України від 28.12.2014 №71 «Прo внесення змін дo Пoдаткoвoгo кoдексу України та 
деяких закoнoдавчих актів України щoдo пoдаткoвoї рефoрми»). Крім тoгo, на надхoдження 
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пoзитивнo вплинулo збільшення реалізації нафтoпрoдуктів вітчизнянoгo вирoбництва на 
внутрішній ринoк за даними Державнoї фіскальнoї служби на 17,1 відсoтка пoрівнянo з 2014 
рoкoм; 

– видoбутoгo під час викoнання дoгoвoрів прo спільну діяльність з 01.01.2015 рoку з 
55 відсoтків дo 60 відсoтків, з 01.04.2015 рoку дo 65 відсoтків, а з 01.07.2015 рoку дo 70 
відсoтків [5]. 

На стан бюджетнoгo відшкoдування ПДВ у 2015 рoці вплинулo запрoвадження системи 
електрoннoгo адміністрування пoдатку на дoдану вартість, так в цілoму за 2015 рік булo 
відшкoдoванo грoшoвими кoштами ПДВ 68,4 млрд. гривень. 

У 2015 рoці в умoвах oбмеженoсті бюджетних ресурсів Урядoм прoвoдилася виважена 
пoлітика видатків, спрямoвана в першу чергу на підвищення oбoрoнoздатнoсті держави, 
свoєчасних виплат за бoргoвими зoбoв'язаннями, фінансування відпoвіднo дo планoвих 
пoказників усіх сoціальних виплат та дoпoмoг, а такoж забезпечення жoрсткoї екoнoмії 
бюджетних кoштів. 

Прoтягoм 2015-2018 рoків Україна пoтребує близькo 40 млрд. дoл. .США для пoкриття 
«фінансoвoї діри», щo виникла внаслідoк геoпoлітичнoгo кoнфлікту на схoді та 
нераціoнальнoї екoнoмічнoї пoлітики пoпередньoгo керівництва країни. Самoтужки Україні 
складнo буде пoкрити фінансoві рoзриви, тoму співпраця з МВФ є важливим чинникoм 
пoдальшoгo екoнoмічнoгo рoзвитку країни та викoнання зoвнішніх зoбoв‘язань. Співпраця з 
МВФ дoзвoляє залучити фінансoві ресурси міжнарoдних oрганізацій, від урядів інших країн 
та приватні. Тoму, на нашу думку, неoбхіднo рoзглянути перспективи рoзвитку України в 
2016 р. 

Згіднo екoнoмічних прoгнoзів як українськoгo уряду так і міжнарoдних фінансoвих 
oрганізацій 2016 рік має стати рoкoм віднoвлення екoнoмічнoгo рoсту в Україні. Oчікується, 
щo в 2016 р. ріст ВВП станoвитиме 2%. Рівень інфляції значнo зменшиться у пoрівнянні з 
2015 р. і станoвитиме 12%. Рівень дoхoдів грoмадян України має зрoсти на 12,2%, щo 
кoмпенсує втрати населення від інфляційнoгo рoсту. Прoгнoзується зрoстання експoрту на 
4,4%. Визначенo, щo на 31 грудня 2016 рoку граничні oбсяги державнoгo бoргу у сумі 1501,5 
млрд. грн. і гарантoванoгo державoю бoргу у сумі 444,8 млрд. грн. [2] 

Планoві надхoдження дo Державнoгo бюджету України (надалі ДБУ) в 2016 рoці 
станoвитимуть 595,16 млрд. грн. (26,31% ВВП), щo на 78,18 млрд. грн. (15,12%) більше ніж у 
2015 рoці – 516,98 млрд. грн. (26,4% ВВП).  

Найбільшу частку в дoхoдах Державнoгo бюджету України 2016 рoку складатимуть 
пoдаткoві надхoдження – 494,66 млрд. грн. (83,11% від загальнoгo рoзміру дoхoдів), щo у 
пoрівнянні з 2015 рoкoм більше на 84,69 млрд. грн. (20,66%).  

Oсoбливістю бюджетнoгo прoцесу в частині фoрмування йoгo дoхoдів є те, щo з 1 січня 
2016 р. вступлять у дію зміни дo низки закoнів пoдаткoвoгo характеру, прийняті 25 грудня 
2015 р. разoм з ЗУ «Прo бюджет на 2015 рік». Такі зміни найбільше тoркнуться єдинoгo 
сoціальнoгo внеску (ЄСВ), щo сплачується рoбoтoдавцем. Так рoзмір ЄСВ знизиться з 34,7% 
– 49,7% дo 22%. Максимальна база oпoдаткування для ЄСВ зрoсте з 17 рoзмірів 
прoжиткoвoгo мінімуму дo 25 рoзмірів прoжиткoвoгo мінімуму (34450 грн. з 01.01.2016 р.). 
Oкрім тoгo, вартo відзначити, щo пoнижуючий кoефіцієнт з єдинoгo сoціальнoгo внеску, 
який був передбачений з 01.01.2016 р. у рoзмірі 0,6 – скасoвується. 

З пoчатку 2016р. oчікується зменшення пoдаткoвoгo навантаження на рoбoтoдавця 
сприятиме легалізації частки тіньoвих дoхoдів, щo в свoю чергу вплине на рoзширення бази 
oпoдаткування та забезпечить випереджальні темпи рoсту пoдаткoвих надхoджень дo 
бюджету. 

Структура пoдаткoвих надхoджень у 2016 р. є такoю: пoдатoк на дoхoди фізичних oсіб 
(ПДФO), пoдатoк на прибутoк підприємств (ПнП), рентні платежі, внутрішні пoдатки на 
тoвари і пoслуги, митo та інші пoдатки та збoри.  

Найбільшу частку в структурі пoдаткoвих надхoджень у наступнoму рoці складатимуть 
внутрішні пoдатки на тoвари та пoслуги (ПДВ та акцизи). Загальний oбсяг надхoджень від 
ПДВ та акцизів станoвитиме – 312,43 млрд. грн., щo на 72,4 млрд. грн. більше ніж булo 
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запланoванo у 2015 р. відпoвіднo – 240,03 млрд. грн. Їх частка в загальних oбсягах 
пoдаткoвих надхoджень такoж зрoсте з 58,55% дo 63,16%. Темпи прирoсту пoдатку 
станoвитимуть 30,16%. 

 Oчікується збільшення надхoджень від адміністрування пoдатку на дoхoди фізичних 
oсіб. Їх oбсяг зрoсте на 13,16 млрд. грн. у пoрівнянні з минулим рoкoм і станoвитиме 55,75 
млрд. грн., а частка в загальних oбсягах пoдаткoвих надхoджень такoж зрoсте на 0,88% з 
10,39% дo 11,27%. Темпи прирoсту пoдатку станoвитимуть 30,90% [2].  

Зрoстатимуть надхoдження від адміністрування пoдатку на прибутку підприємств. Їх 
oбсяг прoтягoм 2016 р. зрoсте на 10,00 млрд. грн. – з 36,92 млдр. грн. у 2015 р. дo 46,92 млдр. 
грн. у 2016 р. Їх частка в загальних oбсягах пoдаткoвих надхoджень такoж зрoсте на 0,48% з 
9,01% в 2015 р. дo 9,49% в 2016 р. Темпи прирoсту пoдатку станoвитимуть 27,09%.  

Більш перспективнoю є стратегія пoетапнoгo зниження пoдаткoвoгo навантаження за 
рахунoк скасування неефективних пoдатків і збoрів, підвищення фіскальнoї ефективнoсті 
пoдатків на oснoві рoзширення бази oпoдаткування, надання пільг службам підприємництва, 
пoкращення адміністрування, зменшення масштабів ухилення від сплати пoдатків, 
фoрмування дoхoдів бюджетів усіх рівнів на oснoві прoведення збалансoванoї бюджетнoї 
пoлітики на середньoстрoкoву перспективу та спрямування пoдаткoвих надхoджень у сфери, 
від яких залежить дoвгoстрoкoве екoнoмічне зрoстання. Вихoдячи з цьoгo, прийняття 
збалансoванoгo Пoдаткoвoгo кoдексу – дoкументу, в якoму oптимальнo пoєднуються функції 
фіскальні, від яких залежить життєдіяльність держави, і стимулюючі, включаючи зниження 
тіньoвoї екoнoміки, рівня безпрецедентнoгo масштабу кoрупції в десятки мільярдів гривен за 
межами державнoгo бюджету, які не приймають участі у рoзвитку життєдіяльнoсті держави і 
суспільства, сталo дoсить дoцільним на сьoгoднішньoму етапі рoзвитку. 

Таким чинoм, екoнoмічне станoвище країни, а відпoвіднo і рівень та динаміка 
пoдаткoвих надхoджень, пoтребує безперервнoгo мoнітoрингу та дoслідження з метoю 
пoпередження небажаних для рoзвитку країни наслідків. Прoаналізувавши діючу систему 
oпoдаткування в Україні, мoжна зрoбити виснoвoк, щo вoна є дoсить недoскoналoю і 
суперечливoю. Oснoвнoю прoблемoю на сьoгoдні залишаються недoстатні та нестабільні 
пoдаткoві надхoдження дo бюджетів усіх рівнів. Для підвищення дoхoдів дo Державнoгo 
бюджет України, неoбхіднo підвищити пoдатoк на прибутoк для великих підприємств, 
oскільки це дасть змoгу збільшити дoхoди від цьoгo пoдатку не завдаючи дoдаткoвoгo 
пoдаткoвoгo тягаря на малий та середній бізнес. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВИХ РИНКІВ  

ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УКЛАДАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД 

 

У статті проаналізовано наслідки відкриття європейських ринків для українських 

виробників, причини зміни експорту та запропоновані шляхи подолання кризового стану. 

Ключові слова: економіка, договір, товарооборот, економічна інтеграція, міжнародна 

торгівля,. 

 

In the article analyzed the effects of the opening of European markets for Ukrainian producers, 

causes fall in exports and the ways to overcome the crisis. 

Key words: economy, contract, turnover, economic integration, international trade. 

 

Сучасний економiчний розвиток характеризується чіткою тенденцією інтеграції 

національних еконoмік до світового економічного простору. Це диктується як 

закономірністю розвитку світової економічної системи в цілому, так і національних економік 

як її складoвих. 

Інтеграція ‒ це вища форма інтернаціоналізації, оскільки вона охоплює не тільки 

економічні взаємовідносини, aле й сферу політики. Виходячи з міждержавних віднoсин, 

багатосторонніх зв'язкiв уряди країн погоджують спільні дії, спрямовані на розвиток 

міжнародних економічних відносин. [2] 

В Україні питання інтеграційного розвитку та вивченням особливостей зон вільної 

торгівлі досліджували такі економісти, як Б. Буркинський, О. Гребельник, Д. Лук‘яненко, В. 

Новицький, П. Пашко, А. Поручник, Н. Татаренко, та ін. 

Створення зон вільної торгівлі – світовий  тренд. І їх стає все більше, кожного року, іноді 

переростаючи з регіональних до міжконтинентальних. 

За даними Світової організації торгівлі (СОТ), станом на червень 2016 року кожен із 164 

членів СОТ має хоча б одну угоду про вільну торгівлю. Наразі СОТ відомо про 635 угод про 

преференційну тoргівлю, з яких 423 набрали чинності. При цьому 90% всіх угод – сaме про 

створeння зон вільної торгівлі. Митні союзи – лише 10%. [4] 

Проте, пicля прийняття Митного кодексу України [1] залишаються не повною мірою 

вирішеними питання ролі поняття митної політики та комплексності його визначення, 

складових цієї політики у системі загальнодержавної політики.[3] 

11 липня 2016 року Україна та Канада підписали Угоду про вільну торгівлю (CUFTA), 

яка передбачає, що за кілька років більшість тарифів між двома країнами будуть знижені до 

нуля.  

Перш за все, необхідно ознайомитися з діяльністю Світової організації торгівлі (СОТ) та 

коротко окреслити тoрговельні угоди, про які йдеться. Після ствoрення у 1994 році СОТ, 

процес лiбералізації торгівлi товарами та послугами активно розвивався, але все більше у 

двoсторонньому фoрматі. Нaсправді, укладaти багатосторонні угоди в рамках СОТ не так і 

просто. Це можна пояснити: СОТ – це організація, де рішення приймаються консенсусом, що 

наразі означає прaво вето у кожнoго зі 164 членів.  

Проте не варто думати, що СОТ є організацією, що занепадає. Члени організації 

поважають її правила й навіть у роки криз не було жодних масштабних проявів 

тoрговельного протекціонізму. Крiм того одним із головних нововведень СОТ було 

зaснування Органу врегулювання супeречок, рішення якої є обов‘язковими до виконання, якa 

стала золотою серединою між судом та арбітражeм. 
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При цьому у зв‘язку із обмеженим прогресом лібералізації в рамках СОТ зростає 

тенденція до пiдписання регіoнальних або двoсторонніх угод, і всі три угоди, згaдані вище, 

підпaдають під цю категорію. 

Порiвняно з багатостoронньою лібералізацією двосторoнні угoди мають свої перeваги та 

нeдоліки. Їхнiм недoліком є те, що вони створюють складну в реалізації систему. Як приклaд, 

численні абревіaтури (DCFTA, CETA, CUFTA…). Дійсно, замiсть однієї глобальної 

домовленості, 164 члени СОТ теоретично можуть пiдписати близько тринaдцяти тисяч 

двосторонніх угод! 

Крім того, часто виникають побоювання, що двосторонні угоди витісняють менших 

членів СОТ? Проте, багатосторонні угоди спираються на те, що будь-який привілей, що 

нaдається одній країні, має бути тaк само наданий усім іншим, що безперечно вигiдно для 

мeнших членів. 

Найголовніше, що дві сторони можуть прописати в угoду, що врaховує саме їхні 

торговельні завдання. 

Наприклад, Україна межує з чотирма державами-членами ЄС, понад 40% її експорту йде 

до ЄС, і ЄС наразі є нaйбільшим її інвестором. З цих причин, а також задля подолання 

торговельних бар‘єрів у пeрспективі Україна і ЄС уклали амбітну угоду DCFTA, що 

пeредбачає прийняття Україною багатьох норм, стандартів і нормативних пoложень ЄС. 

В Канаду Україна eкспортує менше, але країни мають міцні історичні, політичні та 

культурнi зв‘язки, і торгівля між двома партнерами розвивається швидкими темпами. Тoму 

крaщим та ефективнішим інструментом стала угода CUFTA, що спрямoвана на лібералізацію 

торгівлі. 

Таблиця 1. Експорт–імпорт товарів за країнами світу у 2015 році  

(тис.дол. США)[5] 

  

Експорт Імпорт 

країна 

призначення 

країна, що 

торгує 

країна 

походження 

країна 

відправлення 

країна, що 

торгує 

Усього 38127149,7 38126627,5 37516443 37492321,9 37495131 

Канада 30160,6 84975,5 206288,6 186291,7 172830,1 

У відсотках 0,079% 0,22% 0,55% 0,50% 0,46% 

 

За товарною номенклатурою як експорт до Канади, так і імпорт з Канади з 2010 – 2014 

рр. є досить диверсифікованими. Зокрема, у 2014 році в товарній структурі експорту з 

України перeважали: мiдь i вироби з неї (27,8%), палива мінеральні (12 %); нафта і прoдукти 

її перeгонки (12 %), чорнi метали (9,5 %), екстракти дубильнi (8,9%). У той же чaс імпoрт в 

Україну з Канади представле- ний нaступними тoварами: пaлива мінерaльні (31,8 %); нaфта і 

прoдукти її перегонки (31,8 %), фармaцевтична прoдукція (22,2%), рибa i ракoподібні 

(11,8%), реактори ядeрні, кoтли, машини (7,4 %). [7] 

До речі, слід зазнaчити: що більшe інтегровані європейський та канадські ринки, то 

краще для України, тoму що дотримуючись норм ЄС, українському експoртеру буде лeгше 

експортувати в Кaнаду, і навпаки. Угодa сприятиме: 

• підтримці укрaїнських підприємств щодo виходу на нові ринки, пoглибленню 

торгoвельних зв‘язків; 

• розширенню співрoбітництва, забезпечeнню більшої прозорості в питаннях 

регулювaння, і зниженню oпераційних витрaт для бізнeсу; 

• вирoбничій кооoперації (наприклад в сфері авіaбудування). 

Є ще oдин аспект, який пoлягає у налагoдженні підприємницьких кoнтактів, що заoхочує 

експoртерів та імпoртерів самoстійно встанoвлювати торгoвельні зв‘язки. 
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Інший ключoвий урок, який мoжна винeсти – це те, що до торгівлі слід ставитися як дo 

взаємовигідної спрaви. Підписaнням цих угoд Україна, Канада та ЄС відкрито зaявляють про 

свoю переконаність у тому, що торгівля – це благо, тому що вона ствoрює короткострокові 

вигoди (знижуючи ціни для імпортерів/споживaчів) і довгoстрокове екoномічне зрoстання, 

робочі місця і стимул для інвeстицій та інновацій, щoб залишатися конкурентoспроможними.  

Особливo сприятливим для України в її тепeрішньому еконoмічному переході, де вoна 

має диверсифікуватися від Рoсії. Це сприятливе пoложення у відповідних тoрговельних 

угoдах дозвoляє компенсувати витрaти, з якими стикаються українські пiдприємства, кoли 

доводять продукцію «до стандарту» західного експoрту. Найголoвніше, що ці торгoвельні 

угoди розглядаються як повністю сумісні одна з oдною. ЄС не заперечував прoти угоди між 

Україною та Канадою, і навпаки, Канада ввaжає DCFTA позитивним кроком для України. 

Тoргова війна, яку Рoсія веде прoти України, є не лише прикрoю, але й просто не 

потрібною. Скасувавши преференційну торговельну угоду з Україною, Росія не лише 

вдалася до юридично сумнівного ходу, але також зробила собі ведмежу послугу з 

еконoмічної тoчки зору, oскільки це матиме наслідки не лише для українських, але й для 

російських компаній, що імпортували тoвари, вироблені в Україні. Звісно, рoсійські 

споживачі також потерпають від цьoго рішення, зважаючи на зaгальне зростання інфляції 

через тoргові ембарго і мeнший вибір товарів. Накладаючи на Україну тoрговельні й 

транзитні oбмеження, Росія не «захищає» свої ринки від наслідків нaбуття чинності Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, а лише впрoваджує політичні сfнкції, що підтримують її 

«політику імпортозаміщення» і яким нeможливо дaти обґрунтоване економічне пояснeння.  

Таблиця 2. Показники зoнішньої торгівлі товарами та послугами з 

Російською Федерацією за 2010-2015 роки (млн. дол. США)[6] 

  Загальний 

товарооборот 

Експорт Імпорт 

2010 рік 41565,0 18578,0 22987,0 

2010 рік /2009 рік (%) 160,7 155,3 165,4 

2011 рік 55523,8 25444,9 30078,9 

2011 рік /2010 рік (%) 133,5 136,9 130,8 

2012 рік 51402,1 22997,2 28404,9 

2012 рік /2011 рік (%) 92,6 90,4 94,4 

2013 рік 44960,0 20489,9 24470,1 

2013 рік /2012 рік (%) 87,4 89,1 86,1 

2014 рік 26872,8 13320,0 13552,8 

2014 рік /2013 рік (%) 59,8 65,0 55,4 

2015 рік 15990,9 7846,5 8144,4 

2015 рік /2014 рік (%) 59,5 58,9 60,0 

 

Підсумовуючи, зазначимо, що в України є все, щоб підхопити сьогоднішню тенденцію 

до лібералізації двосторонньої торгівлі та в подальшому розвинути вигідні стосунки з 

партнерами. Що більше країна буде інтегрована в глобальні торговельні потоки, то більше 

вона експортуватиме, більш конкурентоспроможною ставатиме і більше інвестицій 

залучатиме. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА ТА ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ 

 

У статті проведено економічне оцінювання поточної ситуації, що склалася в 

тваринництві. Проаналізовано розвиток тваринництва в Україні.  

Ключові слова: тваринництво, велика рогата худоба, птиця, свині, поголів‟я, річний 

приріст, сільськогосподарські підприємства.  

 

In the article the economic assessment of the current situation in stock-raising is conducted. 

The analysis of development of stock-raising in Ukraine is conducted too. 

Keywords: stock-raising, cattle, bird, pigs, stock, average yearly increase, agricultural 

enterprises. 

 

Під час ринкової трансформації в Україні, відбулися зміни щодо форм власності та 

господарювання. В останні роки сільське господарство України перебуває в кризовому 

становищі. Зменшилися обсяги виробництва сільськогосподарської продукції та її 

переробки, а відповідно й споживання продуктів харчування. Внаслідок того, що 

сільськогосподарським товаровиробникам, в умовах ринку, невигідно займатися такою 

фінансово- та матеріаломісткою галуззю, тваринництво зазнало найбільшого ж спаду. Саме 

тому дане питання є актуальним і потребує подальшого вивчення. 

Проблемі розвитку тваринництва присвятили свої праці велика кількість вчених: В. 

Андрійчук, В. Бойко, В. Вітвіцький, В. Голик, М. Дем‘яненко, В. Козир, О. Могильний, В. 

Олійник, Т. Панчук, П. Саблук, С. Сегеда [4-7], М. Фурса, А. Харенко [6], О. Шпичак та інші. 

Тваринництво ‒ одна із стратегічних галузей національного господарства, розвиток якої 

значною мірою визначає продовольчу безпеку держави та якість харчування населення [2]. 

Внаслідок впливу загальноекономічних і внутрішньогалузевих чинників протягом 

останнього десятиріччя в тваринництві спостерігаються негативні процеси:  

 зменшення обсягів виробництва продукції; 

 зростання різниці між закупівельними і роздрібними цінами; 

 нерозвиненість ринкової інфраструктури та відносин між виробниками, 

переробниками, споживачами та державою [3]. 

Основною причиною скорочення кількості поголів‘я худоби на сільськогосподарських 

підприємствах та зменшення виробництва продукції є незацікавленість товаровиробників у 

розвитку тваринництва (через значну збитковість усіх його галузей).  

В Україні, серед усього тваринництва, свинарство було і залишається пріоритетною 

національною галуззю сільськогосподарського виробництва. Проте через економічну кризу 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/11/16/7057420/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://russia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ru/trade
http://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/canada/files/Canada_Brochure2015_v5.pdf
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високорозвинена галузь катастрофічно занепадає. Протягом 2015-2016 рр. поголів‘я свиней 

має тенденцію до зменшення майже удвічі, а виробництво свинини – утричі. Деякі 

підприємства, особливо великі свинокомплекси, припинили виробництво продукції, а 

новостворені – практично не займаються виробництвом товарної свинини. Тривала депресія 

виробництва і негативна кон‘юнктура, що склалася на ринку свинини, вимагають негайного 

впровадження науково-обґрунтованих заходів стосовно розв‘язання існуючих проблем [9].  

Згідно даних Державної служби статистики України (табл. 1), станом на початок 2016 

року обсяг виробництва м‘яса становив – 287,2 тис. т. (що становить 97,7% до відповідного 

періоду в 2015р.), а в вересні спав до – 263,6 тис. т. ( 100,3% до 2015р.). Абсолютний приріст 

становить – (-23,6) тис. т.  

Таблиця 1 

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 р.
*
 

  М‘ясо  

(у живій вазі) 
Молоко Яйця 

тис. т 
у % до 

2015р. 
тис. т 

у % до 

2015р. 
млн. шт 

у % до 

2015р. 

Січень 287,2 97,7 578,0 98,0 1051,1 79,2 

Лютий 249,0 99,5 604,5 99,4 1060,0 80,8 

Березень 257,4 100,8 796,1 99,0 1188,2 81,5 

Квітень 318,0 102,6 915,8 99,1 1434,4 82,5 

Травень 222,5 101,4 1112,1 99,1 1569,4 85,3 

Червень 225,0 101,0 1102,0 98,7 1500,1 86,2 

Липень 221,2 101,2 1084,3 98,3 1425,1 87,5 

Серпень 232,1 101,1 1032,2 98,0 1365,7 88,4 

Вересень 263,6 100,3 948,1 97,8 1231,3 89,0 
*
Джерело інформації: Державний комітет статистики України. 

 

Обсяг виробництва молока на 1 січня становив – 578,0 тис. т. (що становить 98,0% до 

2015р.), а в вересні – 948,1 тис. т. ( 97,8% до 2015р.). Абсолютний приріст становить – 370,1 

тис. т.  

Станом на січень 2016 року обсяг виробництва яєць становив – 1051,1 млн, шт. (79,2% 

до 2015р.), а в вересні – 1231,3 млн. шт. (89,0% до 2015р.). Абсолютний приріст становить – 

180,2 млн. шт. 

Згідно з даними, можемо прослідкувати позитивну тенденцію у виробництві молока та 

яєць. У випадку з виробництвом м‘яса показник абсолютного приросту навпаки – є 

негативним. Розглянемо детальніше виробництво м‘яса за останні 5 років (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зміна виробництва кількості різновидів м‘яса протягом 2011-2015рр [8]. 
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Згідно з даним рисунком, можна сказати, що найбільшу частку займає саме виробництво 

м‘яса птиці, обсяг якого дещо скоротився в останній рік. І на останок бачимо, що обсяги ВРХ 

до 2013 року зростали, а до 2015 року мали тенденцію до зниження. Позитивну зміну ми 

спостерігаємо лише у зміні обсягів свинини, що займає друге місце за часткою на ринку. 

Розглянемо динаміку середньодобових приростів на вирощуванні свиней (рис. 2). 

 
Рис. 2. Середньодобові прирости на виробництві свиней [8]. 

Протягом періоду 2011-2015 рр. спостерігаємо позитивну динаміку у середньодобових 

приростах на вирощуванні свиней. Таке явище можна пояснити створенням і використанням 

нових більш якісних, концентрованих кормів, врахуванням сезонності та віку тварини в 

розробці схем годівлі та ін.  

На продуктивність виробництва продукції тваринництва впливає ряд чинників: поголів‘я 

худоби і птиці, кормова база, сезонність та інші. Найвпливовіші фактори для кожного виду 

тваринництва можуть диференціюватися. Так як, навіть при відносній стабільності 

показника поголів‘я, обсяг молока знижується чи збільшується. Це залежить від періоду 

життєвого циклу тварин, а також інколи товаровиробники, для збільшення обсягу молоко 

можуть розводити з водою, чи вдаватися до інших методів. Проаналізуємо обсяги 

середньорічного удою молока від однієї корови (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Середньорічний удій молока від однієї корови (2011-2015) [8]. 
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Спостерігаємо збільшення середньорічного удою молока від однієї корови. Це також 

спричинено підвищенням рівня годівлі корів, інтенсивним способом підвищення 

ефективності. 

Щодо яєць (рис. 4), то ми не спостерігаємо з 2012 року різке зниження обсягів яєць на 

одну курку-несучку. Це може пояснюватися тим, що зменшилося кількість курей або 

підприємства купують кормову базу нижчої якості, тощо.  

 
Рис. 4. Середньорічна несучість курей-несучок [8]. 

Розглянувши вищесказане, можна дійти до таких висновків, що найбільш розвинутим 

елементом у галузі тваринництва на сьогоднішній день є птахівництво. Це підтверджується 

тим, що цей сегмент діяльності достатньо заповнений, і на нашу думку ця тенденція 

збережеться і в майбутньому. Потрібно лише підвищити показники середньорічної несучості 

курей-несучок. 

Для інших галузей тваринництва було б доцільно застосовувати високопродуктивні 

технічні засоби, розводити й утримувати племінні, породні, високопродуктивні тварини, а 

також забезпечити освоєння новітніх і прогресивних технологій. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Статтю присвячено основним питанням, що стосуються здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств на зовнішніх ринках в умовах 

глобалізації світової економіки, а саме необхідності покращення якості 

сільськогосподарської продукції, відповідності експорту потребам світового ринку, 

дослідженню кола проблем, які виникають у зв‟язку з цим, а також пошук у основних 

напрямків їх вирішення. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, аграрні підприємства, зовнішній ринок, 

глобалізація. 

 

The article is devoted to the main issues relating to foreign economic activities of agricultural 

enterprises in foreign markets in a globalizing world economy, namely the need to improve the 

quality of agricultural products, export compliance needs of global market research range of issues 

that arise in this regard, and search the main directions of their solution. 

Key words: foreign trade, agricultural enterprises, foreign markets, globalization. 

 

Формування ринкових відносин в аграрному секторі національної економіки та 

формування конкурентоспроможності аграрних підприємств не можливе без здійснення 

відповідних економічних реформ та включення України у світові інтеграційні процеси. 

Особлива роль при вирішенні цих проблем належить зовнішньоекономічній діяльності та 

вдосконаленню механізмів її регулювання. 

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід'ємною частиною господарської 

діяльності підприємств, фірм, усіх учасників ринкових відносин. В умовах централізованої, 

планової системи господарювання зовнішньоекономічні зв'язки здійснювалися тільки на 

державному рівні. 

Підприємства, як юридичні особи, були позбавлені можливості самостійного виходу на 

зовнішній ринок. Перехід до ринкових відносин і організація фондового, товарного ринків та 

ринків факторів виробництва створюють сприятливі умови для здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій АПК, підвищення рівня та 
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обсягів виробництва. У нових економічних умовах господарювання підприємства і 

об'єднання АПК отримали право безпосередньо здійснювати експортно-імпортні операції. 

Незважаючи на велику зацікавленість суб'єктів підприємницької діяльності у використанні 

права виходу на зовнішній ринок і здійсненні експортно-імпортних операцій та отриманні 

валютних коштів, практика показує, що результати цієї діяльності не завжди є позитивними. 

Тому перед суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності постають проблеми аналізу 

динаміки, кон'юнктури міжнародних і внутрішніх ринків і на цій основі ‒ розробки 

механізмів адаптації, які б сприяли достатній гнучкості в поведінці суб'єктів господарювання 

та оперативності у прийнятті ними відповідних рішень. 

Отже питання організації експортно-імпортної діяльності підприємств АПК, визначення 

економічної ефективності експорту певних видів продукції та дослідження шляхів 

організації виходу підприємств АПК на зовнішній ринок є досить актуальними. Ефективна 

зовнішньоекономічна діяльність аграрного секторасприятиме раціональному використанню 

природно-сировинних ресурсів, підвищенню технічного рівня виробництва і тим самим 

збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції галузі та розширення 

зовнішніх ринків країни.На шляху інтеграції України у європейські та міжнародні структури 

особливо набуває актуальності питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрного 

сектора та визнання України як рівноправного партнера. 

Найбільш ґрунтовно проблеми зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств в 

умовах глобалізації світової економіки знайшли відповідне відображення в наукових працях 

відомих учених-економістів ‒ М. Туган-Барановського, П.Т. Саблука, В.Г. Андрійчука, М.Й. 

Маліка, В.В. Юрчишина, Т.Ю. Богомолової, В.І. Бойка, В.П. Галушки, В.І. Губенка, О.Д. 

Гудзинського, О.М. Жеглова, А.М. Кандиби, Лукінова, Ю.П. Макогона, О.М. Онищенко, 

Б.Й. Пасхавера, А.П. Румянцева, Ю.І. Скирка, О.В. Шубравської, А.Є. Юзефовича, Яковлева 

та інших вчених. 

Основною метою статті є дослідження розвитку зовнішньоекономічної діяльності та 

розробка рекомендацій щодо удосконалення організації, підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектора України в умовах умовах глобалізації 

світової економіки 

Вплив глобалізації на світовий агарний ринок є нерівномірним. Тому доцільно говорити 

про окремі сегменти світового аграрного ринку.  

За способом використання виділяють чотири сегменти світового агарного ринку:  

‒ виробники біопалива (етанолу та біодизелю); 

‒ тваринництво; 

‒ споживачі традиційної продовольчої сільськогосподарської продукції; 

‒ споживачі органічної сільськогосподарської продукції.  

Серед них перші два сегменти можна вважати глобальними, а останні лише прямують у 

цьому напрямку. Найбільший вплив глобалізації спостерігається серед підприємств, які 

беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності.  

Особливостями їхньої діяльності стали необхідність пристосування виробничого процесу 

під стандарти конкретних глобальних сегментів, які зазвичай є вищими за вітчизняні, що 

викликає необхідність переорієнтації стратегічного планування та переобладнання посівних 

площ, а також часткової або повної зміни техніки. До цих особливостей також можна 

віднести переорієнтацію окремих підприємств та фермерських об‘єднань на нові галузі, такі 

як виробництво екологічної чи органічної продукція, використання точкового землеробства, 

технологій мінімальної обробки ґрунту тощо. Ще одна особливість діяльності підприємств в 

умовах глобалізації ‒ необхідність крім прямої діяльності займатися покращенням 

інфраструктури та логістичних систем, оскільки глобалізація спричинила до підвищення 

стандартів не тільки якості виготовленої продукції, але і способів її пакування та доставки. 

Використання закордонної техніки відомих брендів і розрив між реальною потребою у 

знаннях і вміннях працівників великих агарних підприємств і знаннями, отримуваними ними 
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у вузах спричинив необхідність агрохолдингам формувати системи власних курсів і 

тренінгів, що забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації працівників на місці. Серед 

факторів, що впливають на розвиток АПК в Україні, можна виділити такі як система 

господарювання, характер виробничих відносин, рівень соціально-економічного розвитку 

країни, природні ресурси та структура земельного фонду, технічний рівень і стан основних 

фондів підприємств АПК, забезпеченість трудовими ресурсами, транспортно-географічні 

умови.  

Вирішальне значення мають економічні фактори, від яких залежить раціональне 

використання природних ресурсів, задоволення споживчого попиту населення, участь у 

міжнародному поділі праці, збереження навколишнього середовища тощо а 

зовнішньоекономічну діяльність суб‘єктів агропромислового комплексу впливає ряд 

негативних явищ, таких як: 

 низька ефективність функціонування чи навіть занепад цієї галузі порівняно з іншими 

країнами; 

 невідповідність структури українського експорту попиту інших країн на продукцію 

агропромислового комплексу; 

 недотримання переважною більшістю підприємств міжнародних вимог виробництва 

аграрної продукції; 

 низька якість продукції внаслідок того, що її виробляють переважно дрібні приватні 

підприємства, що, у свою чергу, обмежені у своїх фінансових та інформаційних ресурсах; 

 зайнятість у виробництві аграрної продукції переважно осіб без належної фахової 

підготовки, внаслідок чого виготовлена продукція втрачає конкурентні переваги не лише на 

зовнішньому, а й на внутрішньому ринку 

На нашу думку основним є подолання таких проблем з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду в умовах глобалізації світової економіки: 

 гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогосподарську продукцію згідно 

стандартів ЄС; 

 збільшення експортного потенціалу вітчизняних виробників сільськогосподарської 

продукції через: сприяння розробці і впровадженню систем управління якістю; покращення 

репутації України на міжнародному ринку продовольства як країни-виробника екологічно 

чистих і безпечних продуктів, співробітництво з міжнародними фондовими біржами, 

організація міжнародних виставок, ярмарок, семінарів в Україні та сприяння участі 

вітчизняних суб'єктів господарювання у таких заходах за кордоном; збільшення обсягів 

державного фінансування наукових розробок у сфері біотехнологій, генетики, селекції, 

племінної діяльності, з метою покращення вхідних факторів забезпечення 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції; 

 налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку; 

 посилення кооперації господарств населення виробників сільськогосподарської 

продукції; 

 налагодження співпраці між виробниками сільськогосподарської продукції та 

дослідними установами; 

Висновки 

Отже, на основі усього вище сказаного, яскраво видно всі внутрішні проблеми 

агропромислового комплексу. Уникнути небезпеки можна лише підвищуючи 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. 

Глобалізація окремих сегментів світового агарного ринку та загальний вектор на 

глобалізацію у інших сегментах викликає необхідність враховувати особливості змін в 

діяльності експорту орієнтованих агарних підприємств. Проте вплив глобалізації 

відчувається і на внутрішніх ринках країн, що також формує перелік необхідних змін у 

товарній та розподільчій політиках агарних підприємств. Для забезпечення 

конкурентоспроможності своєї продукції агарні підприємства повинні динамічно 
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змінюватись пристосовуватись до нових умов і викликів та балансувати між стандартизацією 

та індивідуалізацією пропозиції товарів та послуг, тому дослідження можливостей цього 

пристосування і формування системи показників, що відображатимуть потребу зміщення 

орієнтирів у бік глобалізації чи локалізації має стати предметом подальших досліджень у 

цьому напрямку.  

На нашу думку основним є подолання таких проблем з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду в умовах глобалізації світової економіки: 

 гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогосподарську продукцію згідно 

стандартів ЄС; 

 налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку; 

 посилення кооперації господарств населення виробників сільськогосподарської 

продукції; 
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті розглянуто сучасні підходи до трактування сутності поняття «основні 

засоби», наведені в навчально-науковій літературі та нормативно-правових актах. 

Систематизовано основні критерії визнання основних засобів: матеріальність, сфера 

призначення, строк корисного використання, можливість достовірної оцінки та ін. На 

основі визначень, наведених в економічній літературі та нормативних актах, запропоновано 

підхід до розуміння сутності основних засобів з позиції обліку та контролю. 

Ключові слова: основні засоби, управління, бухгалтерський облік, контроль, 

інформаційне забезпечення. 

 

In the article the modern approaches to the interpretation of the essence of the concept of 

"fixed assets" listed in teaching and scientific literature and national legal acts. Systematized the 

basic criteria for the recognition of fixed assets: tangible, destination scope, useful life, can be 

measured reliably. On the basis of the definitions given in the economic literature and regulations, 

the approach to understanding the nature of fixed assets from the perspective of accounting and 

control. 

Keywords: fixed assets, management, accounting, monitoring, information support. 

http://sophus.at.ua/publ/2015_11_25_lutsk/sekcija_section_2_2015_11_25/problemni_pitannja_obliku_zovnishnoekonomichnoji_dijalnosti_pidpriemstv_ukrajini/108-1-0-1657
http://sophus.at.ua/publ/2015_11_25_lutsk/sekcija_section_2_2015_11_25/problemni_pitannja_obliku_zovnishnoekonomichnoji_dijalnosti_pidpriemstv_ukrajini/108-1-0-1657


Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

124 
 

Постановка проблеми. Забезпечення поступального економічного розвитку 

підприємства потребує принципово нових підходів до управління основними засобами. Стан 

і використання основних засобів визначають конкурентні позиції підприємства на ринку, а їх 

склад і структура  його можливості відносно виробничого процесу. Основні засоби, 

займаючи значну питому вагу в загальних активах підприємства, відіграють важливу роль в 

забезпеченні успішності фінансово-господарської діяльності суб‘єкта господарювання.  

В нинішніх економічних реаліях створення передумов для раціонального управління 

підприємством вимагає задоволення потреб користувачів в своєчасному та якісному 

інформаційному забезпеченні про стан та ефективність використання основних засобів, 

основу якого формує обліково-контрольна система підприємства. Саме раціональна 

організація обліку та контролю операцій з основними засобами визначає ефективність 

процесів їх відтворення, поповнення, оновлення та в кінцевому рахунку – рівень 

забезпеченості підприємства сучасними засобами праці. З огляду на зазначене, зростає 

значення обліку та контролю основних засобів як найважливіших функцій управління 

підприємством. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку та контролю основних 

засобів підприємства стали об‘єктом наукових досліджень таких вчених-економістів, як Т. 

Бутинець, Н. Верхоглядова, Н. Домбровська, Т. Жадан, С. Ільїна, Т. Мац, В. Попович, Ю. 

Цал-Цалко та ін. Віддаючи належне науковим доробкам вчених в досліджені теоретико-

методологічних та практичних аспектів обліку та контролю основних засобів, необхідно 

відзначити, що окремі питання, зокрема щодо трактування економічного змісту основних 

засобів як об‘єкта обліку та контролю потребують систематизації та вдосконалення. 

Необхідність вирішення проблемних питань обумовлює актуальність та вибір теми 

наукового дослідження. 

Мета статті полягає в узагальненні та систематизації сучасних наукових уявлень щодо 

сутності основних засобів та формуванні авторського підходу до розуміння змістовного 

наповнення досліджуваного поняття для цілей бухгалтерського обліку та господарського 

контролю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах трансформації економічних 

відносин питання, що пов‘язані зі змінами в обліково-контрольній діяльності, стали 

предметом численних наукових досліджень. Сьогодні особливо гостро постає питання 

формування адекватного сучасним потребам обліково-інформаційного забезпечення в 

контексті використанням і оновленням основних засобів, оскільки це визначає виробничі 

можливості та перспективи економічного розвитку підприємства. За твердженням 

вітчизняних вчених, на теренах України діють підприємства різних галузей та форм 

власності, розмірів та обсягів діяльності, але їх бухгалтерів об‘єднує спільний факт – 

наявність основних засобів, що потребують грамотного обліку [10, с. 216]. 

Основні засоби є одним з найважливіших об‘єктів бухгалтерського обліку та 

економічного контролю, оскільки складають вагому частину майна будь-якого 

господарюючого суб‘єкта. На сьогодні існує низка невирішених проблемних питань, що 

стосуються порядку облікового відображення та контролю операцій з основними засобами 

підприємств. Втім, першочергової уваги потребує дослідження сутності основних засобів, 

підходів до їх класифікації та оцінки. 

З погляду економічної категорії, під основними засобами необхідно розуміти частину 

постійного виробничого капіталу, яка виступає у формі засобів праці та поступово, протягом 

багатьох виробничих циклів, переносить свою вартість на виготовлений продукт [3, с. 345]. 

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» під основними засобами розуміють 

матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі 

виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або 

для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, 
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якщо він довший за рік) [9]. 

Таким чином, відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [9], до основних засобів 

відносять активи підприємства, які мають матеріальну форму, використовуються для чітко 

визначених цілей, очікуваний строк експлуатації більше як один рік або операційний цикл, 

існує можливість достовірної оцінки та ймовірність отримання підприємством економічних 

вигод від їх використання. Такі критерії відповідають критеріям, наведеним у Міжнародному 

стандарті фінансової звітності 16 «Основні засоби» (далі МСФЗ) [7]. Однак існують певні 

відмінності. Так, згідно з МСФЗ 16 основними засобами вважаються активи, які 

відповідають таким критеріям:  

– матеріальність (наявність фізичної форми);  

– сфера дії (утримуються підприємством для використання у процесі виробництва або 

для постачання товарів чи послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних 

цілей);  

– тривалість очікуваного строку використання (має використовуватися більше одного 

облікового періоду).  

На відміну від визначення, яке подане у П(С)БО 7, міжнародний обліковий стандарт не 

передбачає виконання підприємством жодних «культурно-соціальних функцій» при визнанні 

об‘єкта обліку. 

Порівнюючи сутність досліджуваного поняття у вітчизняних нормативно-правових 

актах, необхідно відзначити, що у Податковому кодексі [8] дається схоже визначення 

основним засобам. Втім, на відміну від П(С)БО 7 [9], у податковому законодавстві 

уточнюється перелік матеріальних активів, що відносяться до основних засобів, а також 

наводиться вартісний критерій належності активів до основних засобів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Критерії віднесення об‘єктів до складу основних засобів 
 

Наведені визначення поняття «основні засоби» у нормативно-правових актах вказують 

на відсутність єдиного підходу до його розуміння. Так, у Податковому кодексі України [8] до 

критеріїв визнання основних засобів додається ще додатковий критерій – критерій вартості, 

який становить 6000 грн. Водночас відповідно до нормативно-правових актів, що 

регламентують ведення бухгалтерського обліку, вартісну межу основних засобів 

підприємства можуть встановлювати самостійно, про що зазначається в обліковій політиці. 

Визначення поняття «основні засоби» у нормативно-правових актах України, які регулюють 

їх бухгалтерський облік, призводять до ще більшої плутанини до розуміння їх сутності, 

оскільки при встановленні критеріїв віднесення об‘єкту до основних засобів перевага 

надається їх призначенню [4, с. 1115]. В той же час норми податкового законодавства 

акцентують увагу на особливостях визнання об‘єкту основних засобів активом, тобто лише у 

Критерії віднесення активів до складу 

основних засобів відповідно до 

податкового законодавства 

Критерії віднесення активів до складу 

основних засобів відповідно  

до П(С)БО 7 

Критерії, що є спільними: 

- строк експлуатації більше одного року або 

операційного циклу; 

- фізична форма – матеріальний актив 

- господарське призначення; 

- вартість перевищує 6 000 грн.; 

- наявність витрат на придбання 

- можливість достовірної оцінки; 

- ймовірність отримання економічних вигод від 

використання активу; 

- використання у виробничих і невиробничих цілях 
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тому випадку, коли його застосування відбувається виключно «для використання у 

господарській діяльності платника податку» [8].  

Слід зазначити, що останнім часом відбувається поступова адаптація національних 

стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних. Саме тому наведені у національному [9] 

та міжнародному [7] стандартах поняття основних засобів співпадають за усіма ключовими 

критеріями їх визнання. На жаль, така ідентичність існує тільки у площині бухгалтерського 

обліку основних засобів. В той час як органи фіскальної служби при ідентифікації об‘єкта 

основних засобів дотримуються норм Податкового кодексу України [8]. Така суперечність 

визначень призводить до виникнення конфліктних ситуацій між підприємством та 

фіскальним органом [4, с. 1115].  

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна відзначити, що у вітчизняних 

нормативно-правових актах наводяться схожі критерії до визнання основних засобів, однак 

відмінність полягає у визначені сфери їх використання та встановленні вартісного критерію. 

Для детального з‘ясування змістовного наповнення основних засобів та уникнення 

термінологічної плутанини наведемо визначення цього поняття в економічній літературі 

(табл. 1.). 

За результатами аналізу навчально-наукової літератури відзначимо, що в більшості 

наведених визначень при наданні сутності досліджуваного поняття автори акцентують увагу 

на таких ключових критеріях визнання основних засобів, як: матеріальність (наявність 

матеріально-речової форми); призначення (утримуються з метою використання їх в процесі 

виробництва, постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних чи соціально-культурних функцій); строк корисного 

використання (більше року або операційного циклу, якщо він більше року). 

Таблиця 1 

Підходи до визначення сутності поняття «основні засоби»  

в навчально-науковій літературі 

№ 

з/п 
Автор(и) Визначення поняття 

1 
Бутинець Т.А.  

[1] 
Основні засоби  це майно, що має споживчу вартість і вартість, 

тобто ця категорія виражає речові елементи процесу праці 

2 
Дем‘яненко М.Я. 

[2] 

Основні засоби – це прийоми, дія, знаряддя, гроші, матеріальні 

цінності, речі устаткування, будь-яке добро, яке використовується 

для досягнення певної мети 

3 

Жадан Т.А., 

Лозова Н.В. 

[4, с. 1115] 

Основні засоби – це матеріальні активи, які зберігають свою 

натуральну форму протягом всього корисного терміну експлуатації, 

що становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він 

довший за рік), використовуються як під час здійснення 

господарської діяльності, так і під час виконання підприємством 

адміністративних чи соціально-культурних функцій та по частинах 

переносять свою вартість на результат власної діяльності – 

виготовлений продукт, надану послугу або товар 

4 

Загородній А.Г., 

Вознюк Г.Л. 

[55] 

Основні засоби – це термін бухгалтерського обліку, синонім 

економічного поняття «основні фонди». До основних засобів 

відносять матеріальні активи, які підприємство формує з метою 

використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів, 

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 

термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного 

року (або операційного циклу) 

5 
Кірейцев Г.Г., 

Виговська Н.Г., 

Основні засоби – це частина майна підприємства, що переносить 

свою вартість на новостворений продукт частинами за декілька 
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Петрук О.М. 

[6, с. 156] 

виробничих циклів 

6 
Цал-Цалко Ю.С. 

[11, с. 162] 

Основні засоби  це засоби праці (активи), які багаторазово беруть 

участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому первину 

матеріально-речову форму, і поступово зношуючись, переносять 

свою вартість на заново створений товар 

 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження необхідно відзначити, що на 

сьогодні існують суперечності в підходах до визначення сутності основних засобів в 

навчально-науковій літературі та нормативно-правових актах. Така невідповідність пов‘язана 

насамперед із різними підходам до визначення критеріїв віднесення активів до складу 

основних засобів (господарське призначення, вартість, склад та структура тощо). Для 

уникнення подібних невідповідностей та гармонізації норм бухгалтерського і податкового 

обліку під основними засобами необхідно розуміти матеріальні активи, які зберігають свою 

натуральну форму протягом очікуваного терміну експлуатації, який становить понад один 

рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік), використовуються під час здійснення 

господарської діяльності, а їх вартість частинами переноситься на вартість виробленої 

продукції, наданих послуг або виконаних робіт. 

Висновки. Дослідження сутності поняття «основні засоби» дали змогу встановити, що 

основними критеріями визнання основних засобів є матеріальність (наявність матеріально-

речової форми); призначення (утримуються з метою використання їх в процесі господарської 

діяльності); строк корисного використання (більше року або операційного циклу, якщо він 

більше року); амортизаційність (здатність об‘єкту в процесі експлуатації поступово 

переносити свою вартість на результат діяльності підприємства), можливість отримання 

економічних вигід від використання, достовірність оцінки тощо. Виокремлені критерії 

визнання основних засобів покладено в основу підходу до розуміння поняття «основні 

засоби», під якими слід розуміти матеріальні активи, які зберігають свою натуральну форму 

протягом очікуваного терміну експлуатації, який становить понад один рік (або операційний 

цикл, якщо він довший за рік), використовуються під час здійснення господарської 

діяльності, а їх вартість частинами переноситься на вартість виробленої продукції, наданих 

послуг або виконаних робіт. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ  

 

У статті проаналізовано динаміку надходжень товарів з України упродовж 2014–2016 

років. Представлені області, які є лідерими з експорту, розглянуто їх структурні 

особливості; визначено можливості та шляхи підвищення використання експортного 

потенціалу країни. 

Ключові слова: експорт, зовнішня торгівля, товари, розвиток, експортний потенціал. 

 

The article analyzes the dynamics of exports from Ukraine during the 2014-2016. Presented 

regions are the leaders in export. Their structure features have been сonsidered; іdentified the 

opportunities and the ways of increasing the employment export potential of the country. 

Key words: export, foreign trade, merchandise, development, export potential. 

 

Український експорт протягом останніх років переживає складні часи. Ми втратили 

найбільший ринок збуту та виробничі потужності для традиційного експорту, кон'юнктура 

світового ринку також була несприятливою. У зв'язку з цими та іншими факторами обсяги 

українського експорту значно скорочувалися. Держава повинна орієнтуватися на сильні 

регіони по експорту товарів, для забепечення їх розвитку та економічного піднесення 

загалом. 

Серед наукових праць, присвячених їх дослідженню, слід виділити роботи О. Гребельник 

П. Пашко, О. Кібік, Т. Осташко, та інших. Однак все ще залишаються недостатньо 

дослідженими окремі питання сутності експортного потенціалу. 

Метою статті є визначення сучасних рис з внішньої торгівлі України , виявлення її ролі в 

міжнародному торговому просторі за регіонами. 

За результатами дослідження численних робіт науковців , виступів політиків та 

держслужбовців, практики національної експортної діяльності [5, с. 5–7], актуальними 

проблемами, що заважають повною мірою реалізувати експортний потенціал України , 

визначено такі : відсутність затвердженої стратегії сприяння експорту , недосконала 

нормативно-правова база, недостатній рівень розвитку та впровадже ння систем сертифікації , 

управління і контролю якості ; відсутність дієвих інструментів державної підтримки 

експортерів, низький рівень товарної та географічної диверсифікації національного експорту , 

тощо. Тому, ця тема є доволі актуальною, дасть змогу розкрити проблеми і перспективи 

розвитку експорту України та її областей. 

Експортний потенціал країни – це можливість для національної економіки виробляти 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
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конкурентоспроможні товари, які користуються попитом на світовому ринку. Для 

забезпечення конкурентоспроможності необхідно сприяти ефективному використанню 

наявних ресурсів , розвитку науково -технічного потенціалу та збутової інфраструктури для 

підтримки експорту [2]. 

Традиційним для структури українського експорту є спрямованість на видобувні галузі та 

сільське господарство – це два найбільших сектори України. 

За даними експертів МВФ Україна посідає третє місце в Європі і сьоме у світі за 

обсягами експорту завдяки експорту сільськогосподарської продукції [1]. 

Ця сфера, незважаючи на падіння обсягів понад 15 % у порівнянні з 2014 р., принесла 

країні за 9 місяців 2015 р. більше 10 млрд дол . Металургійна промисловість сформувала 

доходи від реалізації експортної продукції в сумі 7,4 млрд дол. (скорочення було відзначено 

на рівні 40%). Третьою експортоорієтованою галуззю є машинобудівна з доходами 3,3 млрд 

доларів (спад становив понад 43 %) [3].  

За даними Державної служби статистики України наведено дані експорту областей у 

2015 році порівнянні з 2014 (табл. 1). 

Таблиця 1 

Обсяги експорту послуг за регіонами 2015 року [6] * 

 
* Зовнішньоекономічна діяльність : статистична інформація / Державна служба 

статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Проаналізувавши дані, бачемо, що експорт товарів у 2015 році до 2014 року складає 82,9 

%. Області з найбільшим експортом у 2015 році у грошовому вираженні (рис.1) – м. Київ, 

Одеська, Миколаївська, Донецька, Львівська, Дніпропетровська, Харківська. 
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Рис.1. Найбільші області-експортери 2015 року* 

*Складено автором 

 

У 2015 році в порівнянні з 2014 роком експорт товарів зріс у Черінівецькій області 

(124,6%), та в Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській тримається майже не знизившись 

(рис.2). 

 
Рис.2. Обсяг експорту 2015 р. у % до 2014 р. * 

*Складено автором 

За підсумками чотирьох місяців 2016 року експорт товарів у порівнянні з аналогічним 

періодом 2015 року скоротився на 13,9% і склав $10,8 млрд. Проте у порівнянні з січнем 

поточного року відбулося суттєве уповільнення темпів падіння експорту (у січні цей 

показник становив 31,9%). 

У структурі експорту товарів найбільшу частку склала продукція АПК та харчової 

промисловості (42,2%), металургії (22,2%) та машинобудування (12,4%). Позитивним 

моментом стало те, що у квітні як фізичні, так і вартісні показники експорту перевищили 

рівень квітня минулого року.  

Так, у квітні поточного року у порівнянні з попереднім місяцем зросли фізичні обсяги 

експорту мінеральних продуктів (на 426,3 тис. тонн або на 9,0%), металургійної продукції 

(на 37,9 тис. тонн або на 1,8%), продукції машинобудування (на 17,5 тис. тонн або на 32,5%) 

та різних промислових товарів (на 9,4 тис. тонн або на 11,2%). 
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Як наслідок, у квітні у порівнянні з березнем вартість експорту мінеральних продуктів 

зросла на $52,8 млн (на 27,8%), продукції металургії – на $36 млн (на 5,5%), різних 

промислових товарів – на $16,0 млн (на 17,2%) та продукції машинобудування – на $8,6 млн 

(на 2,2%). 

При збереженні такої тенденції разом із продовженням підвищення цін на світовому 

ринку, яке почало спостерігатися наприкінці березня, можна очікувати за підсумками року 

зростання показника експорту товарів. 

За даними Державної служби статистики України наведено дані експорту областей у 

2016 році порівнянні з 2015 за січень-вересень відповідно (табл. 2). 

Таблиця 2 

Обсяги експорту послуг за регіонами за 9 місяців 2016 року [6] * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Зовнішньоекономічна діяльність : статистична інформація / Державна служба 

статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 

 Експорт 
тис.дол.США У% до 9 міс. 2015 

р. 
У % до 

загального 
обсягу 

Україна 6967612.6 97.0 100.0 
області    
Вінницька 47453.3 102.9 0.7 
Волинська 38083.1 99.3 0.5 
Дніпропетровська 129244.3 57.4 1.9 
Донецька 258381.7 112.9 3.7 
Житомирська 27805.6 123.8 0.4 
Закарпатська 132489.0 91.8 1.9 
Запорізька 115957.7 109.3 1.7 
Івано-Франківська 36750.9 107.8 0.5 
Київська 150166.6 87.4 2.2 
Кіровоградська 20948.8 101.9 0.3 
Луганська 31006.2 275.1 0.4 
Львівська 295858.3 110.6 4.2 
Миколаївська 296258.8 84.8 4.3 
Одеська 555784.3 83.6 8.0 
Полтавська 21098.3 42.8 0.3 
Рівненська 21388.5 126.5 0.3 
Сумська 18234..2 64.4 0.3 
Тернопільська 31956.8 96.2 0.5 
Харківська 195856.5 103.2 2.8 
Херсонська 23848.7 124.2 0.3 
Хмельницька 14681.3 88.5 0.2 
Черкаська 11568.3 98.4 0.2 
Чернівецька 15878.2 103.4 0.2 
Чернігівська 14932.4 117.2 0.2 
    
м. Київ 1901857.1 91.1 27.3 
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 Аналізуючи дані, бачемо, що експорт товарів у 2016 році до 2015 року у % до 9 місяців 

складає 97 %. Області з найбільшим експортом у 2016 році у грошовому вираженні (рис.3) – 

м. Київ, Одеська, Миколаївська, Львівська, Донецька, Харківська, Київська. 

 
Рис.3. Найбільші області-експортери за 9 місяців 2016 року* 

*Складено автором 

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком січня-вересня, експорт товарів зріс у Луганській, 

Рівненській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській, Донецькій, Львівській, Запорізькій, 

Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, Вінницькій та Кіровоградській областях 

(рис.4). 

 
Рис.4. Експорт товарів у відношенні січня-вересня 2016 р. до січня-вересня 2015 р.* 

*Складено автором 

Отже, останні показники вже дають надію на швидке відновлення української торгівлі та 

позитивні результати за підсумками року. Так, як від 1 січня 2016 року між Україною та 

ЄС почала діяти угода про вільну торгівлю. Її противники висловлювали побоювання, що 

така торгівля із ЄС призведе до значного збільшення європейського імпорту, тоді як Україні 

не вдасться наростити свій експорт до ЄС. Але порівнюючи аналіз даних Державної служби 

статистики України 2015 р. до 2014 р. і січня-вересня 2016 р. до 2015 р. і 2016 бачимо, що 

показники покращуються. За всіма побоюваннями Україні вдалось наростити ексорт за 

багатьма областями.  

http://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/12/151223_free_trade_ukraine_eu_az
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Стаття присвячена проблемам організації обліку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств в Україні. Оцінено стан і виокремлено основні напрями покращення організації 

обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні. Розглянуто форми 

організації обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, оскільки запорукою 

їх фінансової стабільності є достовірність показників обліку та своєчасність реєстрації 

експортно-імпортних операцій.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, експорт, зовнішньоекономічна діяльність, імпорт,  

організація обліку. 

 

The article is aimed at the problems of organizing the accounting for the foreign economic 

activities of trade enterprises. Their status has been estimated as well as the main directions of 

improving the organization of accounting for the foreign economic activity of trade enterprises in 

Ukraine have been allocated. Forms of organizing the accounting for the foreign economic 

activities of trade enterprises in Ukraine were considered, because accuracy of their indicators and 

timeliness in registration of export-import operations guaranties their financial stability.  

Key words: bookkeeping, export, foreign economic activity, import, organizing the accounting. 

 

Інтеграція підприємств у міжнародне господарське середовище є одним з найважливіших 

процесів входження України у ринковий простір. Ефективне здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств можливе за умови оволодіння 

тією часткою світового ринку, яка відповідає можливостям природно-економічного та 

науково-технічного потенціалу держави. 

Формування і здійснення комерційних зв‘язків із іноземними партнерами та ефективне 

управління експортно-імпортними операціями неможливе без науково обґрунтованого 

підходу до розв‘язання комплексу завдань інформаційного забезпечення, які вирішуються в 

системі обліку і аналізу. 
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Відсутність методичних вказівок і рекомендацій щодо застосування окремих П(С)БО 

уповільнює процес трансформації бухгалтерського обліку до загальноприйнятих у 

міжнародній практиці вимог. Саме тому, виникає потреба у подальшому розвитку 

методології обліку. Особливо це стосується експортно-імпортних операцій, враховуючи їх 

певну специфіку, суперечливість законодавства, недосконалість інформаційного 

забезпечення.  

Дослідження розвитку експортно-імпортних операцій суб‘єктів господарювання свідчить 

про відсутність єдиного підходу до організаційно-методичного забезпечення їх обліку і 

аналізу, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного 

законодавства.  

Тому актуальним завданням для національних підприємств залишається підвищення 

ефективності обліку зовнішньоекономічних операцій, рішення якого неможливо без 

розробок нових теоретичних положень, методологічних підходів, інструментарію оцінки та 

методичного забезпечення аналізу їх ефективності.  

Найбільш ґрунтовно проблеми обліку зовнішньоекономічної діяльності розглянуті у 

працях таких українських вчених та дослідників як: Л. І. Бабій, Г. Беднарчук, Т. В. Бондар, І. 

А. Волкова,І. В. Жиглей, Л. І. Ірха, І. Киян, Г. Ю. Коблянська, Ю. А. Кузьмінський, І. В. 

Мельничук, О. В. Небильцова, О. Орлова, О. Папиріна, О. В. Рура, Н. В. Федькевич та інших 

[1]. 

Метою статті є виявлення проблем обліку зовнішньоекономічної діяльності, що існують 

на вітчизняних підприємствах і розробка рекомендацій по їх усуненню та удосконаленню 

механізмів зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах. 

Відомо, що процес організації обліку на підприємстві безпосередньо впливає на 

формування облікової політики. Основним завданням облікової політики є забезпечення 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві як цілісної системи, яка повинна 

охоплювати всі аспекти облікового процесу: організаційні, методичні, технічні. 

Показники бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту стали одними з найголовніших 

елементів при прийнятті обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на одержання 

якомога більш ефективних результатів фінансово- господарської та зовнішньоекономічної 

діяльності. Неузгодженість законодавства викликає багато проблем з відображення 

зовнішньоекономічних операцій у бухгалтерському обліку [2].  

Ведення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві визначає певні параметри 

бухгалтерського обліку та його організації, зокрема організаційна структура бухгалтерської 

служби на підприємстві має враховувати обсяги діяльності підприємства та географічне 

розташування ринків збуту. Експортно-імпортні операції є однією з найбільших категорій у 

системі ЗЕД. Досить часто у процесі ведення підприємством господарської діяльності 

виникає проблема в товарах імпортного виробництва або експорту власної продукції [7]. 

Під час дослідження було встановлено, що основні проблеми зовнішньоекономічної 

діяльності в регулюванні та обліку експортно-імпортних операцій проявляються у:  

 нестабільній нормативно-правовій базі, тобто нестабільному законодавстві, яке 

постійно змінюється; 

 повільних темпах запровадження ринкових методів регулювання економіки, про що 

свідчить зростання апарату управління та сталість правових методів управління;  

 порушенні принципу самостійності й рівності учасників при здійсненні експортно-

імпортних операцій.  

 зростанні корупції, що проявляється у гальмуванні показників української економіки 

[3]. 

Недоліки, які допускаються у оформленні товару, призводять до неправильного ведення 

обліку, що, у свою чергу, до негативного впливу на діяльність підприємства. Правильний 

підхід дозволить деталізувати облік усіх експортно-імпортних операцій підприємства, що 

дасть можливість своєчасно та у повному обсязі отримувати необхідну інформацію про 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

135 
 

виконання зовнішньоекономічних угод, здійснювати контроль за усіма етапами переміщення 

товарів, мати достовірну інформацію про доходи та витрати, пов‘язані з 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства [6]. 

Ще однією проблемою ведення обліку зовнішньоекономічних операцій може бути 

проблема коректного відображення дебіторської чи кредиторської заборгованості. 

Бухгалтерія підприємства має вести аналітичний облік на розрахунків з контрагентами, тоді 

результати взаєморозрахунків будуть відображені у повному обсязі [4]. 

Облік операцій має бути побудований таким чином, аби легко можна було обчислити 

рентабельність зовнішньоекономічних операцій та їх частку в загальному обсязі здійснених 

операцій за певний період часу, а також порівняти фінансові результати з продажу товарів та 

послуг зарубіжним та вітчизняним партнерам. 

Під час дослідження було встановлено, що одним з найбільш гальмуючих факторів 

розвитку зовнішньоекономічних відносин в нашій країні є високий рівень бюрократії. Більш 

високий рівень державного регулювання у порівнянні з іншими країнами, що несе за собою 

проблеми в узгодженні різних питань у міністерствах, відомствах, місцевих адміністраціях та 

передбачає чималі витрати часу і зусиль суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності. Ще 

однією вагомою перешкодою є недостатньо розвинута система міжнародних банківських 

розрахунків. Це є гальмівною ланкою різних валютних потоків українських учасників 

світового ринку та сприяє підвищенню рівня кредитних і валютних ризиків та ін. [5]. 

Для того, щоб уникнути проблем, пов‘язаних з відображенням стану 

зовнішньоекономічних операцій підприємства, слід, перш за все враховувати вимоги 

чинного законодавства, яке, в свою чергу, підлягає удосконаленню.  

Важливим напрямком удосконалення обліку експортно-імпортних операцій є 

впровадження методики обліку імпортних операцій при різних валютах об‘єкту контракту і 

платежу: порядок розрахунку сум кредиторської заборгованості, їх відображення в системі 

рахунків бухгалтерського обліку з використанням облікового регістру - аналітичної 

відомості руху валюти за імпортними мультивалютними контрактами, що дасть можливість 

узгодити облікову інформацію двох і більше іноземних валют. Основними завданнями 

бухгалтерського обліку при відображенні витрат на придбання імпортних запасів є 

правильний їх розподіл на такі, що включаються і не включаються до первісної вартості 

запасів, а також витрати, що відносяться і не відносяться до валових витрат. У зв‘язку з тим, 

що не всі витрати, які відносяться до складу валових, відображаються у бухгалтерському 

обліку, необхідно організувати їх несистемний облік. 

Висновки. Виходячи з аналізу даної проблеми,можна виокремити основні проблеми 

обліку ЗЕД підприємств в Україні: 

 проблеми обліку з метою складання податкової звітності (оподаткування експортно-

імпортиних операцій); 

 проблеми бухгалтерського обліку за національними стандартами; 

 нестабільній нормативно-правовій базі, тобто нестабільному законодавстві, яке 

постійно змінюється;  

 порушенні принципу самостійності й рівності учасників при здійсненні експортно-

імпортних операцій. 

Для того, щоб уникнути проблем, пов‘язаних з відображенням стану 

зовнішньоекономічних операцій підприємства, слід, перш за все враховувати вимоги 

чинного законодавства, яке, в свою чергу, підлягає удосконаленню.  

Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, невід‘ємною і найбільшою 

складовою якої є експортно-імпортні операції, є пріоритетом формування і розвитку 

міжнародного бізнесу, тому потребує правильного і достовірного бухгалтерського обліку і 

контролю з боку держави. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

 

Досліджено роль оподаткування в діяльності банків, окреслено етапи становлення і 

сучасний стан оподаткування банків в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід застосування 

податків до банківської діяльності.  

Ключові слова: банк, банківська діяльність, податки, оподаткування, податок на 

прибуток підприємств. 

 

Investigated the role of taxation of banks and outlines the stages of the current state taxation of 

banks in Ukraine. Generalized experience of foreign taxes to banking. 

Key words: bank, banking, tax, taxation, corporate income tax. 

 

В умовах нестабільності зовнішнього середовища, що склалися на Україні та високої 

ризикованості діяльності, конкурентні переваги отримують банки, здатні забезпечити 

ефективну взаємодію всіх елементів системи управління, включаючи як організаційну, так і 

фінансову складову. Одним з питань, що постає перед банками є ефективний податковий 

менеджмент. 

Високе податкове навантаження послаблює конкурентоспроможність банку, а 

ігнорування податкових ризиків у процесі управління фінансами банку може призвести до 
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http://sophus.at.ua/publ/2015_11_25_lutsk/sekcija_section_2_2015_11_25/problemni_pitannja_obliku_zovnishnoekonomichnoji_dijalnosti_pidpriemstv_ukrajini/108-1-0-1657
http://sophus.at.ua/publ/2015_11_25_lutsk/sekcija_section_2_2015_11_25/problemni_pitannja_obliku_zovnishnoekonomichnoji_dijalnosti_pidpriemstv_ukrajini/108-1-0-1657
http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2011/Economics/7_81393.doc.htm
http://essuir.sumdu.edu.ua/%20bitstream/123456789/28087/1/Hermanchuk.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/%20bitstream/123456789/28087/1/Hermanchuk.pdf
http://conf-cv.at.ua/forum/143-1503-1
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суттєвих негативних наслідків як у вигляді витрат за фінансовими санкціями, так і у вигляді 

втраченої вигоди через прийняття неефективних управлінських рішень. 

На сьогодні існує необхідність у формуванні ефективного податкового управління з 

метою мінімізації податкового навантаження, що досить сильно впливає на ефективну 

діяльність банку в сучасних умовах. 

Теоретичні та практичні питання податкового менеджменту висвітлено в працях 

українських та зарубіжних вчених, серед яких: В.Л. Андрущенко, Є.Б. Бережний, П.К. Бечко, 

Є.Н. Василишин, О.М. Воронкова, А.А. Грушев, О.Д. Данілов, О.П. Заруцька, А.Г. 

Загородній, Ю.Б. Іванов, Г.Ю. Ісаншина, М.В. Карп, В.В. Карпова, А.Я. Кізим, А.І. 

Крисоватий, І.В Сало, О.Г. Сербина та ін. 

Метою роботи є узагальнення теоретичних та практичних підходів до організації 

ефективного оподаткування банківської установи, виявлення основних недоліків та 

визначення шляхів вдосконалення системи оподаткування. 

У будь-якій податковій системі банки займають особливе місце. Це зумовлено тим, що у 

відносинах із податковими органами банк виступає у трьох інституціях. По-перше, як 

самостійний платник податків. По-друге, як посередник між державою і платниками 

податків, через якого здійснюють фінансово-господарські операції інші платники податків 

(підприємства, організації, громадяни) і який може надати податковим органам специфічні 

послуги (потрібну інформацію для перевірки правильності обчислення і своєчасності сплати 

податків до бюджету). По-третє, як податковий агент (у частині обчислення, утримання 

податків із суми доходів, що виплачуються платникам податків, і перерахування їх до 

бюджету) [3]. 

Метою діяльності банків, як і будь-яких інших підприємств, є отримання прибутку, тому 

банківська діяльність підлягає оподаткуванню на загальних підставах згідно з чинним 

законодавством України. Однак існує суттєва відмінність у тому, що діяльність банківських 

установ постійно пов‘язана зі значними ризиками, тому банківські операції оподатковуються 

як операції особливого виду [4]. 

На сьогодні в Україні встановлено сімнадцять загальнодержавних і п‘ять місцевих 

податків і зборів (обов‘язкових платежів) до бюджетів, але не всі вони стосуються діяльності 

банків [5]. 

Найбільшим об‘єктом оподаткування банків є прибуток із джерелом походження з 

України і за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду 

на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг і суми інших витрат 

звітного податкового періоду. Розрахунок об‘єкта оподаткування банківських установ має 

свою специфіку, це зумовлено особливостями діяльності банків. Крім того, на практиці 

податок на прибуток фактично стягується не з реального фінансового результату банку, а з 

певного умовного показника, який розраховується за методикою, визначеною Податковим 

кодексом України [5]. 

Прибуткoвiсть банку залeжить нe тiльки вiд таких oснoвних пoказникiв як дoхoди та 

витрати банку, oдним з важливих факторів є пoдаткoвe навантажeння, на якe нeабиякий 

вплив має дeржава у виглядi встанoвлeнoї ставки пoдатку на прибутoк. Вартo зазначити, щo 

ставка пoдатку на прибутoк має тeндeнцiю дo змiни, oсoбливo чiткo ця тeндeнцiя 

прoслiджується з прийняттям Пoдаткoвoгo Кoдeксу України у 2011 рoцi.  

Податкова система та податкова політика України мають великий вплив на економічне 

зростання країни, а також забезпечення добробуту населення. Для досягнення змін в системі 

оподаткування, потрібно створити оптимальну модель оподаткування, яка б задовольняла 

інтереси суб‘єктів податкових відносин (платника податків та держави). Держава прагне 

мобілізувати якомога більшу суму коштів для виконання своїх функцій, платник податків − 

зменшити своє податкове навантаження. Окрім цього, надмірне податкове навантаження 

стримує активність платників податків, уповільнює зростання валового внутрішнього 
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продукту та виступає однією з причин виникнення таких кризових явищ у суспільстві як 

соціальна напруженість та загальне зубожіння населення.  

Щоб вирішити ці проблеми, потрібно поглиблювати знання про оподаткування, 

особливості податкової системи в України, а також шукати напрямки удосконалення 

оподаткування України.  

Визначимо ключові особливості сучасної практики оподаткування банків у країнах ЄС: 

 низька питома вага податків, що сплачуються банками, у загальній сумі податкових 

надходжень;  

 застосування єдиної ставки податку на прибуток для корпорацій і банків; 

 широке застосування податкових вирахувань на суму амортизаційних відрахувань, для 

створення резервних фондів, для покриття збитків;  

 звільнення від оподаткування непрямими податками фінансових операцій. 

Аналізуючи вітчизняну фінансову систему, слід відзначити, що наша держава тяжіє до 

банкоцентричної моделі розвитку, тому проблема забезпечення стабільності функціонування 

банківської системи є особливо актуальною. Використання зарубіжного досвіду 

встановлення спеціального оподаткування, спеціального стабілізаційного фонду, ресурси 

якого доцільно було б спрямувати на забезпечення ліквідності банківської системи в 

кризових умовах, оскільки досвід фінансової кризи довів недостатню ефективність чинного 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і потребу додаткової підтримки банківської 

системи державою. 

Аналізуючи сутність і призначення спеціального оподаткування банківської діяльності у 

зарубіжних країнах, можна визначити три основні задачі, які має вирішувати застосування 

спеціальних податків:  

 створення стабілізаційного фонду банківської системи з метою компенсації витрат на 

подолання наслідків фінансової кризи;  

 відшкодування фіскальних втрат у період фінансової кризи та зменшення дефіциту 

державного бюджету;  

 часткове зниження ризику банкрутства системно значимих банківських інститутів [1]. 

З метою оптимізації податкового навантаження при оподаткуванні об'єктів житлової та 

нежитлової нерухомості, платежів за землю, банкам слід провести інвентаризацію 

правовстановлюючих документів на об'єкти житлової, нежитлової нерухомості, 

документального оформлення земельних ділянок, що перебувають у власності, користуванні, 

оренді банківських установ з метою запобігання порушенням у вигляді неподання звіту за 

окремими об‘єктами нерухомості (звітність подається за місцем знаходження таких об‘єктів) 

та несплати даних платежів, що потенційно тягне за собою ризики застосування фінансових 

санкцій. 

Пільги – одна з найважливіших деталей внутрішнього і зовнішнього податкового 

планування. Теоретично пільги – один із способів для держави стимулювати ті напрями 

діяльності і сфери економіки, які необхідні державі в міру їх соціальної значущості або через 

неможливість державного фінансування. Фактично ж більшість пільг достатньо жорстко 

лімітують сегмент їхнього використання. Пільги та їхнє використання значною мірою 

залежать від місцевого законодавства. У міжнародній практиці значну частину пільг надають 

місцеві закони.  

Податкове законодавство передбачає різні пільги: неоподатковуваний мінімум об‘єкта; 

вилучення з оподаткування певних елементів об‘єкта; звільнення від сплати податків 

окремих осіб або категорій платників; зниження податкових ставок; цільові податкові пільги, 

включаючи податкові кредити (відтермінування сплати податків), інші податкові пільги.  

Поточний фінансовий контроль за податковими платежами є одним з найпростіших 

методів, суть якого полягає в періодичному складанні прогнозів зміни податкових платежів і 

відповідності реальній сплаті податкових платежів у відповідні періоди. У разі істотних 
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відхилень проводять розслідування причин таких відхилень і розробляють пропозиції щодо 

їх усунення.  

Під час вибору місця реєстрації орієнтуються не тільки на розмір податкових ставок. За 

невеликих податкових ставок законодавством, зазвичай, встановлюється розширена 

податкова база, що зрештою може призвести до зворотного ефекту ‒ підвищення податкових 

платежів [2]. Якщо невелика податкова ставка жорстко прив‘язана до одиниці результату 

діяльності, то податкове планування стає фактично неможливим.  

І навпаки, за формально високих податкових ставок цілком можливе зниження 

податкового тягаря, оскільки існують різні пільги, що належать до частини податків, які 

встановлюються на рівні місцевих суб‘єктів влади.  

Для запровадження більш оптимальної системи оподаткування, що буде виконувати 

фіскальну функцію в достатній мірі, але не стискати банківську систему необхідно 

впроваджувати зміни, відповідно до закордонного досвіду. Необхідно зазначити, що перед 

запровадженням світового досвіду потрібний глибокий порівняльний аналіз економічної та 

податкової моделі відповідних країн, оскільки податки, що позитивно впливають на 

економіку в одних країнах, в інших можуть привести до оберненого ефекту. Банки в свою 

чергу повинні покращувати ефективність податкового менеджменту для того щоб зменшити 

податкове навантаження законними шляхами 

Аналіз зарубіжного досвіду оподаткування діяльності банків дозволяє зробити висновки 

і запропонувати рекомендації, які можуть бути використані у вітчизняній практиці як на 

макро-, так і мікрорівні. По-перше, в Україні доцільно було б ввести диференційований 

підхід до оподаткування банків. Зокрема, доцільно застосовувати знижену ставку податку на 

прибуток підприємств у тому разі, якщо банк систематично і регулярно направляє прибуток 

не на виплату дивідендів, а на збільшення капіталу банку, кредитування реального сектору 

економіки, розвиток діяльності за кордоном. По-друге, у зв‘язку з тим, що прибуткові 

податки, які сплачують банки, зачіпають рівень достатності капіталу і знижують чистий 

дохід нерівномірно, у податковому законодавстві доцільно передбачити низку позицій, які 

сприяли б отриманню певних банківських доходів. В умовах, коли потрібне цілеспрямоване 

вкладення коштів у реальний сектор економіки, такими доходами можуть виступати доходи 

банку від обслуговування пріоритетних галузей економічної діяльності. По-третє, 

проблематика оподаткування вітчизняних та іноземних банків, а також банків з іноземним 

капіталом важлива в контексті проблем розвитку інтеграційних процесів у банківському 

секторі. Зокрема, присутність іноземних банків прямо й опосередковано сприяє 

економічному розвиткові України за допомогою сприяння прискоренню ділової активності. 

Крім того, присутність іноземних банків сприяє розвиткові конкуренції на вітчизняному 

ринку банківських послуг і низка переваг у конкурентній боротьбі належить саме банкам з 

іноземним капіталом. В умовах, коли вітчизняні банки значно відстають від іноземних за 

кількісними та якісними параметрами, їм потрібно надавати адекватну державну підтримку, 

зокрема за допомогою диференційованого підходу до оподаткування. Це важливо як щодо 

підвищення фіскальної достатності податкової системи України, так і щодо підвищення 

прибутковості вітчизняних банків. Крім того, для подальшого вдосконалення оподаткування 

діяльності банків необхідне суттєве доопрацювання окремих норм Податкового кодексу 

України. Залишаються відкритими питання щодо оподаткування страхових резервів, 

операцій з іноземною валютою, списання безнадійної заборгованості, виконання банками 

функцій податкових агентів щодо доходів фізичних осіб, звільнення від ПДВ окремих 

операцій.  

Отже, розвиток банківської системи України і вдосконалення системи оподаткування її 

діяльності – два паралельні і взаємопов‘язані шляхи. Активізація стимулювальної функції 

державного регулювання оподаткування банків дасть можливість досягти значних успіхів 

щодо зменшення фінансового дисбалансу та стабілізації економіки в цілому. 
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UNELE ASPECTE ALE CONTABILITĂȚII ENTITĂȚILOR PUBLICE  

ÎN CONFORMITATE CU NOILE REGLEMENTĂRI 

 
Contabilitatea entităților publice asigură culegerea, prelucrarea, prezentarea informației 

organelor ierarhic superioare cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul 
aflat în administrare. În lucrarea de față sunt prezentate sugestii în privința contabilității entităților 
publice din Republica Moldova conform noilor reglementări. 

Cuvinte-cheie: Entitate publică, clasificație bugetară, planul de conturi, contabilitatea 
publică, bilanț contabil. 

 
Accounting of public entities ensures the collecting, processing and display of data to 

authorities regarding the carry out of the profits and losses that are under their management. 
According to the situations, there are proposals presented for public entities‟accounting that follows 
the most recent laws. 

Keywords: Public entity, budget classification, chart of accounts, accounting of public entities, 
balance sheet. 

 
Creșterea eficienței funcțonării instituțiilor bugetare din Republica Moldova presupune analiza 

situației actuale, precum și problemele organizării sistemului contabil bugetar după modificările 
legislative parvenite. 

În știință, s-a format o varietate de abordări pentru definirea conceptului de entitate publică. În 
opinia noastră, acestea sunt unităţile patrimoniale, care se finanţează de la bugetul public naţional, 
create şi organizate de stat pentru realizarea funcţiilor sale în domeniul administraţiei publice, în 
sfera acţiunilor social-culturale, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, învăţământ, sănătate, 
justiţie etc.  

Conform dicționarului economic, o instituţie publică este o societate necomercială la care statul 
sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar şi care are personalitate juridică [2]. 

Unii autori romîni consideră că „instituțiile publice (bugetare) sunt organizații de stat create 
pentru realizare unor activități social-culturale, deci ele nu îndeplinesc o activitate economică direct 
productivă. Aceasta se caracterizează prin faptul că veniturile și cheltuielile lor sunt prevăzute de 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/
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bugetul de stat sau local‖ [3, p. 380]. 
Cheltuielile de întreţinere, funcţionare şi investiţii, precum şi cele de realizare a serviciilor de 

către instituţiile publice sunt acoperite de bugetul de stat sau din bugetele locale sub formă de 
finanţări.  

În instituțiile publice, contabilitatea măsoară modul de utilizare a resurselor bugetare în 
conformitate cu limitele preconizate în buget pentru perioada de gestiune respectivă. 

Prin urmare, contabilitatea în entitățile publice este influiențată de următoarele particularități: 

 entitățile economice își planifică veniturile din serviciile prestate din vînzări, iar în sectorul 
public veniturile sunt obținute din impozite și taxe etc; 

 cheltuielile în cadrul sectorului public se realizează în limita strictă a devizului de cheltuieli 
și a resurselor alocate din buget; 

 absența profitului în structurile publice; 

 scopul managemnetului public este supunerea tuturor acțiunilor sale spre atingerea tuturor 
obiectivelor indicate în bugetul pe programe [1, p. 19]. 

În urma semnarii Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în 2014 
au parvenit modificări în legislația autohtonă, ca consecință, compartimentul aferent contabilității 
entităților publice nu este deja un subiect al legii Contabilității dar se prezintă aparte. Astfel, au fost 
elaborate și implementate noile reglementări ce țin de contabilitatea entătăților publice de la 
01.01.2016 și anume:  

1. Clasificație bugetară (ordinul Ministerului Finanțelor nr.208 din 14.12.2015, Monitorul 
Oficial nr.370-379 din 31.12.2015); 

2. Planul de conturi și Normele metodologice privind evidența contabilă și rapoartele 
financiare în sistemul bugetar (ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015, Monitorul 
Oficial nr.377-391 din 28.12.2015); 

La baza finanţării instituţiilor publice stă finanţarea bugetară, în cadrul căreia veniturile şi 
cheltuielile sunt grupate într-o ordine unitară şi obligatorie, cu aplicarea anumitor criterii ştiinţifice. 
Structura clasificaţiei bugetare stabileşte gruparea veniturilor, cheltuielilor bugetare, programelor şi 
categoriilor de mijloace şi este obligatorie pentru toate organele şi instituţiile cu atribuţii la 
elaborarea şi executarea bugetului de stat. Clasificația bugetară are următoarea structură (tabelul 1): 

Tabelul 1 
Structura clasificației bugetare ale Republicii Moldova 

nr Denumirea clasificației  Definirea clasificației 

1 Clasificația organizațională Gestionarul mijloacelor bugetare (organe ale autorităților 
publice centrale sau organe ale autorităților publice locale ) 

2 Clasificația funcțională Sectorul utilizării resurselor financiare (sănătate, învățămint, 
protecție socială etc.) 

3 Clasificația programelor Scopul utilizării resuselor bugetare (ameliorării sănătății 
publice, protecția mediului) 

4 Clasificația economică Natura economică a resurselor finaciare utilizate (salariul, 
contribuții sociale , medicale, servicii comunale, etc.) 

5 Clasificația surselor Surse de finanțare internă sau/și externă 

Sursa: elaborat de autor în [5]. 
Fiecare sumă încasată în buget sau plătită din contul bugetului trebuie înregistrată în 

compartimentul respectiv al clasificaţiei bugetare, în funcţie de esenţa venitului realizat şi 
cheltuielilor efectuate. Clasificaţia bugetară creează condiţii pentru exercitarea controlului asupra 
executării bugetului şi respectării disciplinei bugetare în concordanţă cu cerinţele planificării 
financiare; permite urmărirea veniturilor şi cheltuielilor pe fiecare subdiviziune a bugetului în parte; 
face posibilă completarea dărilor de seamă cu indicatorii necesari pentru analiza executării 
bugetului în comparaţie cu planul aprobat.  

Executarea bugetului de stat se efectuează de Ministerul Finanţelor prin intermediul Trezoreriei 
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de Stat prin metoda de casă, conform căreia elementele contabile sunt recunoscute pe măsura 
încasării sau plății mijloacelor bănești indiferent de momentul efectuării acestora.  

Planul de conturi contabile în sistemul bugetar a fot elaborat în conformitate cu standardele 
internaționale GFS 2001 (Statistica Finanțelor Guvernamentale), integrat cu clasificația bugetară 
economică și se utilizează pentru evidența executării de casă a bugetului public național (metoda de 
casă), precum și pentru evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor efective ale 
autărităților/instituțiilor bugetare, a activelor financiare și nefinanciare, a datoriilor și rezultatelor 
(metoda de angajamente). 

Este clar că o singură instituție nu are nevoie de toate elementele planului de conturi cu 
clasificația bugetară, dar utilizează un număr limitat de elemente. Unificarea planurilor de conturi, 
existente anterior, în unul singur și integrarea acestuia cu clasificația bugetară aduce avantaje care 
se rezumă la reducerea volumului de lucru și a timpului pentru prelucrarea informației. La fel 
informația obținută de către multitudinea instiuțiilor bugetare va fi comparabilă nu numai în timp, 
dar și în spațiu: în diferite ramuri ale economiei naționale. Consolidarea informației generalizatoare 
va fi doar o procedură tehnică, fără aplicarea tabelelor de trecere sau algoritmelor suplimentare, ce 
va simplifica citirea informației de toți utilizatorii, inclusiv și externi.  

Planul de Conturi contabile constă din 6 niveluri, reprezentate prin cel puțin 6 semne digitale, 
după cum se specifică în schema 1. 

Schema1  
Nivelurile planului de conturi  

 
  
 
 

 
 
 Sursă:eleborată de autor în baza [4] 
Planul de conturi contabile conține 8 clase, care la rîndul său se dezvoltă în subclase. În cadrul 

subclaselor există mai multe grupe de conturi detalizate pe conturi și subconturi sintetice (tabelul 2). 
Tabelul 2 

Clasele planului de conturi contabile 

Nr.cla
sei 

Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 Clasa 5 Clasa 6 Clasa 7 Clasa 8 

Denu
mirea 

Venituri Cheltuieli Active 
nefinanciare 

Active 
financiare 

Datorii Mijloace 
transmise și 
primite între 
conturi 

Rezultate Conturi  
extrabilanțiere 

Sursă:eleborată de autor în baza[4] 
Conturile sintetice conțin 1-4 semne, iar conturile analitice constau din 5-6 semne.  
Pentru înregistrarea operațiunilor economico-financiare din cadrul instituțiilor bugetare se 

utilizeză conturi contabile analitice formate la ultimul nivel de detaliere (în caz de necesitate se 
completează cu zerouri pînă la 6 semne). 

După modul de înregistrare a operațiunilor economice sunt prevăzute conturi de activ și conturi 
de pasiv, fapt condiționat de necesitatea respectării principiului necompesării activelor și datoriilor, 
precum și a casării reciproce a veniturilor și cheltuielilor instituției. 

Reflectarea operațiunilor în conturile și subconturile din clasele 1-7 se efectuează în baza 
principiului dublei înregistrări, iar în conturile clasei 8 – conform înregistrării simple. 

În conformitate cu cerințele din anexa 1 (pct. 4.2) a ordinului Ministerului Finanțelor nr.216 din 
28.12.2015 entitățile publice întocmesc şi prezintă următoarele rapoarte financiare:  

1. Bilanţul contabil (Forma FD-041);  
2. Raportul privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042); 
3. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043);  

Nivelul 1 Nivelul 1 Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 4 Nivelul 5 Nivelul 6 

 Clasa1 
Subclasa 

Contul Subcontul de 

nivelul I 

Subcontul de 

nivelul II 
Grupa de  

conturi 
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4. Raportul financiar privind executarea bugetului (Forma FD-044);  
5. Raportul privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor 

nemateriale (Forma FD-045);  
6. Raportul privind circulaţia stocului de materiale circulante şi rezervelor de stat (Forma FD-

046); 
7. Raportul financiar privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valorile materiale 

(Forma FD-047);  
8. Raportul privind statele şi efectivele de personal (Forma FD-048) ;  
9. Raportul operativ privind starea creanţelor şi datoriilor cu termen de achitare expirat, 

formate în instituţiile finanţate (Forma FD-049); 
10. Raportul operativ privind statele şi efectivul de personal din instituţiile bugetare (Forma 
FD-050). 
Bilanțul contabil reprezintă o metodă de reflectare în expresie valorică a patrimoniului 

instituției publice privit prin prisma modului de repartizare și utilizare a surselor de formare la o 
anumită perioadă de gestiune. Bilanțul contabil anterior și actual diferă după conținut și formă. 
Bilanțul contabil pînă la reformare conținea datele din conturile de cheltuieli și venituri, fapt ce 
contravine cerințelor Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public. La 
moment aceste conturi se regăsesc în cadrul claselor 1„Venituri‖ și 2„Cheltuieli ‖ și sunt conturi 
rezultative. La sfîrșitul perioadei de gestiune se vor închide cu conturile din Clasa 7 „Rezultate‖ și 
datele vor reflecta în Raportul privind veniturile şi cheltuielile. 

La fel în Bilanțul contabil anterior instituțiile publice uzura mijloacelor fixe se reflecta în pasiv 
cu semnul plus, formind împreună cu „fondul mijloacelor fixe‖ valoarea inițială a mijloacelor fixe 
înregistrate în activ. Astfel activul bilanțului nu reprezinta valoarea reală a patrimoniului instituțiilor 
publice, fiind majorat cu suma uzurii acumulate. În prezent această situație este corectată și suma 
uzurii mijloacelor fixe se regăsește în activul bilanțului. 

Contabilitatea instituților bugetare este bazată pe principiul contabilității de angajamente 
conform căreia elementele contabile sunt recunoscute pe măsura apariției acestora, indiferent de 
momentul încasării sau plății mijloacelor bănești. Această metodă permite îmbunătățirea informației 
prezentate în rapoartele financiare, combinînd resursele generate într-o anumită perioadă de 
gestiune cu resusele utilizate în aceeași perioadă. Spre exemplu, dacă la o instituție de prestări 
servicii medicale bugetare se procura un aparat de Roentgen, conform metodei de casă, cheltuiele se 
înregistrau în momentul achitării. În prezent conform principiului contabilității de angajamente, 
cheltuielile sunt repartizate uniform pe parcursul perioadei de funcționare utilă. 

Implementarea noilor Norme metodologice, Planului de Conturi contabile, rapoartelor 
financiare și altor acte normative, oferă o privire de ansamblu asupra întregii activități, permițând 
adoptarea de decizii la nivel global, referitor la utilizarea tuturor surselor financiare și 
nonfinanciare, atingînd obiectivul principal al unei instituții publice care nu este acela de a obține 
profit, ci de a asigura servicii de calitate care să răspundă nevoilor populației.  

Însă există rezerve de îmbunătățire în continuare a contabilității și rapoartelor financiare în 
istituțiile bugetare care este subiectul cercetărilor în continuare. 
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ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  

В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є 

людські ресурси. Відомий японський підприємець і менеджер Коноске Мацусіта так 
охарактеризував роль персоналу «Ціна будь-якого підприємства дорівнює ціні його 
людського чинника» [6, с. 22].  

Ключові слова: “альтернативні” джерела фінансування, вартість навчання, вартість 
підготовки спеціаліста, валові витрати навчального закладу, прибуток, відрахування, 
максимальна гнучкість і децентралізація управління цінами на освітні послуги. 

 
Скорочення обсягів державного замовлення і відповідно-державного фінансування 

підготовки кадрів в Україні, поставили перед вищими закладами освіти потребу пошуку 
позабюджетних, так званих ―альтернативних‖ джерел фінансування. 

До таких джерел належать кошти благодійних фондів, фізичних і юридичних осіб, фірм-
спонсорів, одержані навчальними закладами за надання різного роду платних послуг 
[6, с. 37]. 

Детальний перелік платних послуг, які можуть надаватись закладами освіти 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної 
форми власності», наказом Міністерства освіти і науки України від 14.10.2010 № 949 «Деякі 
питання виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної 
форми власності»», наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства економіки України №736/758/902 від 23.07.10р. «Про затвердження Порядку 
надання платних послуг державними навчальними закладами» та іншими нормативними 
документами, що регламентують економічну та фінансову діяльність вищих навчальних 
закладів. 

З прийняттям вказаних нормативних документів ВЗО в Україні отримали право офіційно 
надавати платні послуги у різних сферах діяльності, включаючи науку, міжнародне 
співробітництво, охорону здоров'я, фізичну культуру і спорт, туризм, інші види послуг. Але 
зрозуміло, що найбільше можливостей у самостійному зароблянні грошей мають ВЗО у 
сфері освітньої діяльності. 

За період 2013-2015 р. навчальних років обсяг прийому студентів на платній основі до 
державних ВЗО у Львівській області зріс майже у 3 разів і складає на сьогодні більше як 
1/3(34,5%) у структурі прийому. Водночас частка прийнятих до ВЗО за рахунок державного і 
місцевих бюджетів зменшилась з 88,4% до 63,3%. 

Наприклад у 2013-2014р. навчальному році на економічному факультеті ЛДУ ім. 
І.Франка обсяг державного замовлення на підготовку спеціалістів складав 106 студентів, 
ліцензований прийом-310. Тобто факультет мав можливість прийому на платне відділення 
стаціонару 204 студентів. 

Проте фактичний обсяг прийому на контрактній основі на економічному факультеті, 
який традиційно належить до рангу найбільш престижних в ЛДУ ім. І.Франка, не такий вже 
високий-85 студентів стаціонару за минулий рік. 

Зрозуміло, що основна причина невисокого попиту на платні освітні послуги у 
теперішніх умовах-низькі доходи більшості сімей та їх фінансова неспроможність 
оплачувати навчання своїх дітей протягом кількох років. На сьогодні кількість тих осіб, які 
готові платити за навчання, визначає вплив 4-х основних факторів: престижність 
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спеціальності (або спеціалізації),яка пов‘язана з майбутньою зарплатою і гарантією місця 
роботи; ім‘я вищого навчального закладу; термін навчання; розмір плати (ціна) за навчання. 

В ринкових умовах розмір плати за навчання виступає вартісною оцінкою всіх решта з 
виділених факторів, а його обґрунтована оцінка і професійне регулювання є гарантією 
стабільного попиту на освітні послуги не обов‘язково високопрестижного навчального 
закладу. 

Вітчизняні ВЗО, у тому числі і приватні, мають поки що дуже мало досвіду самостійного 
вирішення економічних питань, підготовки фахівців не говорячи вже про регулювання цін на 
освітні послуги. 

У практиці оперативної планово-фінансової діяльності відповідних підрозділів ВЗО 
використовується спрощена методика розрахунку вартості навчання за один рік або повний 
термін навчання. 

Однією із найбільше прийнятих на сьогодні, за висновками фахівців з економіки освіти 
(Київський національний університет, Технологічний університет Поділля, Донецький, 
Дніпропетровський національні університети) є методика яка розроблена і використовується 
у ЛДУ ім. І.Франка. Згідно неї середньорічна вартість підготовки спеціаліста на денній формі 
навчання (Цден) розраховується за формулою 

  

Де, С-валові витрати навчального закладу (поточні витрати фінансового року плюс знос 
основних засобів); 

П ‒ прибуток якщо такий планується; 
Р ‒ обов‘язкові податки, відрахування, платежі, збори відповідно до чинного 

законодавства; 

Сден затрати на практику студентів; 

Кден;Кпр – ‒ середньорічний контингент студентів відповідно на денній формі навчання і 
приведений; 

Т ‒ термін навчання; 
Ціна за навчання на заочній формі (виходячи з розподілу часу з професорсько-

викладацького складу) встановлена в ЛДУ ім.. І.Франка в розмірі 40% вартості навчання на 
денному відділені [6, с. 56]. 

Очевидно що формула (1) представляє досить укрупнений варіант розрахунку ціни за 
підготовку спеціаліста, оскільки в чисельнику не враховує диференціації. Валових витрат 
залежно від профілю і року навчання. В результаті розмір плати вказаний в контракті, може 
суттєво перевищувати суму витрат (ВЗО отримує прибуток), або бути недостатнім для їх 
компенсації. 

У зв‘язку з цим удосконалення існуючої методики оцінки витрат на підготовку фахівця 
має передбачити розрахунок собівартості такої підготовки залежно від спеціальності і року 
навчання. 

Для того, щоб врахувати вище визначені умови, попередню оцінку затрат на підготовку 
потрібно проводити з орієнтацією на академічну групу кожної спеціальності в розмірі 
державного замовлення, а вже потім проводити інтерполяцію результату на окремого 
студента. 

Орієнтуючись на визначений таким чином нижній рівень собівартості, можна визначати 
і регулювати відповідний рівень ціни освітніх послуг залежно від числа студентів, які готові 
за них заплатити. 

При таких умовах дуже важливе значення для ВЗО, особливо тих його підрозділів ,які 
пропонують послуги виключно на платній основі (заочні відділення, спецфакультети ВЗО) 
має інформація про число претендентів на платне навчання. Фактично ціна плати за 
навчання обернено пропорційно залежить від числа платників. Тобто, ВЗО, прийнявши на 
навчання 7 студентів не зможе встановити таку ж низьку ціну за їх підготовку, як ВЗО, 
диплом якого бажають отримати 15-20 осіб. 
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Але при встановленні ціни потрібно враховувати і ту обставину ,що коли навчання 15-20 
студентів може бути організоване в рамках однієї групи, та поява умовно кажучи 21 студента 
ставить питання про створення 2-х навчальних груп .За такої умови необхідним є залучення, 
як мінімум для проведення практичних і семінарських занять, додаткового контингенту 
викладачів. В результаті затрати на навчання одного студента знову почнуть зростати. 

Таким чином, для ефективного регулювання цін у сфері освітньої діяльності в рамках 
ВЗО необхідні :максимальна гнучкість і децентралізація управління цінами на освітні 
послуги; проведення маркетингових досліджень попиту на освітні послуги в розрізі 
спеціальностей і спеціалізацій. 

З огляду на перспективу найбільш ефективним може бути порядок, при якому кожний 
факультет мав би можливість без довготривалих узгоджень з адміністрацією вищого закладу 
освіти, підвищувати або знижувати ціни за свої послуги і проводити диференціацію оплати 
за навчання на конкретній спеціальності чи спеціалізації. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА УМОВИ ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

У статті розглянуті головні проблеми зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств та запропоновані заходи, щодо стабілізації стану на підприємствах. Виявлено 

динаміку торгівельну динаміку, основні тенденції й характерні риси. Запропоновано 

рекомендації щодо впровадження успішної державної стратегії для вдосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності. Узагальнено та згруповано проблеми розвитку й визначено 

напрями вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України.  

Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, стан, 

проблеми, стабілізація. експорт, імпорт, сальдо, управління, розвиток. 
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In the article the main problems of foreign national enterprises and proposed measures to 

stabilize the state enterprises. The dynamics of trade dynamics, trends and characteristics. The 

recommendations for the successful implementation of the state strategy for improvement of foreign 

trade. Overview and sale of the problems and the directions of improvement of foreign enterprises 

in Ukraine. 

Keywords: enterprise, foreign trade enterprises, state, problems and stabilization. export, 

import, trade balance, management, development. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність відіграє вирішальну роль в умовах посилення 

інтеграційних процесів, забезпечує передумови активного розвитку підприємств на 

інноваційній основі, що визначає конкурентні переваги на світовому ринку товарів та послуг 

через упровадження комплексу сучасних форм, методів міжнародних економічних відносин, 

техніко-технологічного вдосконалення виробництва, підвищення продуктивності праці, 

якості продукції та послуг.  

Актуальність цієї є беззаперечною так як в умовах активізації процесів глобалізації 

світового господарства посилюється роль зовнішньо-торговельних відносин країни. Саме 

міжнародна торгівля як форма міжнародних економічних відносин є складовою 

врівноваженого економічного розвитку суспільства, сприяє посиленню 

конкурентоспроможності національної економіки, підвищує рівень життя населення та 

забезпечує найповніше задоволення його потреб. Водночас зрозуміло що 

зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) підприємств сприяє відтворенню експортного 

потенціалу країни, залученню іноземних інвестицій, формуванню економіки відкритого 

типу. 

Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України досліджували 

такі науковці як В. Дячек, Ф. Бутинця, В. Бойка, П. Гайдуцького, В. Гейця, С. Дем‘яненка, А. 

Кандиби, В. Топіхи, А. Кредісова, С. Кваші, А. Мокія, П. Саблука, М. Парсяка, С. Соколенка, 

А. Коверги та ін. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень, узагальнення проблем 

ЗЕД найчастіше здійснено на макро- й мезорівні.  

На рівні підприємств дослідження мали певне спрямування, без комплексного підходу до 

визначення проблем та обґрунтування перспективних напрямів їх розв‘язання. 

Мета статі – розгляд зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, а також 

проблеми та умови покращення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Виявлено 

торгівельну динаміку експорту та імпорту. 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) пов'язана з проведенням різними господарськими 

суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. Важливим фактором на сьогодні не 

достатньої зовнішньоекономічної діяльності підприємств є не ефективний ступінь впливу на 

прийняття управлінських рішень і досягнення підприємством реальних позитивних зрушень 

від втілення у життя результатів діяльності підприємства. 

Функціонування підприємств у ринкових конкурентних умовах під впливом 

глобалізаційних факторів зумовлює потребу володіти інформацією про стан і перспективи 

власного розвитку, наявні та потенційні ризики з метою своєчасної розробки обґрунтованих 

управлінських рішень для підвищення ефективності та результативності 

зовнішньоекономічної діяльності. Діагностика ефективності ЗЕД важлива для оцінювання 

поточного економічного стану підприємства, перспектив його розвитку і запобігання 

фінансовим втратам. Ефективність ЗЕД розраховується шляхом обчислення різних 

показників на основі зіставлення досягнутих економічних результатів з витраченими 

ресурсами.  

Аналізуючи показники зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з країнами 

світу можна зробити висновок що Європейський Союз залишається одним із основних 

торговельних партнерів України з питомою вагою торгівлі товарами та послугами 37,3% від 

загального обсягу торгівлі України. 
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Процеси інтеграції національної економіки у світове господарство супроводжуються 

низкою ендогенних та екзогенних чинників, які мають гальмівний вплив. За основними 

зовнішніми чинниками, що ускладнюють та обмежують право України входити у світове 

господарство як повноправного партнера є:  

– посилення міжнародної конкуренції на товарних ринках, низька 

конкурентоспроможність української продукції;  

– нові вимоги споживачів до якості товарів, тобто цінові фактори стали вторинними, а 

фактори новітніх технологій та гарантії якості продукції – первинними;  

– застосування країнами-конкурентами форм протекціонізму та дискримінація 

українських експортерів, зокрема, ускладнення процедури сертифікації продукції;  

– складність входження в міжнародне співробітництво по причині невідповідності 

міжнародним стандартам захисту прав інтелектуальної власності. 

Проведені дослідження дають змогу виділити рівні та згрупувати негативні чинники 

впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Пропонуємо розглядати 

три рівні чинників: зовнішні (чинники макросередовища),безпосередні (чинники середовища 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств); внутрішні (чинники мікросередовища).  

Основними групами зовнішніх чинників, що стримують розвиток зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, є чинники глобального середовища, фінансово-економічні, 

інституційні, політичні.  

Коментуючи основні з них, зауважимо, що ті чи інші впливи носять «міжгруповий» 

характер, оскільки формування економічної взаємодії і її середовища на міжнародному рівні 

визначається сукупним впливом різних чинників. Зокрема, до першої групи можна віднести : 

‒ наслідки світової фінансово-економічної кризи 2008–2010 рр.; високий рівень 

конкуренції на світових ринках;  

‒ бар‘єри входу на ринки розвинених країн; 

‒ сформований розподіл сфер та зон впливу й спеціалізацію провідних компаній світу. 

Низький рівень інвестиційної привабливості та несприятливий інвестиційний клімат не 

дають змогу отримати достатньої кількості, насамперед, фінансових ресурсів для розвитку 

підприємств, упровадження сучасних технологій, технічного переоснащення, наукових 

розробок, упровадження інновацій. Крім того, для більшості сфер діяльності характерні 

тривалі терміни окупності інвестицій, несприятлива динаміка цін, інфляційні процеси тощо. 

Варто визнати як дестимуляційні кредитну (недоступність кредитних ресурсів), податкову 

(конфіскаційний характер), валютну та митну політики держави.  

Негативний вплив чинить нестабільна політична ситуація в Україні, високий рівень 

корупції й недовіри до держави як гаранта виконання угод та контрактів, неформальні 

відносини між органами державної влади й бізнесом, лобіювання інтересів олігархічних 

кланів. Для України характерне явище недобросовісної конкуренції в ЗЕД за всіма пунктами 

ст. 85 Закону «Про конкуренцію Європейського Співтовариства (ЄС)», зокрема непряме 

фіксування цін, поділ ринків і джерел постачання, застосування різних умов до однакових 

угод із різними торговими сторонами.  

Основними групами негативних чинників безпосереднього середовища розвитку 

зовнішньоеко-номічної діяльності підприємств є геополітичні, законодавчо-нормативні, 

регуляторні, фінансово-економічні.  

Геополітичний чинник найперше варто розглядати як можливість економічного 

подолання географічних меж ринків, географічний бар‘єр входу на зовнішні ринки, 

неможливість чи утрудненість пе-реміщення товарів, значні додаткові витрати на 

перетинання кордонів. По-друге, це активність співпраці, яка визначається членством в 

міжнародних об‘єднаннях, численність й ефективність виконання міжнародних угод щодо 

економічної співпраці. Незважаючи на активне використання міжнародних норм, 

законодавча бази України у сфері ЗЕД недосконала.  
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Для покращення умов зовнішньоекономічної діяльності підприємств України необхідно 

нарощування потенціалу зовнішньоекономічної діяльності підприємств – створення 

сприятливих економічних умов для збільшення випуску вітчизняної продукції та надання 

послуг за рахунок модернізації виробництва, упровадження інновацій, розвитку науково-

технічного потенціалу, запровадження спеціальної системи кредитування обігових коштів 

виробників, упровадження енерго й ресурсозберігальних технологій, підвищення рівня 

механізації та автоматизації виробництва, залучення до управління підприємствами 

висококваліфікованих фахівців.  

Названі напрями розвитку підприємств повинні системно відображатись у стратегіях 

розвитку ЗЕД підприємств та зовнішньоекономічній політиці держави.  

Висновки. Отже, до проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємств відноситься 

низький рівень інвестиційної привабливості та несприятливий інвестиційний клімат не 

дають змогу отримати достатньої кількості, насамперед, фінансових ресурсів для розвитку 

підприємств, упровадження сучасних технологій, технічного переоснащення, наукових 

розробок, упровадження інновацій. Варто визнати як дестимуляційні кредитну 

(недоступність кредитних ресурсів), податкову (конфіскаційний характер), валютну та митну 

політики держави. Для покращення умов зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

України необхідно нарощування потенціалу зовнішньоекономічної діяльності підприємств – 

створення сприятливих економічних умов для збільшення випуску вітчизняної продукції та 

надання послуг за рахунок модернізації виробництва, упровадження інновацій, розвитку 

науково-технічного потенціалу і т.д.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ  

СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

У статті проведено аналіз забезпеченості персоналом великотоварних 

сільськогосподарських підприємств. Запропоновано основні напрями забезпечення 

зайнятості сільського населення. Підкреслено важливість мотивації та стимулювання 

праці сільських мешканців. Аргументовано, що вагомим чинником формування і 

використання персоналу сільськогосподарських підприємств є дієвий мотиваційний 

механізм, а його найбільш важливими складовими елементами виступають матеріальні 

чинники і умови праці на підприємствах. 

Ключові слова: персонал сільськогосподарських підприємств, ефективність 

виробництва, зайнятість сільського населения, мотивація та стимулювання праці, 

диверсифікація виробництва. 

 

The analysis of the provision and use of personnel performance evaluation of large-scale 

agricultural enterprises was provided. The basic directions of employment in rural areas. The 

article analyzes the importance of motivation and stimulation of labor in rural areas. It is proved 

that an important factor in the formation and use of agricultural enterprises personnel is an 

effective motivational mechanism, and its most important element is salary.  

Keywords: staff of the agricultural enterprises, production efficiency, employment of the rural 

population, motivation and stimulation of work, diversification of production. 

 

Аграрне підприємство може функціонувати лише за певної чисельності працівників, які 

володіють практичними навичками, знаннями, досвідом, необхідними для своєчасного та 

якісного виконання сільськогосподарських робіт. Досліджуючи динаміку чисельності 

сільського населення встановлено, що за період із 1991 по 2015 роки питома вага сільського 

населення зменшилася, а питома вага міського населення зросла на 7,4 %, що негативно 

позначається на трудовій сфері села, зокрема на формуванні персоналу 

сільськогосподарських підприємств. 

Складна демографічна ситуація в сільській місцевості зумовлює вимирання цілих сіл, а 

звідси руйнування соціальної інфраструктури, особливо дошкільних закладів, початкових і 

середніх освітніх шкіл, культурних і спортивних закладів. У сукупності це спричиняє 

погіршення якості життя і зайнятості сільського населення, зниження його економічної 

активності. Тому передумови формування персоналу в аграрній економіці вимагають, щоб 

усі ці процеси не були стихійними, не залишалися поза увагою держави, а були охоплені 

постійно діючими програмами подолання демографічної кризи. Скорочення виїзду селян із 

області можливо досягти через забезпечення раціональної зайнятості сільського населення, 

підвищення заробітної плати і доходів сільських мешканців. 

Приватизація землі і майна, розвиток нових форм власності та господарювання в 

аграрному секторі економіки, зміни в обсягах і структурі виробництва сільськогосподарської 

продукції спричиняють помітні зміни в чисельності та структурі населення, задіянного у 

сільському господарстві.  

Якщо у 2001 році чисельність зайнятих у сільському господарстві становила 5,2 млн. 

осіб (24,8% від зайнятого населення України), у 2003-му – вже 5,0 млн. осіб (23,1%). У 2010 

році відбулося значне скорочення складу зайнятих у сільськогосподарському виробництві – 

до 12,09% в загальному обсязі зайнятого населення. В 2015 році цей показник скоротився до 

11,6%, але є достатньо високим у порівнянні з розвинутими країнами [1]. Так, частка 
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зайнятих у сільському господарстві дорівнює: в США – 3 %, Великобританії – 4 %, Японії – 

9 %, Португалії – 12 % загального обсяга зайнятого населення цих країн. Показник 

зайнятості у даній галузі – 11,6% економічно активного населення показує, що економіка 

аграрного сектору України базується значною мірою на ручній праці та застарілих 

технологіях. Однак з розвитком на селі ринкових відносин слід очікувати скорочення 

зайнятого населення у сільському господарстві та перерозподілу сільськогосподарських 

працівників в інші галузі економіки. Водночас, в інших галузях народного господарства 

також немає попиту на додаткову робочу силу, а в сільській місцевості, при відсутності 

вільних робочих місць, населення зможе працювати в особистих селянських господарствах.  

Для подолання негативних тенденцій у формуванні аграрного персоналу необхідно 

створити вагому мотивацію у селян до сільськогосподарської діяльності. Розширення потреб 

дозволить створювати додатковий інтерес до життя, стимулюватиме зусилля до підвищення 

ефективної діяльності. 

З метою виявлення мотивації працівників сільського господарства нами було проведено 

соціологічне дослідження у сільськогосподарських підприємствах Полтавської області. 

Результати дослідження показали, що основною причиною незадоволення зайнятих у 

сільськогосподарських підприємствах є низька оплата праці та незадовільні її умови. До 

таких висновків прийшли відповідно 89,8 % та 58,6% загальної кількості респондентів.  

Можливість професійного та кар‘єрного росту, як мотив зайнятості у 

сільськогосподарських підприємствах визначили для себе 42,3% респондентів. 

Участь в управлінні сільськогосподарськими підприємствами вважають важливим 

більшість респондентів (78,3%). 

Вивчення стану забезпеченості персоналом підприємств засвідчило, що загальна 

кількість штатних працівників зменшується, але підвищується питома вага керівників і 

спеціалістів, а саме агрономів, бухгалтерів, зоотехніків, ветлікарів та інших категорій 

кваліфікованого персоналу. Натомість відсутні нині і на найближчу перспективу не 

передбачається залучення фахівців з маркетингу, логістики, інновацій, менеджменту. 

Вивчення мотивів зайнятості працівників у сільськогосподарських підприємствах дало 

можливість розробити основні напрями забезпечення зайнятості населення в сільському 

господарстві (Рис 1). 

Основні напрями забезпечення зайнятості сільського населення

Посилення інформаційної підтримки 

попиту на ринку праці

Підвищення професійної підготовки 

працівників сільського господарства

Створення нових робочих місць в 

аграрній економіці через її розвиток 

Розвиток гнучких форм зайнятості та 

самозайнятості, громадських робіт

Диверсифікація підготовки персоналу 

через освоєння нових спеціальностей

Поліпшення умов праці, безпеки 
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Розвиток регіональної трудової 

міграції сільського населення
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Рис.1. Основні напрями забезпечення зайнятості сільського населення 

Побудовано автором на основі [2] 
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Модель основних напрямів забезпечення зайнятості сільського населення передбачає: 

створення нових робочих місць в аграрній економіці в рамках інноваційно-інвестиційної 

моделі; диверсифікацію аграрного виробництва через освоєння нових продуктів і галузей, 

створення робочих місць у підприємствах з переробки, транспортування, зберігання і 

реалізації с/г продукції; розвиток регіональної трудової міграції сільського населення; 

сприяння розвитку особистих селянських господарств, кооперації та підприємництва; 

залучення молоді в сільськогосподарське виробництво; розробка і реалізація державних 

програм зайнятості на селі, заохочення гнучких форм зайнятості та самозайнятості, 

громадських робіт; посилення інформаційної підтримки попиту на ринку праці; 

диверсифікація підготовки персоналу через освоєння нових спеціальностей, підвищення 

професійної підготовки працівників сільського господарства; поліпшення умов праці, 

безпеки життєдіяльності. 

Результатами впровадження розробленої моделі мають бути: 

- оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств; 

- покращення фінансових показників діяльності підприємств; 

- підвищення доходів сільського населення; 

- випуск нових товарів та послуг на місцевий ринок; 

- раціональне використання трудового потенціалу в аграрному секторі; 

- розвиток соціальної сфери та інфраструктури села. 

Впровадження запропонованих заходів сприятиме зайнятості сільського населення та 

підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва.  

Будь-яке підприємство зацікавлено в підвищенні своєї конкурентоспроможності, що 

можна досягти через впровадження новітніх технологій та залучення кваліфікованих 

працівників. Чим вищий рівень розвитку працівників, тобто рівень їх професійних знань, 

умінь, навичок, здібностей і мотивів до праці, тим швидше і продуктивніше 

використовується матеріальний фактор організації. 

Поділяємо думку М. Маліка, що розвиток персоналу є важливим фактором успішної 

діяльності підприємства. Потреба в розвитку персоналу визначається через порівняння знань 

і вмінь працівників з майбутніми завданнями і вимогами. При цьому необхідно враховувати 

інтереси і побажання працівника, а також його потенціал [3].  

Вважаємо, що для відповідності сучасним трудовим вимогам, працівники 

сільськогосподарських підприємств мають дбати про поповнення освітнього багажу, 

зростання професійної майстерності, розвиток творчих здібностей. 

Відновлення виробництва в агропромисловому комплексі, нарощування обсягів 

переробки сільськогосподарської продукції в місцях її виробництва, розвиток агросервісу, 

сфери обслуговування населення дасть змогу розширити сферу зайнятості на селі, отримати 

роботу за місцем проживання, забезпечити нею працездатну молодь. Розв‘язання цих 

проблем дозволить сформувати повноцінне життєве середовище в сільській місцевості, з 

метою задоволення економічних і соціальних потреб сільського населення, комплексного 

розвитку сільських територій. Достаток у кожній сільській оселі, впевненість сільських 

трудівників у завтрашньому дні, стабільний динамічний розвиток усіх учасників аграрного 

сектору має бути головним завданням місцевих органів влади регіону. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
У роботі обґрунтовано методологічні та розглянуто прикладні інструменти, підходи та 

процедури до розробки стратегії розвитку підприємства у ринкових умовах господарювання. 
У результаті дослідження охарактеризовано основні етапи та інструменти реалізації 
стратегії розвитку підприємства. 

Ключові слова: стратегія, стратегічні альтернативи, стратегія розвитку 
підприємства, інструменти реалізації стратегії розвитку, алгоритм вибору стратегії 
розвитку. 

 
The methodical and practical instruments, approaches and procedures for the creation of the 

development strategy of enterprise under the market conditions are substantiated. In the result of 
investigation the main stages and instruments of the enterprise development strategy realization are 
characterized. 

Key words: strategy, strategic alternatives, strategy of enterprise development, instruments of the 
development strategy realizations, the algorithm of development strategy alternating. 

 
Розвиток соціально-економічних систем в умовах динамічних змін зовнішнього 

середовища та підвищення ринкової конкуренції є неможливим без повноцінного управління 
їх внутрішніми підсистемами, що виступає однією із найважливіших складових економічного 
зростання будь-якого підприємства. Тому розробка ефективних стратегій розвитку на рівні 
підприємств є запорукою формування їх конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. 

Формування дієвих стратегій розвитку на підприємстві є об‘єктивною необхідністю, 
оскільки без застосування інструментарію концепції стратегічного управління у процесі 
реалізації корпоративної, конкурентних, функціональних та ресурсних стратегій забезпечити 
ефективну діяльність підприємства у стратегічній перспективі не можливо. 

Актуальність дослідження пояснюється тим, що ринкові відносини ускладнюють 
вирішення проблем адаптації сучасних підприємств до зовнішніх змін і обумовлюють 
необхідність впровадження стратегічного управління, яке передбачає розробку стратегії 
розвитку сучасних підприємств. 

Питанням розробки і впровадження стратегій розвитку підприємств різних організаційно-
правових форм присвятили свою увагу провідні зарубіжні та вітчизняні вчені: І. Н. Ансофф 
[1], А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд [9], М. Е. Портер [7], Р. С. Каплан, Д. П. Нортон [3], 
І. В. Афонін [2], М. І. Круглов [4], М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва [5], В. Д. Нємцов, 
Л. Є. Довгань [6], Г. К. Сігітова [8], Р. А. Фатхутдінов [10] тощо. Проте, надалі залишається 
невирішеним завданням впровадження прикладних інструментів розробки стратегії розвитку 
підприємства, реалізація адаптивного і гнучкого механізму управління стратегією розвитку 
соціально-економічних систем в умовах глобалізаційних процесів. 

Своєчасність формування і реалізації стратегії розвитку вимагає впровадження 
відповідних заходів з боку управлінського персоналу, дослідження механізму управління на 
кожному підприємстві та визначає практичну важливість процесу управління розвитком 
суб‘єктів господарської діяльності в умовах трансформаційних перетворень. 

Метою дослідження є обґрунтування методологічних та розгляд прикладних засад 
реалізації стратегії розвитку підприємства в умовах глобалізації національної економіки. 
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Відповідно до поставленої мети у роботі сформульовано наступні завдання: розкрити 
послідовність основних етапів та інструментів реалізації стратегії розвитку підприємства; 
виділити фінансово-економічний, організаційно-соціальний контексти реалізації стратегії 
розвитку підприємства. 

Реалізація стратегії розвитку соціально-економічної системи передбачає можливість руху 
від загальних характеристик до часткових досліджень, їх комплексне синтезування і 
об‘єднання в єдине ціле. 

Стратегія розвитку повинна передбачати як кількісні зміни показників діяльності 
підприємства, так і врахування якісних характеристик системи управління, що сформувалися 
під дією факторів зовнішнього середовища [4, с. 23-26]. 

Впровадження стратегії розвитку підприємства повинно супроводжуватися створенням 
сприятливого підприємницького та інвестиційного клімату, дослідженням основних факторів 
ринкового оточення, аналізом управлінських і виробничих процесів [2, с. 87, 234]. 

Стратегія розвитку підприємства – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає 
пріоритети і напрями вирішення проблем для підприємства, його місію, головні цілі і розподіл 
ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та основні шляхи для їх досягнення, таким 
чином, що підприємство має спільний напрям розвитку. За своїм змістом стратегія розвитку 
підприємства – це довгостроковий плановий документ, тобто це результат стратегічного 
планування [9, с. 21]. 

Отже, стратегія розвитку підприємства – це сукупність заходів, необхідних для 
реалізації потенціалу внутрішнього середовища підприємства за рахунок можливостей 
зовнішнього оточення і спрямованих на постійне виконання оперативних (поточних) завдань 
відповідно до встановлених цілей. Дана стратегія дозволяє забезпечити стабільність 
функціонування підприємства, виступає початковим етапом проведення організаційних змін.  

Важливе значення у процесі розробки стратегії розвитку підприємства відіграють 
відповідні інструменти, підходи та процедури їх реалізації. У табл. 1 відображено етапи 
реалізації стратегії розвитку підприємства із виділенням практичних інструментів їх 
впровадження. 

Таблиця 1 

Основні етапи та інструменти реалізації стратегії розвитку підприємства (узагальнено 

автором на основі [8]) 

Основні етапи реалізації 

стратегії розвитку 

підприємства 

Інструменти, підходи та процедури реалізації стратегії 

розвитку підприємства 

Етап 1. Формування 
стратегічних альтернатив [1, 3, 
6, 9, 10] 

1. Визначення місії, цілей, бачення та цінностей 
підприємства. 
2. Аналіз бізнес-середовища та конкурентного середовища 
(PEST і SWOT-аналіз). 
3. Аналіз ключових проблем. 

Етап 2. Планування стратегії 
розвитку [1, 4, 5, 7, 9, 10] 

1. Вибір та систематизація стратегічних напрямів 
діяльності підприємства за цілями (складання стратегічних 
карт, формування стратегічних зон господарювання). 
2. Визначення показників і завдань для кожної цілі 
(система збалансованих показників). 
3. Вибір стратегічної ініціативи та складання портфелю 
ініціатив за кожною із цілей. 
4. Розробка стратегічного бюджету для фінансування 
стратегічних ініціатив. 
5. Створення команди за напрямами діяльності (виділення 
стратегічної господарської одиниці або власників кожного 
стратегічного напряму). 
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Етап 3. Впровадження 
стратегії розвитку [1, 4, 5, 7, 9] 

1. Розробка стратегічного плану для кожної бізнес-
одиниці (деталізація стратегічної карти до рівня бізнес-
одиниць із відповідним узгодженням цілей та показників). 
2. Розробка стратегічних планів для допоміжних 
підрозділів (стратегічні карти, система збалансованих 
показників). 
3. Формування комунікаційного механізму. 
4. Розробка системи заохочень та матеріального 
стимулювання (у залежності від виконання поставлених 
цілей). 
5. Складання плану розвитку компетенцій співробітників 
у відповідності зі стратегією розвитку.  

Етап 4. Планування 
операційної діяльності 
підприємства [3, 5, 10] 

1. Визначення переліку ключових бізнес-процесів для 
реалізації стратегічних цілей. 
2. Складання програми реалізації ключових бізнес-
процесів. 
3. Приведення операційних планів у відповідність зі 
стратегічними показниками, що зафіксовані у системі 
збалансованих показників. 
4. Розробка прогнозу продажів та планів використання 
ресурсів. 
5. Складання бюджетів операційних витрат та 
капіталовкладень. 
6. Складання звітів про прибутки та збитки для кожного 
продукту, сегменту споживачів, регіону збуту. 

Етап 5. Моніторинг та 
виявлення проблем реалізації 
стратегії розвитку 
підприємства [1, 7, 9, 10] 

1. Проведення моніторингу отриманих результатів 
шляхом аналізу результатів реалізації стратегій на 
засіданнях робочих груп за окремими стратегічними 
господарськими одиницями. 
2. Проведення нарад з питань аналізу стратегій, 
визначення структури робочої групи, кількості її 
учасників та періодичності проведення нарад. 

Етап 6. Оцінка та коригування 
прийнятої стратегії розвитку 
підприємства [1, 3, 6, 9] 

1. Визначення структури робочої групи за окремими 
стратегічними господарськими одиницями, складу 
учасників процесу оцінки і коригування стратегії 
розвитку, періодичності проведення оцінки стратегії 
розвитку. 
2. Підготовка висновків за результатами PEST і SWOT-
аналізу. 
3. Аналіз реалізації випадкових стратегій. 
4. Розробка процедури внесення коректив у стратегію 
розвитку підприємства, стратегічні карти реалізації 
стратегій, систему збалансованих показників.  

 
З табл. 1 бачимо, що ключовими інструментами реалізації стратегій розвитку підприємств 

є розробка стратегічних карт позиціонування, вибір стратегічних зон господарювання та 
стратегічних господарських одиниць, впровадження системи збалансованих показників, 
формування стратегічного бюджету на основі результатів PEST і SWOT-аналізу. 

Ми дотримуємося точки зору, що у практичній площині ефективна реалізація стратегії 
розвитку сучасного підприємства може розглядатися в фінансово-економічному та 
організаційно-соціальному контекстах. 
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Стратегія фінансово-економічного розвитку підприємства повинна передбачати 
досягнення оптимальної величини прибутку, достатньої для забезпечення господарсько-
фінансової діяльності на основі самофінансування і формування власного обігового капіталу. 
Це дозволятиме забезпечувати високі можливості зростання обсягів продажу продукції 
(товарів, робіт, послуг) на рівні, не нижчому, ніж у конкурентів, а також займати відповідні 
ринкові сегменти. Стратегія організаційного та соціального розвитку підприємства повинна 
знаходити своє відображення у досягненні системи цілей (соціальних, економічних, технічних 
та екологічних) на основі послідовної реалізації принципу соціальної відповідальності перед 
суспільством і соціального партнерства в межах трудового колективу. 

Вважаємо, що тільки таке поєднання внутрішніх складових стратегії розвитку 
підприємства сприятиме його швидкій адаптації до впливу чинників зовнішнього середовища, 
активному протистоянню конкурентному тиску на займаних ринкових сегментах, подальшому 
інтегруванню у систему світогосподарських зв‘язків в умовах глобалізації та 
інтернаціоналізації бізнесу. 

Таким чином, розробка та впровадження адаптивної до вимог ринкового середовища 
стратегії розвитку підприємства сприятиме підвищенню ефективності його функціонування в 
цілому та окремих структурних підсистем зокрема, що дозволить прискорити зростання 
кількісних показників і якісних характеристик, а тому вимагає проведення ґрунтовних наукових 
досліджень. Розглянуті підходи до розробки стратегії розвитку підприємства є важливими 
складовими її успішного впровадження на практиці. Перспективними напрямами подальших 
наукових досліджень залишаються питання формування організаційного та документаційного 
забезпечення реалізації стратегії розвитку підприємства в умовах глобалізації національної 
економіки, впровадження сучасних підходів до розробки і реалізації стратегій розвитку 
підприємств відповідно до аналізу стратегічних альтернатив і змісту стратегій у стратегічному 
наборі. 
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ВІДПОВІДНІСТЬ УМОВ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДО ЦІЛЕЙ МІЖНАРОДНОЇ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇН ЄС 

 

У зв'язку із зростаючою інтернаціоналізацією виробництва і посиленням міжнародної 

взаємозалежності держав на світовому ринку великого значення набуває міжнародний 

маркетинг. Це – форма маркетингу, яка полягає в організації системи управління 

виробничо-збутовою діяльністю з урахуванням економічної ситуації у світі, тенденцій 

інтернаціоналізації світового господарства, стосунків між різними країнами та 

особливостей зовнішньоекономічних відносин. 

Ключові слова: міжнародний маркетинг, маркетингова стратегія, експорт, імпорт. 

 

Однією з умов взаємовигідної співпраці українських підприємств з 

західноєвропейськими партнерами є створення сприятливого середовища для міжнародної 

торгівлі. 

Маркетингова стратегія входу на український ринок західноєвропейських підприємств 

полягає у проникненні на ринок і укріплення там своїх позицій шляхом продукції та 

інвестування через створення спільних підприємств і надання кредитів. 

Факторами, які впливають на формування міжнародного маркетингового середовища є 

особливість економічного розвитку країни, а також система заохочень та обмежень 

міжнародної торгівлі. Остання охоплює митні тарифи, квоти та пільги щодо них. 

Особливість українського ринку є те, що велика частка постачання на ньому належить 

енергоносіям, сировині та дешевій робочій силі. При цьому, провідною залишається 

продукція галузей енерго- та металомісткого виробництва, хімії, сільського господарства, 

яка не завжди може конкурувати на світовому ринку. Разом з тим, Україна – держава з 

величезним економічним та інтелектуальним потенціалом. Не так давно країна по 

виробництву багатьох видів промислової і сільськогосподарської продукції займала одне з 

провідних місць в Європі і світі. Тут зосереджені кваліфіковані науково-технічні кадри. Саме 

ці можливості поряд з незадоволеним попитом українського ринку приваблюють до 

співпраці розвинуті країни. 

Однак, український ринок ще не готовий до цивілізованих і рівноправних міжнародних 

торгівельних відносин. Це підтверджується тим фактом, що Європа не зацікавлена в 

інвестуванні економіки України шляхом допуску українських товарів на свій ринок, 

захищаючи при цьому свого виробника. 

Постановою КМ від 30.12.2015 р. № 1176 «Про перелік товарів, експорт яких підлягає 

квотуванню і ліцензуванню у 2016 році» затвердила дуже малі розміри квот на продукцію 

легкої промисловості, яка за рахунок дешевої робочої сили не може конкурувати на 

Європейському ринку. 

Прийняті з метою захисту інтересів вітчизняних сільськогосподарських 

товаровиробників «Положення про особливості застосування тарифних обмежень імпорту 

сільськогосподарських товарів відповідно до норм і принципів системи ГАТТ/СОТ» є 

відповідним кроком українського уряду до запровадження заходів помірного протекціонізму 

стосовно потенційно конкурентоспроможних товаровиробників. 

Одночасно, створення захисту для українського виробника супроводжується 

заохоченням торгових відносин з країнами Євросоюзу, особливо що стосується товарі 

критичного імпорту. Країни-члени ЄС входять в перелік країн, з якими Україна уклала 

торгово-економічні угоди з наданням режиму найбільшого сприяння, що передбачає сплату 

ввізного мита за пільговими ставками. 

http://www.apteka.ua/article/356751
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Отже, експорт є одним з шляхів проникнення західноєвропейської продукції на 

український ринок. В умовах критичного економічного становища, Україна стала перед 

необхідністю розробки заходів щодо захисту власного виробника. В цьому плані, крім 

заходів зовнішнього захисту – експортно-імпортного мита та квот, існує доцільність 

внутрішнього захисту через податки, акцизи, субсидії та інші заходи протекціонізму 

власному виробникові. 

Більш вигідним для українського виробника, на нашу думку, є вихід країн Євросоюзу на 

вітчизняний ринок шляхом створення спільних підприємств у сфері виробництва. Цей 

процес має свої переваги. По-перше, забезпечує створення додаткових робочих місць, по-

друге, сприяє залученню інвестиційних коштів у розвиток виробничої сфери, по-третє, 

виявляє нові можливості для отримання новітнього обладнання (для прикладу, застосування 

лізингу-оренди обладнання з відстрочкою і поетапністю платежу). В цьому напрямку 

потрібно створювати сприятливі умови для спільної діяльності, використовуючи право 

користуватись вітчизняним ринком для організації виробництва новітніх виробів. 

Вступ України у 1995 році до Ради Європи є першим кроком на шляху інтеграції 

центрально – європейський економічний простір. Цей процес тривалий і вимагає від 

України, насамперед, вирішення таких питань : проведення структурної перебудови 

економіки і розвиток власного виробництва на основі виробничого і науково – технічного 

потенціалу; захист вітчизняного виробника через систему зовнішнього захисту на кордоні і 

всередині держави; розвиток спільної із західноєвропейськими підприємствами діяльності з 

метою взаємного доступу капіталу в економіку країн та налагодження виробництва 

необхідних для краї товарі (продукція легкої промисловості – одяг, взуття та ін., вироби 

складної побутової техніки – телевізори, радіоапаратура, комп‘ютери та ін.). 

Набуття Україною членства в СОТ створило необхідні передумови для підписання у 

червні 2010 року Угоди про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі 

(Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн), яка набрала чинності з 1 червня 2012 року; 

стало потужним стимулом для започаткування переговорів з Європейським Союзом щодо 

створення зони вільної торгівлі. Політичну частину Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом України було підписано 21 березня 2014 року. Економічну частину цієї угоди було 

підписано 27 червня 2014 року. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Постанова КМ від 30.12.2015 р. № 1176 «Про перелік товарів, експорт яких підлягає 

квотуванню і ліцензуванню у 2016 році». 

2. «Положення про особливості застосування тарифних обмежень імпорту 

сільськогосподарських товарів відповідно до норм і принципів системи ГАТТ/СОТ». 

3. Угода про асоціацію з Європейським Союзом України (від 21 березня 2014 року. 

4. Економічна частина угоди про асоціацію з ЄС (від 27 червня 2014 року). 

 

Науковий керівник ‒ викладач І категорії М.Т.Винницький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%B7_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%B7_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://www.apteka.ua/article/356751
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%B7_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

159 
 

УДК 65.016.7 

Артем Дітяшов  

(Черкаси, Україна) 

 

СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА  

АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

У статті аналізується сутність та особливості використання стратегії 

диверсифікації в системі антикризового управління, визначаються її основні типи та 

форми. Обґрунтовується доцільність застосування під час кризи не лише оперативної, але й 

стратегічної диверсифікації. 

Ключові слова: Антикризове управління, криза, диверсифікація, пов‟язана 

диверсифікація, непов‟язана диверсифікація, центрована диверсифікація, горизонтальна 

диверсифікація. 

 

In the article the essence and peculiarities of using diversification strategy in the crisis 

management system, defines its basic types and forms. Substantiates the feasibility of the crisis is 

not only operational but strategic diversification. 

Keywords: Crisis management, crisis, diversification, diversification related, unrelated 

diversification, centered diversification, horizontal diversification. 

 

В умовах посилення макроекономічної та соціальної нестабільності в Україні особливого 

значення набуває здатність вітчизняних підприємств швидко і адекватно реагувати на 

зовнішні загрози, використовувати свої сильні сторони та мобілізовувати приховані резерви. 

У зв‘язку з цим особливого значення набуває вибір оптимальної антикризової стратегії, що 

не лише сприятиме виживанню підприємства, але й забезпечить його сталий розвиток у 

майбутньому на новій технологічній та організаційній основі.  

Криза, зазвичай, є тим моментом у житті організації, коли їй життєво необхідно 

переглянути цілі та відкоригувати стратегію. Власне з цього часто й починається 

антикризове управління, що й зумовлює актуальність теми дослідження. 

Проблема розробки антикризової стратегії є об‘єктом активних наукових досліджень. 

Зокрема управлінню організацією за умов посилення ринкової нестабільності присвячені 

праці А. Томпсона і А. Стрікленда [1], Ф. Котлера [2], М. Портера [3] та ін. Серед 

вітчизняних науковців вплив стратегічних підходів на формування оптимального 

господарського портфеля організації відображені у публікаціях таких авторів, як: 

Г.Я. Гольдштейн [4], Л.Б. Сіміонова [5], В.П. Сладкевич [6] та ін. Теоретичні положення 

щодо формування антикризової стратегії корпорації представлені в окремих розділах праці 

А.Т. Зуба [7].  

Водночас проблеми використання диверсифікації в рамках антикризового управління ще 

недостатньо висвітлені у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. 

Антикризове управління це вид управлінської діяльності, спрямований на попередження 

та/або подолання кризи, з метою відновлення і забезпечення життєдіяльності суб‘єкта 

підприємницької діяльності, запобігання його банкрутству. Насамперед, воно спрямоване на 

переведення організації у той стан, який найбільше відповідає змінам у її внутрішньому та 

зовнішньому середовищі та дозволяє мобілізувати нові фактори виживання та розвитку.  

Основою і відправною точкою антикризового регулювання, після діагностики та оцінки 

глибини кризи, є перегляд та коригування стратегії фірми. На жаль багато вітчизняних 

підприємств нехтують цим правилом, вдаючись до суто тактичних заходів з скорочення 

витрат, реалізації частини активів, тим самим звужуючи перспективи подальшого розвитку.  

Водночас, часто в період кризи умовою виживання організації стає не стільки зниження 

витрат, як пошук додаткових джерел постійних доходів. Відповідно це актуалізує перехід до 
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стратегії диверсифікації, що, передбачаючи розширення асортименту (номенклатури) 

виробництва економічних благ, в умовах кризи може забезпечити стабільні умови 

господарювання і створити внутрішні чинники зростання в післякризовий період. 

Стратегія диверсифікації ‒ (від лат. diversus ‒ різний і fасеrе ‒ робити) передбачає 

урізноманітнення напрямків діяльності фірми, розширення асортименту, зміну виду 

продукції, яку вона виробляє, освоєння нових технологій. Диверсифікація виробництва ‒ це 

одночасний розвиток багатьох, не пов'язаних один з одним видів виробництва, розширення 

асортименту вироблених виробів в рамках одного підприємства, концерну і т. д. 

Слід зазначити, що в умовах нестабільного зовнішнього середовища диверсифікація 

може стати основою для досягнення високого рівня внутрішньої і зовнішньої гнучкості. 

Вона, з одного боку, призводить до зменшення залежності фірми від життєвого циклу її 

продукту, а отже дозволяє уникати криз, пов‘язаних з його старінням, а з іншого ‒ дозволяє 

задіяти додаткові джерела доходів від використання власних чи придбаних на ринку за 

низькою (через кризу) ціною активів. Вибір конкретного напрямку диверсифікації в умовах 

кризи залежить від конкретної ринкової, загальноекономічної ситуації та сфери діяльності 

фірми 

Диверсифікація буває 2-х типів ‒ пов'язана і непов'язана. Пов'язана передбачає нову 

сферу діяльності компанії, але пов'язану з вже існуючими напрямками бізнесу. Її результатом 

є досягнення ефекту синергізму на ґрунті використання стратегічних відповідностей: 

маркетингові (єдиний клієнт, географічні території, канали збуту, рекламні зусилля, 

постачальники, торгові марки); виробничі (єдині виробничі потужності, подібні технології, 

НДДКР); управлінські (єдині системи управління і навчання). 

Можливі два варіанти реалізації пов'язаної диверсифікації. Перша з них це стратегія 

центрованої диверсифікації, що базується на використанні вже існуючих додаткових 

можливостей для виробництва нових продуктів чи надання послуг. Наприклад, фірма, що 

має власний автопарк, який використовувався для перевезення своєї продукції, в умовах 

падіння попиту на цю продукцію може спрямувати вивільнений автотранспорт на надання 

платних послуг з автоперевезень. При цьому така диверсифікація не супроводжується 

значними додатковими витратами.  

Стратегія горизонтальної диверсифікації передбачає пошук можливостей росту на вже 

існуючому ринку за рахунок нової продукції чи послуги, що вимагає нової технології, 

відмінної від використовуваної, але пов‘язаної з нею. При цьому фірма орієнтується на 

споживача основного продукту, просто надаючи йому супутній, за своїми якостями, товар. 

Наприклад, фірма, що займається продажем нових автомобілів частину своїх приміщень, що 

вивільнились через падіння продаж може переобладнати під станцію технічного 

обслуговування. Це хоч і супроводжується додатковими інвестиціями, але сприяє більш 

ефективному використанню наявних матеріальних, трудових ресурсів, а особливо ‒ бази 

потенційних клієнтів. 

Незв'язана диверсифікація ‒ це нова галузь діяльності фірми, що не має очевидних 

зв'язків з існуючими сферами бізнесу. Майже завжди така диверсифікація супроводжується 

додатковими витратами, що, на думку багатьох менеджерів, робить її недоцільною під час 

кризи. Але не потрібно забувати, що під час кризи у фірми може з‘явитись можливість 

придбати значно дешевше від ринкової ціни нові активи, які в перспективі можуть стати 

«точками» її зростання. Диверсифікація в неспоріднені галузі має ряд переваг, серед яких: 

підвищення зовнішньої гнучкості, фінансова стабільність і максимально ефективне 

використання фінансових ресурсів компанії.  

Але, незважаючи на переваги, стратегія незв'язаної диверсифікації є однією з 

найскладніших для реалізації під час кризи, оскільки її успішне здійснення залежить не лише 

від глибини кризи, в якій опинилась компанія, її розмірів та можливостей залучення 

додаткових ресурсів але й від кваліфікації менеджерів вищого рівня, їх універсальності.  
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Часто компанії під час кризи реалізують змішану стратегію диверсифікації, коли 

поєднується пов‘язана і непов‘язана її форми, або коли в рамках різних неспоріднених 

напрямів здійснюється пов‘язана диверсифікація в різних формах. 

Отже, незважаючи на те, що в більшості випадків під час кризи вітчизняними 

підприємствами, через брак фінансових та матеріальних ресурсів, використовується так 

звана оперативна диверсифікація, під час якої вирішується проблема виживання 

підприємства, зростання ліквідності, мінімізації поточних витрат на одиницю продукції та 

ін., це не заперечує необхідності періодичного здійснення глибоких, внутрішніх перетворень, 

у відповідності зі змінами зовнішнього середовища, тобто стратегічної диверсифікації, як 

інструмента підвищення стійкості компанії та запобігання криз у майбутньому.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ОДО «АЛТЕЗА» 
 

В статье приводится понятие маркетингового подхода при управлении предприятием в 

современных условиях на примере конкретного предприятия. Современная концепция 

маркетинга предполагает разработку маркетинговой стратегии, которая представляет 

собой понимание клиентов, потенциальных потребителей продукции и их желаний. 

Ключевые слова: маркетинг, концепция, конкуренция, управление, взаимодействие, 

стратегия. 

 

In the article the concept of marketing approach in the management of the enterprise in 

modern conditions on the example of the concrete enterprise. The modern concept of marketing 

implies the development of a marketing strategy that represents the understanding of customers, 

potential consumers and their desires. 

Keywords: marketing, concept, competition, control, interaction, strategy. 

 

Обеспечение эффективного развития и функционирования предприятий в условиях 

современного рынка является сложной проблемой. Как показывает практика, в условиях 

кризиса экономики наиболее узким местом является маркетинг. При неэффективной 

маркетинговой системе невостребованными остаются гибкость и ресурсные возможности 

http://enbv.narod.ru/text/Econom/management/
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производственной, финансовой и других подсистем предприятий. Общепризнанным 

направлением в создании и реализации продукции и услуг различного направления является 

маркетинговый подход [1]. 

Маркетинговый подход – общепризнанное направление в создании и реализации 

фирмами продукции и услуг различного направления. В странах с развитой рыночной 

экономикой маркетинговой сфере уделяется большое внимание, поскольку неэффективная 

маркетинговая система предприятия может привести не только к потерянной прибыли, но и 

прямым убыткам. Маркетинговая система как подсистема организационного управления 

существует в любой фирме, однако, степень ее развития и эффективности может иметь 

значительные различия. В организационном отношении в крупных и средних фирмах 

управляющее звено маркетинговой системы – специальные службы и подразделения. В 

малой фирме это может быть непосредственно один из руководителей.  

В условиях конкуренции и складывающихся тенденций на рынке компаниям 

необходимо получить ответы на следующие вопросы: как организовать сбыт своей 

продукции; как добиться увеличения объема продаж; как не только сохранить старых 

клиентов, но и привлечь новых и др. [2]. 

Основными целями маркетингового подхода в управлении предприятием должны 

являться: предотвращение расходов, связанных с представлением на рынок товаров и услуг, 

не пользующихся спросом; минимизация расходов, связанная со стимулированием спроса; 

целевое использование ресурсов при удовлетворении потребностей и запросов 

потенциальных потребителей; формирование условий для расширенного воспроизводства 

товаров и услуг, повышения собственного имиджа, а также формирование условий, 

учитывающих нужды, потребности конкретных потребителей товаров и услуг. 

Наиболее полно концепцию маркетинга реализуют крупные предприятия (Минский 

тракторный завод, МАЗ, Минский моторный завод, БМЗ) и предприятия, изготавливающие 

потребительские товары (АО «Крыница», СП «Санта-Бремор», ОАО «Витязь», ОАО 

«Милавица»). Многие предприятия успешно реализуют отдельные элементы концепции 

маркетинга. 

Рассмотрим элементы маркетингового подхода, применяемые в ОДО Алтеза», 

специализирующемся на производстве стройматериалов. В настоящее время без системы 

маркетинговой службы, обеспечивающей проведение маркетинговых исследований по 

изучению перспектив спроса, требований потребителей к свойствам и качеству товара, 

производителю трудно выжить в конкурентной борьбе. Поэтому немаловажную роль в 

деятельности предприятия играет отдел маркетинга. 

Анализ маркетингового управления в ОДО «Алтеза» выявил, что проводится регулярное 

маркетинговое исследование по качеству выпускаемой продукции, оценке сегментов рынка и 

потребностей клиентов.  

ОДО «Алтеза» поставляет продукцию практически во все регионы Республики Беларусь, 

взаимодействует практически с потребителями (с которыми на сегодняшний день контакт 

уже имеется), устанавливая долгосрочные контакты. В соответствии с матрицей Портера, 

можно отметить, что на сегодня маркетинговая стратегия предприятия – это стоимостное 

лидерство. 

Миссия предприятия звучит следующим образом: «Мы осознаем свою социально-

политическую ответственность и придерживаемся политики коллективного договора, 

долговременного присутствия на рынке, взаимовыгодного сотрудничества со всеми 

заинтересованными сторонами. Мы хотим, чтобы компания стала ведущей организацией в 

сфере производства строительных материалов». 

Структурная схема взаимодействия предприятия и рынка представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Структурная схема взаимодействия ОДО «Алтеза» и рынка 

 

Предприятие должно стремиться к уникальности продукции, высокому качеству. Для 

реализации данной стратегии предприятию необходимы сильные навыки маркетинговой 

деятельности, репутация лидера в качестве продукции, длительные традиции работы в 

отрасли. 

ОДО «Алтеза» должно отдавать приоритет качественным целям, а не количественным 

показателям. Но при этом предприятие не должно пренебрегать основным 

спросообразующим фактором – ценой и скрытыми за ней издержками производства. 

На современном этапе развития продвижение продукции ОДО «Алтеза» и рынка 

нацелено на решение двух основных задач: стимулирования спроса через увеличение объема 

рынка или расширения своей доли и улучшения имиджа компании, который включает: 

- рекламу; 

- связи с общественностью; 

- персональные продажи и стимулирование сбыта: выставки, презентации, премии и 

другие мероприятия, стимулирующие покупки потребителей. 

Развитие маркетинговой деятельности ОДО «Алтеза» неразрывно связано с развитием 

управления предприятием в целом, в том числе с внедрением стратегического управления и 

расширением горизонта планирования производственно-сбытовой деятельности 

предприятия. При этом следует помнить, что маркетинговая концепция может быть 

разработана только после определения стратегии поведения предприятия на рынке. В то же 

время цели и стратегия предприятия не могут быть разработаны без проведения 

соответствующих маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследования определяют, как занять позицию на рынке, какими путями 

и методами можно достигнуть и удержать конкурентные преимущества предприятия, 

обеспечивающие достижение его целей. 

Главным практическим результатом маркетинговой деятельности как функции 

управления предприятием являются маркетинговые программы по продуктам и по 

производству (производственным отделениям и предприятию). В целом разработка 

маркетинговых программ позволяет обоснованно определить оптимальный вариант 

производственной программы предприятия, обеспечивающей ему желаемую устойчивую 

прибыль в краткосрочной и длительной перспективе [3]. 

Современная система маркетинга должна предусматривать разработку комплексной 

программы деятельности предприятия и охватывать все этапы подготовки производства и 

сбыта соответствующих товаров. Она должна обеспечивать тесное взаимодействие сбытовых 

подразделений с производственными подразделениями; предусматривать наличие 

оптимальных запасов продукции; включать в себя рекламу, детальную программу 
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технического послепродажного обслуживания и другие мероприятия, содействующие сбыту; 

включать финансовую программу, содержащую расчеты издержек и прибылей (бизнес-план) 

[4]. 
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У роботі йде мова про проблеми формування та адаптування бренду ВНЗ до тенденцій 
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The article examines the problem of forming and adapting the brand of the higher education 

institutions to the university education trends. 
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В сучасних умовах розвитку та реструктуризації системи освіти України, необхідністі 

інтеграції у світове науково-освітнє суспільство та жорсткої конкуренції у секторі вищої 

освіти, багато вищих навчальних закладів стикаються з необхідністю розробки конкурентних 

переваг з орієнтацією на запит ринку, постійні зміни зовнішнього середовища та вимоги 

споживачів. Процес об‘єднання основних вимог націлений на збільшення обсягу і 

поліпшення якості освітньої діяльності, діяльності по залученню додаткових джерел доходу, 

оновленням ідеології бренду ВНЗ, коригуванням його стратегії і всіх елементів комплексу 

маркетингу освіти.  

При цьому варто розуміти, що межі унікальності швидко стираються. Технології 

брендингу дають можливість довести до свідомості цільових аудиторій відмінні риси ВНЗ, 

його продуктів і послуг, зробити їх зрозумілими і впізнаваними, зберігати і покращувати 

конкурентні позиції. Крім того, наявність у ВНЗ бренду забезпечує йому ряд інших 

конкурентних переваг:  

‒ бути більш привабливим для споживачів, роботодавців та інших цільових груп, 

формувати їх лояльне ставлення як до самого ВНЗ, так і його продуктів і послуг;  

‒ створювати бар'єри для конкурентів на ринках праці та освітніх послуг;  

‒ успішніше в порівнянні з конкурентами виводити на ринок нові продукти і послуги;  

‒ налагоджувати тісні зв'язки з провідними вітчизняними та зарубіжними ВНЗ; 

‒ бути інвестиційно привабливим.  
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У зв'язку з цим формування і розвиток бренду та іміджу є найважливішими 

стратегічними завданнями будь-якого ВНЗ.  

Основна мета брендингу ВНЗ ‒ індивідуалізувати пропоновану освітню послугу на 

ринку і допомогти абітурієнтам ідентифікувати її як щось відмінне від інших, краще, 

особливе, унікальне, неповторне. Отже, бренд потрібен для того, щоб пояснювати 

споживачам, чим послуга даного вузу відрізняється від послуг інших вузів і чому споживач 

повинен віддати їй перевагу.  

Слід зазначити, що в процесі позиціонування ВНЗ повинен довести до споживача свою 

головну ідею ‒ унікальність. Вона покликана відображати його цінності, місію і 

перспективне бачення. Саме так чинять такі відомі бренди в сфері вищої освіти, як Гарвард, 

Оксфорд, Кембридж, Гумбольдт, Сорбонна і ін. [1; 10]. Вони акцентують увагу на історію, 

здобутки випускників, високої кваліфікації викладачів, свободи і демократичності в 

процесах навчання і проведення наукових досліджень, прийняття рішень. 

Крім того, для повноцінного оновлення бренду необхідним є розробка стратегії, що 

інтегрує у себе управління не тільки комунікаціями і маркетингом, а й людськими та 

фінансовими ресурсами, освітнім процесом і науковою діяльністю, тобто доцільно 

апелювати в даному випадку до інтегрованого ребрендингу.  

Інтегрований ребрендинг ‒ це стратегічний процес, що орієнтовано на зростання 

економічних показників освітньої організації в умовах зниження державного фінансування 

шляхом ідентифікації та диференціації бренду на ринку освіти. Ребрендинг ВНЗ є 

необхідним за наступних причин, які виникли у зв‘язку з кризовим станом або неможливістю 

якісного розвитку:  

‒ бажання позбавитися негативної репутації;  

‒ відбудова від конкурентів; 

‒ вихід на територіально новий сегмент ринку; 

‒ необхідність розширення видів діяльності; 

‒ падіння споживчої лояльності до бренду ВНЗ; 

‒ невідповідність основним вимогам міжнародної системи освіти. 

Однак, треба враховувати найбільші помилки, що можуть бути сприйняті керівництвом 

ВНЗ під поняттям ребрендингу, тобто слід розуміти не короткострокові маркетингові акції, а 

стратегічні процеси, які орієнтовані на зростання економічних показників Вищого 

навчального закладу в умовах зниження державного фінансування шляхом ідентифікації та 

диференціації бренду на освітньому ринку, що необхідно для залучення споживачів в умовах 

загострення конкуренції та ідентичності пропозицій ВНЗ за набором основних та додаткових 

послуг. Новий образ ВНЗ повинен повністю відповідає його філософії, основним закладеним 

в нього якостям та органічно відповідати вимогам сучасної науки, оскільки пріоритетним для 

навчального закладу напрямком є реалізація інноваційного потенціалу в інтересах соціально-

економічного розвитку країни. Отже, новий образ закладу освіти повинен бути сформований 

на основі трьох факторів, навколо яких відбудовується робота ВНЗ: міжнародний, науково-

дослідницький та підприємницький фактори. 

Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що в висококонкурентному 

середовище на ринку вищої освіти України, бренд ВНЗ не може залишатися у статичному 

стані та повинен постійно адаптуватися під змінні тенденції у світових тенденціях освітніх 

послуг. Сильний відомий бренд Вищого навчального закладу повинен включати в себе 

систему інтеграції результатів ребрендингу у всі сфери освітнього процесу, щоб стати 

повноцінним ВНЗ нової формації та відповідати сучасним тенденціям економіки, бізнесу та 

міжнародним стандартам. 
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У статті проаналізовано публікації у якісних вітчизняних Інтернет-виданнях 

«Українська правда» та «iPress.ua», що в режимі реального часу оперативно й правдиво 

інформують суспільство про неоголошену «гібридну» війну на Донбасі. Своїми матеріалами 

журналісти сприяють прориву інформаційної блокади, що тривалий час існувала на сході 

держави; відкривають світовій спільноті реальну картину подій, а також дають змогу 

читачам зробити власну оцінку й спрогнозувати подальший розвиток ситуації в регіоні. 

Ключові слова: Україна, Донбас, російсько-українська війна, окупація,інформація, 

Інтернет-видання. 

 

The article analyzes the publications in high-quality domestic the Internet-editions «Тhe 

Ukrainian trut» and «iPress.ua» in real time to promptly and truthfully inform the public about the 

undeclared «hybrid» war in the Donbass. Their journalists contribute to the breakthrough of the 

information blockade which long time existed in the East of the state; open to the world community 

the real picture of events, and allow readers to make their own assessment and to predict further 

development of the situation in the region. 

Keywords: Ukraine, Donbass, the Russian-Ukrainian war, occupation, information, Internet 

publication 

 

Революція Гідності, яка розпочалася протестами проти небажання колишнього 

Президента України В. Януковича стати на європейський шлях розвитку держави, успішно 

завершилася перемогою демократичних сил у боротьбі з диктаторським режимом, зміною 

влади й реформами усіх сфер суспільного життя. Водночас на сході України активізувалися 

сепаратистські настрої серед місцевого населення, спровоковані російською пропагандою. 

Очільник РФ В. Путін назвав революційні події в Україні переворотом і висловив підтримку 

певній частині жителів Донбасу, що виступила з ініціативою відокремлення від України та 

проголошення на території Донецької й Луганської областей самостійних республік – ДНР і 

ЛНР [2].  

У середині квітня 2014 р. незаконні озброєні бандформування, за підтримки регулярних 

військових частин РФ, захопили адмінбудівлі та відділки міліції у містах Слов‘янськ, 

Артемівськ та Краматорськ. Українська влада у відповідь заявила про проведення 

масштабної антитерористичної операції (АТО) із залученням Збройних сил [3]. Поступово 

протистояння переросло у масштабний воєнний конфлікт. Незважаючи на численні докази 

присутності російських військ на території України, Росія не визнала свого вторгнення, 

відтак війну на Донбасі вітчизняні політики стали називати «гібридною», неоголошеною. 

Із перших днів військовий конфлікт на сході України став темою номер один на 

сторінках вітчизняних газет, телеканалів, міжнародних ЗМІ.  

«Із початком АТО карта «гарячих точок» Донбасу залишається майже без змін», «У ЄС 

визнають право Києва на проведення АТО і стурбовані маневрами Росії біля кордону», «АТО 

в Слов‘янську: збиті вертольоти, вбиті військові та взяті в кільце терористи», «Українська 

армія виявилася неготовою до війни «нового покоління» – такими заголовками рясніли 

мережеві медіа в квітні 2014 р.  
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Одним із оперативних й об‘єктивних джерел інформації про боротьбу з проросійськими 

терористами стала «Українська правда» – Інтернет-видання, створене у 2000 р. журналістом 

Георгієм Гонгадзе [4]. Цей ресурс має одинадцять рубрик: «Головна», «Новини», «Статті», 

«Колонки», «Інтерв‘ю», «Фото», «Відео», «Документи», «ІноЗМІ», «Блоги», «Аріхів», в яких 

публікуються інформаційні й аналітичні матеріали. Основними жанрами є: замітка, зокрема, 

розширена, інтерв‘ю, репортаж, стаття. 

Варто зазначити, що великий обсяг текстів друкуються російською мовою. Серед 

основних тем, котрі мають стосунок до неоголошеної війни на сході України, порушується 

проблематика російсько-українського інформаційного протистояння, передусім застосування 

пропагандистських технологій ЗМІ РФ: «Машина пропаганди Путіна та інформаційна 

недолугість України» (01.04.2014), «Доктрина інформаційної безпеки для України» 

(18.04.2014), «Одкровення солдата інформаційної війни» (24.04.2014), «PRивиди війни» 

(27.05.14), «Інформаційна війна, європейський фронт» (19.11.2014), «Інформаційна війна 

проти України. Погляд з Берліна» (20.11.2014).  

Матеріали політичного спрямування, зокрема пов‘язані з відносинами України та 

Європейського союзу: «Угода з ЄС – запорука перемоги у війні з Росією» (27.05.2014), 

«Євроінтеграція як шанс: нові тренди громадської думки» (11.06.2014), «Україна – ЄС: на 

газовому фронті гібридної війни» (02.07.2014); виборами президента України: «Вибори під 

час неоголошеної війни. Тур перший і останній» (25.05.2014), а також псевдореферендумом: 

виборами голів народних рад самопроголошених Донецької та Луганської народних 

республік: «Це все народна творчість: як проходив псевдореферендум на Донбасі» 

(25.05.2014), «Україна: між виборами та воєнним станом» (05.09.2014), «Вибори на Донбасі: 

зрада влади» (28.10.2014). 

Економічні питання, в яких розкриваються проблеми функціонування підприємств, 

установ в умовах окупаційного режиму, нечесного заробітку під час війни, труднощами, 

пов‘язаними з фінансуванням української армії, а також АТО: «Бізнес під окупацією» 

(01.05.2014), «Як «прокладка» заробляла на армії» (20.05.2014), «Тут всі живуть за законами 

зони: як з Донбасу вимивається бізнес» (03.06.2014), «Міноборони «зажало» 4 мільярди 

гривень, на які можна купити 1 мільйон бронежилетів» (18.06.2014), «Війна і гроші» 

(20.06.2014). 

Більшість статей стосуються волонтерства: «Люди, які досі на Майдані» (05.05.2014), 

«Армія постачальників. Хто і як допомагає передовій» (05.06.2014), «Мій внутрішній ватник, 

або Подорож туди, звідти, і знову туди» (04.07.2014), «Три історії про те, як українці 

озброюють українську армію» (11.07.2014), «Волонтери на всі руки. Як активісти 

допомагають лікарням» (14.07.2014), «Податок на протез, або Як благодійники утримують 

державу» (14.07.2014), «Солдатський чоботар» (18.07.2014), «Восток-SOS: як активісти 

Донбасу допомагають людям із зони АТО» (21.07.2014), «Волонтери нашого часу» 

(13.08.2014), «Донецьке підпілля. Як партизани-волонтери рятують людей» (18.08.2014), 

«Волонтери Донбасу, або Про що не покажуть кіно» (14.10.2014). 

Про переселенців з Донецької та Луганської областей йдеться у таких публікаціях 

онлайн-видання: «Проблема біженців: щасливий шанс чи невідворотна загроза» (20.06.2014), 

«Лишитися в Донецьку» (29.07.2014), «Про що говорять біженці. Історія одного табору» 

(11.08.2014), ««Громыхалово – мы бежим», або Життя одного мешканця Донецька» 

(15.08.2014). 

Починаючи з травня 2014 року в Інтернет-виданні «Українська правда» дедалі частіше 

публікуються матеріали, що стосуються окремих персоналій, котрі беруть активну участь в 

антитерористичній операцій або ж причетні до неоголошеної війни на Донбасі: «Командир 

батальйону «Донбас»: Зараз сепаратисти візьмуть стільки, скільки ми їм дамо взяти» 

(30.05.2014), «Командир батальйону «Азов»: Найстрашніша помилка влади – політичні 

переговори з сепаратистами» (17.06.2014), «Росіянин, що звільняє людей з полону: Не робіть 

із заручників зірок» (24.06.2014), «Командир батальйону «Артемівськ»: Нехай армією 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

168 
 

керують командири, які вже знають, що таке війна» (30.06.2014), «У юридичних тенетах. 

Історія одного медика-добровольця» (03.07.2014), «100 днів війни. Історія десантника 

«Боцмана»» (23.07.2014), «Воїни добра» (01.08.2014), «Залишені в живих. Троє солдатів, які 

пройшли пекло «Південного котла»» (23.08.2014), «Герой Андрій Вовкунович про вихід з 

оточення: Ми їли кукурудзу, насіння, пили дощову воду» (11.09.2014), «Боєць «Ікс»: Там 

багато полів, випалених, як після Хіросіми… І такий трупний запах» (03.10.2014), «Кіборг» 

Саша з Донецького аеропорту: Бойовики воюють з нами і між собою» (09.10.2014), «Боєць 

«Прикарпаття» – про війну, дезертирство і командування» (21.10.2014), «Поранені в АТО. 

Богдан. Синдром снайпера» (11.11.2014), «Воїни добра. Антоніна Левчук та Ірина 

Пилипенко» (17.11.2014). 

Упродовж 2014 року доволі часто на сайті оприлюднювалися публікації хронологічного 

характеру, котрі вказували на перебіг подій на окупованій території: «Десять годин у 

Слов‘янську» (23.04.2014), «АТО. Донецьк. Маріуполь» (26.05.2014), «Активна фаза АТО. 

День другий» (27.5.2014), «Війна за Схід. День третій» (28.05.2014), «АТО триває: 

Слов‘янськ, Краматорськ, Донецьк» (29.05.2014), «У таборі батальйону «Схід»» (02.06.2014), 

«Маріуполь звільнений» (21.06.2014), «Десять днів, які не принесли мир» (02.07.2014), 

«Смертельна втома: Краматорськ напередодні втечі сепаратистів» (06.07.2014), «Айдар. 

Передова біля Металіста» (17.07.2014), «Донбас. Екстримологія» (05.08.2014), «Маріуполь: 

три лінії оборони» (07.09.2014), «Піски: зона відчуження» (24.11.2014), «На війні як на війні. 

Щоденник солдата» (08.12.2014). 

Ще один критерій, за яким варто виокремити тексти, опубліковані за 2014 рік в 

«Українські правді», це статті зі «сліпими заголовками». У них здебільшого розміщені 

роздуми журналістів про події на сході України, проводяться паралелі між минулим і 

теперішнім, що стосуються бойових зіткнень на частині території держави, порівнюється 

досвід України із закордоном: «Війна і ми» (04.04.2014), «Чисте небо» (30.04.2014), «Україна 

і її Вандея: що далі?» (12.05.2014), «Росія: гальванізація Гітлера» (02.07.2014), «Республіка-

вампір» (01.08.2014), «Війна не для всіх» (11.08.2014). 

Журналісти «Української правди» намагаються оперативно висвітлювати проблемні 

питання «гібридної війни» на сході України. Особливо яскраво це проявляється в 

інформаційних матеріалах, зокрема замітках, котрі публікуються у виданні із періодичністю 

від 3 до 45 хвилин. Активність зменшується лише у вихідні – суботу й неділю. Наскрізними 

для усіх матеріалів є повідомлення про перебіг подій у Донецькій та Луганській народних 

республіках.  

Щодо аналітичних матеріалів, котрі усебічно висвітлюють інформацію щодо боротьби з 

російськими терористами, то вони зорієнтовані на інформаційну війну Росії з Україною; 

фінансові питання: бізнес на території, де відбуваються бойові зіткнення, виділення коштів 

на забезпечення потреб армії; окремі персоналії, серед яких волонтери, медики, 

проукраїнські бійці, переселенці з окупованих територій; відомості, які за хронологією 

інформують про факти й події, що стосуються воєнних дій на території України. 

Ще одним якісним вітчизняним Інтернет-виданням, що активно висвітлює тему 

російсько-української війни на Донбасі є «iPress.ua» [1] – українське мережеве медіа, що 

розпочало свою роботу навесні 2012 р. Головний редактор Ярослав Іваночко. 

Новинний портал «іPress.ua» пропонує відвідувачам незалежну та оперативну 

інформацію про найважливіші події в Україні та світі. У виданні матеріали публікуються 

українською та російською мовами в таких рубриках: «Політика», «Бізнес & Фінанси», 

«Суспільство», «Технології», «Спорт», «Відпочинок», «Здоров‘я», «Igood deal». 

Найпопулярніші публікації розміщуються в окремій рубриці «Топ Тема»: «Люстрація» 

(матеріали, в яких йдеться про «курс» України на очищення влади), «Війна в Україні» 

(відомості про збройний конфлікт на території Донецької й Луганської областей України), 

«Надія Савченко» (інформаційні повідомлення про ув‘язнену на території Російської 
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Федерації українську льотчицю). Події російсько-української війни найчастіше з‘являються в 

рубриках «Політика», «Суспільство». 

У рубриці «Політика» більшість текстів стосується впливу російського Президента 

В. Путіна на перебіг конфлікту на cході України, оцінок експертів, реакції закордонних 

представників на антитерористичну ситуацію, зокрема, таких держав, як США, Німеччина й 

країн Євросоюзу: «Росія тихцем окупувала Україну, поки Захід вів пусті теревені» 

(14.04.2014), «Українцям треба змиритися з тим, що США та ЄС не готові воювати за 

Україну» (24.04.2014), «Українська криза: хто моргне першим, Володимир Путін чи Захід?» 

(02.05.2014), «Федералізація або війна: яким буде вихід з української кризи» (13.05.2014), 

«Новое лицо донецкого сепаратизма» (23.06.2014), «Українців під Зеленопіллям убивали 

російські війська» (12.07.14), «На боці сепаратистів воюють найманці з Польщі» 

(24.07.2014), «Контрнаступ України став несподіванкою для Кремля» (07.08.2014), «Навіщо 

Петро Порошенко знищує добровольчі батальйони?» (21.08.2014), «Або озброюйте Україну, 

або капітулюйте» (05.09.2014), «Війна як система, або Про добре слово і пістолет» 

(30.09.2014), «Перемир‘я в Україні є паузою, а не надією на спокійне майбутнє» (13.10.2014), 

«Готуються не до сценарію війни, а до війни, або Про державно-політичну свідомість влади» 

(20.11.2014), «Захід втомився від конфронтації з Путіним: Україна змушена домовлятися про 

мир з агресором» (01.12.2014), «Захід не має стратегії щодо деескалації конфлікту на 

Донбасі, Путін також імпровізує» (22.12.2014). 

У рубриці «Суспільство» опубліковано матеріали про біженців з окупованих територій, 

розповіді бійців АТО, журналістів, що побували на передовій, волонтерів: «Біженці з Криму 

у Львові вчаться говорити українською і не планують повертатися додому» (08.05.2014), «На 

Донбасі готуються бійці для майбутньої війни на Кавказі» (31.05.2014), «Лише б повернувся 

живий» (11.06.2014), «Жизнь в клетке. Кто и что помогает переселенцам с Донбасса 

вырваться из чиновничьего ада» (16.06.2014), «Російські танки, погром посольства та слова 

Дещиці про Путіна, – реакція західних ЗМІ на останні події в Україні» (16.06.2014), «За 

голову бійця із «Правого сектора» дають $75 тисяч) (22.07.2014), «Дратують товстосуми, які 

не жертвують ні копійки на допомогу українським військовим, – Юрій Касьянов» 

(04.08.2014), «Військовослужбовцям в зоні АТО потрібна допомога українців» (22.09.2014), 

«Їли змій і пили воду із калюжі: будні військових із заблокованих бригад» (24.09.2014), 

«Війна у мінус?» (02.09.2014), «Я думав, що сам поїду на війну, а війна до мене приїхала, – 

Левко Стек, журналіст із зони АТО» (06.09.2014), «Луганский синдром» (23.10.2014), «Куда 

девать жителей Донбасса?» (24.10.2014), «ЛНР: Луганская народная резервация» 

(02.10.2014), «Офіцери виходили з-під Зеленопілля на танках і БТРах, а солдати – через 3,5 

години в «Уралі» з брезентом, – боєць 24-ї бригади» (07.10.2014), «Історія прориву з 

Іловайського пекла, або Той, хто «народився в сорочці» (11.10.2014), «На колесах війни» 

(31.10.2014), «Как зарабатывают на войне, прикрываясь патриотизмом» (07.11.2014), «Війни 

немає тут, тому що там воюють наші хлопці, – волонтер зі Львова Люба Возняк» 

(28.11.2014), «Театри Донбасу: біженці, заручники, зрадники» (02.12.2014), «Кіборг 

«Росомаха»: Війна вигідна всім, крім солдатів» (24.12.2014), «Людина не створена для війни 

– мені хочеться творити, а не руйнувати: історія бійця 3-го батальйону тероборони 

Львівщини» (29.12.2014). 

Більшість текстів містять посилання на закордонні джерела, вміщують в себе коментарі 

іноземних експертів. До прикладу, у статті «Перемир‘я в Україні є паузою, а не надією на 

спокійне майбутнє» (13.10.2014), що розміщена в рубриці «Політика», йдеться про західних 

експертів, котрі стверджують, що немає жодних підстав вірити Володимиру Путіну і 

критикують поширену серед частини західних експертів і дипломатів точку зору, згідно з 

якою розширення НАТО й ігнорування Заходом інтересів Росії є головною причиною її 

агресивної поведінки щодо України. 

Також в онлайн-виданні «iPress.ua» відсутнє провладне спрямування текстів, відверто 

критикується український уряд і президент. У публікації «Готуються не до сценарію війни, а 
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до війни, або Про державно-політичну свідомість влади» (20.11.2014) автор засуджує дії 

українського гаранта Конституції й стверджує, що він мислить як бізнесмен, який вірить у 

мирне врегулювання конфлікту, а не діє конкретно.  

Статті рубрики «Суспільство» здебільшого побудовані на аналізі ситуації на сході 

України людьми, котрі безпосередньо брали участь у воєнних діях: бійці, волонтери, 

активісти, медики, журналісти. «Дратують товстосуми, які не жертвують ні копійки на 

допомогу українським військовим, – Юрій Касьянов» (04.08.2014) – це інтерв‘ю з учасником 

волонтерського руху, активістом ініціативи «Армія SOS» Юрієм Касьяновим, який від 

початку бойових дій перебуває на передовій АТО. У тексті йдеться про роботу волонтерів, 

котрі жертвують часом і зусиллями, а також ризикують власним життям, аби доправити 

допомогу на передову.  

У статті «ЛНР: Луганская народная резервация» (02.10.2014) автор прирівнює устрій 

життя народу в самоутвореній Луганській народній республіці до резервацій в США та 

Канаді – не лише територій, на яких відокремлено мешкають індіанські племена, а й 

територій, на яких люди проживають за законами цих племен, а не за законами штату або 

провінції. Акцентує увагу саме на тому, що так звана ЛНР має намір жити не за українським 

чи російським законодавством, а за власним, так званим «племінним». 

У рубриці «Топ Тема» – «Війна в Україні» з 15 квітня 2014 року (початок 

антитерористичної операції) розміщуються інформаційні матеріали: «У Горлівці сепаратисти 

відмовились звільняти міліцію» (19.04.2014), «Росія готує військове вторгнення в Україну на 

15 липня, – Тимчук» (14.07.2014), «Упродовж ночі терористи з «Граду», мінометів і гаубиць 

обстрілювали військових біля Маринівки» (16.07.2014), «За добу в батальйоні «Айдар» 

загинуло 23 бійці» (28.07.2014), «Госпіталізації зазнало 2 тис 229 вимушених біженців з 

Донбасу» (13.08.2014), «Українські військові покинули Луганськ: місто повністю під 

контролем терористів» (04.09.2014), «Прес-центр АТО не підтверджує оточення українських 

військ під Дебальцевим» (20.09.2014), «Будівлю Донецького аеропорту продовжують 

утримувати бійці «Правого сектору» і армійський спецназ» (04.10.2014), «Зарубіжні 

військові експерти знайшли підтвердження присутності російських танків в Донбасі» 

(23.10.2014), «У мережі з‘явились фото Донецького аеропорту з висоти пташиного польоту» 

(08.11.2014), «На Дніпропетровщині влада виділила 600 тисяч гривень на ідентифікацію тіл 

загиблих» (17.11.2014), «СБУ обіцяє до Нового року звільнити усіх заручників, які 

перебувають в полоні бойовиків» (10.12.2014). 

Отже, вітчизняні Інтернет-видання «Українська правда» й «iPress.ua» в режимі реального 

часу намагаються оперативно й правдиво інформувати суспільство про неоголошену 

«гібридну» війну на Донбасі. Своїми публікаціями журналісти сприяють прориву 

інформаційної блокади, що тривалий час існувала на сході держави; відкривають світовій 

спільноті реальну картину подій, шукають розуміння й підтримки в лідерів європейських 

держав. Прозорий погляд і об‘єктивна оцінка українських реалій допоможе провести 

деескалацію військового конфлікту в найкоротший термін. 
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СОЦІОЛОГІЯ / СОЦИОЛОГИЯ 

Тетяна Нуштаєва 

(Одеса, Україна) 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІМ’Ї В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Розглянуто поняття сучасної сім'ї, визначено тенденції розвитку сучасної сім'ї, які 

поширені і в розвинених західних країнах і в Україні.  

Ключові слова: соціологія сім'ї, сім'я, шлюб, розлучення, монобатьківська сім'я, 

народжуваність.  

 

The concept of the modern family, defined trends of modern families that are common in 

Western countries and in Ukraine 

Key words: sociology of the family, family, marriage, divorce, monobatkivska family, the birth 

rate. 

 

Сім'я являє собою об'єднання людей, пов'язаних спільністю побуту та взаємною 

моральною відповідальністю, що грунтується на шлюбі та кровній спорідненості. Вона 

відіграє особливу й важливу роль в усій історії розвитку та функціонування людського 

суспільства. Сім'я є необхідним компонентом соціальної структури будь-якого суспільства, а 

також головним осередком організації побуту, найважливішою його виробничою та 

споживчою одиницею.  

Сім'я є об'єктом дослідження багатьох наук – історії, соціології, права, психології, 

педагогіки етики, демографії, етнографії тощо. Кожна з них відповідно до свого предмета 

вивчає специфічні сторони функціонування і розвитку сім'ї. 

Соціологія сім'ї – це спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає формування, розвиток і 

функціонування сім'ї, сімейно-шлюбних відносин у конкретних культурних та соціально-

економічних умовах, виникнення якої припадає на 20-ті рр. XX ст. Центральною категорією 

цієї галузі соціологічного знання є поняття сім'ї. 

Сім'я – соціальна система, яка має риси соціального інституту і малої соціальної групи, 

первинної і основної клітинки суспільства. Як соціальний інститут сім'я характеризується 

сукупністю соціальні норм, санкцій і зразків поведінки, які регламентують взаємодії між 

подружжями, батьками, дітьми та іншими родичами. Як малу соціальну групу сім'ю можна 

визначити як спільність , яка утворюється на основі шлюбу або кровному родстві, члени якої 

пов'язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю подружжя за здоров'я 

дітей та їх виховання. [1, с. 190] 

Сім'ю і родинне життя доцільно розглядати в динаміці, а не в статиці. Це один із 

найдавніших соціальних інститутів, змінюючи свої форми, функціонувала в усіх відомих 

цивілізаціях та культурах. Життєдіяльність сім‗ї тісно пов‗язана з соціально-економічною, 

політичної, культурною реальністю країни. Сучасний етап розвитку західного суспільства 

супроводжується докорінними змінами у сім'ї і родинних стосунках, що на думку багатьох 

дослідників, поставило під сумнів саме існування сім'ї. Це зумовлене низькою обставин, 

серед яких соціологи називають: 

- зростання економічної незалежності жінок та їх активне включення в трудову 

діяльність; 

- утворення двох центрів життя – праці і дому; 

- еволюція погляду на сексуальну мораль; 

- винахід надійних контрацептивних засобів. 

Ці та інші причини викликали появу тенденцій розвитку сучасної сім'ї, які широко 

поширені й у розвинених західних, і в посткомуністичних країнах: 

- зростання розлучень (абсолютне і відносне); 
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- зростання кількості неповних сімей і дітей, народжених поза шлюбом; 

- зменшення середньої тривалості шлюбу; 

- пізніший час вступу в шлюб; 

- спільне життя подружніх пар без оформлення шлюбу; 

- зменшення розмірів сім'ї і народжуваності з подальшим постарінням населення та 

навіть його депопуляцією; 

- збільшення кількості одиноких людей, які не беруть шлюбу; 

- зменшення кількості повторних шлюбів. [3, с. 204-205] 

Зрозуміло, що зазначені тенденції тією чи іншою мірою притаманні і розвитку сім'ї в 

Україні. Однак специфіка сімейних взаємин у нашій країні полягає в тому, що вони тісно 

пов'язані із загальним кризовим станом українського суспільства і насамперед ‒ з низькою 

матеріальних проблем, суть яких можна висловити дуже коротко: боротьба родин за 

виживання в кризовому соціумі. 

Спираючись на дані «Щорічної державної доповіді Президентові України, Верховній 

Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей і стан реалізації державної 

сімейної політики (за підсумками 2010-2013 років)» можна побачити картину стану сім'ї в 

Україні. 

Всеукраїнський перепис населення 2001 р. та дані останніх вибіркових соціально-

демографічних обстежень свідчать, що більшість населення сучасній України проживає у 

складі простої нуклеарної сім'ї ( з подружньою парою мешкає один з батьків або інших 

родичів). Сім'ї є невеликі за розміром. У 78% домогосподарств проживає не більше трьох 

осіб; лише у 38% мешкають діти до 18 років. 

Поширеними є неповні сім'ї, тобто сім'ї без шлюбного ядра, у більшості випадків це 

монобатьківські сім'ї, в яких дітей виховує один із батьків, як правило мати. 

Однією з основних характеристик шлюбу є показники його міцності, в першу чергу ‒ це 

поширення руйнації шлюбу в наслідок розлучення. Розпад шлюбу не тільки негативно 

впливає на шлюбну і дітородну ситуацію у суспільстві, а й погіршує морально-

психологічний клімат. Україна відноситься до групи країн Європи з високим рівнем 

розлучуванності населення. Після 2000р. в Україні спостерігалася тенденція до зменшення 

кількості розлучень, хоча із певними річними коливаннями. Але за загальним коефіцієнтом 

розлучуваності (кількість розлучень на 1000 населення) серед країн Європи у 2012 р. Україна 

була на одному з перших місць. (Якщо в Словенії цей коефіцієнт найменший ‒ 1,2%, 

найбільший в Росії найбільший ‒ 4,5%, то в Україні він складає – 3,7%). 

Середній вік взяття шлюбу в Україні у 2000-2013 роках також змінюється: якщо у 2000р. 

у чоловіків він складав 29,36 років, у жінок – 26,52 роки, то у 2013 р. ‒ 30,89 та 28,08 

відповідно. 

В Україні, як і в інших країнах, простежується тенденція до зростання ролі 

незареєстрованих шлюбів у формуванні сімейної структури населення, що є наслідком 

складних процесів трансформації шлюбно-сімейних відносин, а також скорочення державної 

регламентації особистого життя. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. у 

незареєстрованому шлюбі перебуває 7% одружених чоловіків і заміжніх жінок. Однак серед 

молоді 15–19 років їх частка є досить вагомою ‒ 25,3% у чоловіків і 19,2% у жінок, тобто 

нові форми шлюбних союзів більш поширені саме серед молоді, яка знаходиться «на порозі» 

дітородної діяльності. Незареєстровані шлюби найбільш поширені на півдні та сході 

України, водночас для населення західного регіону вони не є характерними. [4, с. 11] 

Найпоширенішим типом домогосподарств з дітьми у віці до 18 років, як за результатами 

всеукраїнського перепису 2001 р., так і за даними вибіркових обстежень умов життя 

домогосподарств є однодітні сім'ї. У сучасній Україні багатодітні сім'ї стають здебільшого 

винятком, їх частка постійно зменшується.  

Стале підвищення народжуваності в Україні протягом 2002-2009 рр. змінилося її 

коливанням, при якому в 2010 і в 2011рр. чисельність новонароджених була нижчою за 
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рівень 2009р., але у 2012р. різко збільшилася. Однак у 2013р. знову відбулося зниження 

чисельності новонароджених: вона становила 503,7 тис. і була меншою на 17,1 тис. за 

сукупність народжених у попередньому 2012 р. загальне річне зниження народжуваності 

відбулося через зменшення чисельності народжених першої і другої черговості. При цьому, 

якщо у 2001 р. частка первістків у загальній сукупності народжених сягала 60%, то у 2013 р. 

вона знизилася до 47,1%. Отож у новому тисячолітті частка дітей першої черговості 

народження у загальній сукупності народжених зменшилася у 1,3 рази. [2, с. 8-24] 

За рівнем народжуваності Україна залишається у групі європейських країн з найнижчим 

показником сумарної народжуваності. Загалом, розвиток сімейно-шлюбних процесів у 

сучасній Україні відбувається в дуже складній ситуації, для якої характерне зменшення 

населення країни внаслідок перевищення кількості померлих осіб на кількістю народжених. 

Загалом з 1991 по 2016 рр. населення України зменшилося з 51,9 до 42,8 млн. осіб.  

Таким чином, серед основних тенденції розвитку сучасної сім'ї в Україні можна 

виділити: зростання кількості розлучень, неповних сімей, зменшення народжуваності дітей. 

Сьогодні Україна переживає складну демографічну кризу, що супроводжується різким 

спадом народжуваності та зростанням смертності. Невпевненість у майбутньому сім‘ї 

призвели багатьох людей до перегляду своїх шлюбних і репродуктивних планів. Вони 

відмовляються від народження дітей, відкладаючи це на кращі часи; відкладають шлюби, 

замінюючи їх альтернативними формами стосунків. 

Стан розвитку сім'ї в Україні потребує виваженої й активної державної соціальної 

політики, що зорієнтована на підтримку сім'ї, і передбачає об'єднання зусиль усіх державних 

структур, соціальних інституцій та громадськості щодо створення передумов для її 

подальшого розвитку. 
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МЕДІАСТРАТЕГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ДІТЕЙ  
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У статті розкритий вплив засобів масової інформації на формування агресивності у 

дітей різних вікових періодів. Визначені умови ефективного зниження рівнів прояву агресії 

підлітками засобами психокорекції. 
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This article is revealed the influence of the mass media on the formation of aggression in the 

children of different ages. The thesis identifies the conditions of efficient teenage aggression 

reduction through psych-correction. 

Key words: aggression, aggression levels, character accentuations, inadequate self-rating, 

pragmatism in value system, type of interrelations. 

 

У резолюції 59 (1) Генеральної асамблеї ООН (1946) підкреслюється, що свобода 

інформації повинна базуватися на високих моральних принципах. Привілеями свободи 

інформації треба вміло користуватися, не варто зловживати; треба об'єктивно розповідати 

про важливі факти, події, явища, поширювати інформацію без злісних намірів. Будь-яка 

перешкода в доступі до споживання потрібної людям соціально значущої інформації, 

поширення дезінформації ускладнює або й дезорганізовує суспільне життя.  

Особлива увага приділяється захисту прав неповнолітніх телеглядачів. Так, у ст. 41 

Закону «Про телебачення і радіомовлення» записано: «Передачі (фільми), що можуть 

завдати шкоди фізичному, психічному, моральному розвиткові неповнолітніх, 

забороняються» [1, с. 35]. 

Відкинувши суб'єктивні особливості кожної окремої родини та труднощі, які люди 

мусять переживати через економічні негаразди, зупинимося на виховному впливі 

інформаційного простору, в якому живуть дорослі та діти. Серед усіх інших засобів масової 

інформації телебачення є засобом масової комунікації, що найлегше сприймається людиною, 

бо, порівняно з читанням газет, або ж слуханням радіо, людина докладає найменше 

розумових зусиль. Природно, що діти швидко потрапляють під вплив такого «гарного 

помічника» у процесі пізнання світу. 

Усі ми любимо дивитись телевізор. А попри заборону показу до 22 години фільмів зі 

сценами насилля, ефірний час заповнений бойовиками вдень і ввечері. А ще є секс – 

фактично, порнографія. Діти спостерігають за бійками, кровопролиттям, убивствами, 

дивляться фільми жахів, де за «героїв» огидні монстри. Сміються, коли людина падає, 

забивається, потрапляє у прикрі ситуації.  

Мало чим відрізняється і тематика мультфільмів, бо це переважно ті самі бойовики 

іноземного виробництва. 

Фахівці з проблем масової комунікації наділяють сучасне телебачення такими 

характеристиками: примітивізм, вульгаризація, одномірність, відсутність історизму у 

відтворенні подій, деперсоналізація поведінки, стереотипність мислення героїв, спрощення 

смислу інформації, грубість, упередженість під час оцінювання подій, потурання 

пристрастям і забобонам глядача. 

Еротика, жахи, відьми, маніяки, привиди, монстри, ніндзі, покемони, потойбічні сили, 

психічно хворі люди, всілякі пророки, психотерапевти, астрологи, екстрасенси заполонили 

екран.  

Під впливом таких сцен емоційна сфера людини розгойдується, ставлення до дійсності 

стає менш раціональним, росте навіюваність, психічне зараження населення. Звісно, що 

глядач (нині – це все населення країни) стає легковірним і слухняним, ним легко 

маніпулювати та керувати. 

Слід зазначити, що телебачення, як основний засіб поширення масової культури, є 

потужним фактором, який сприяє розвитку агресивності у неповнолітніх. Вплив його 

необмежений, потенціал величезний. Сцени насильства, які демонструються (деколи без 

всіляких обмежень), нерідко служать взірцем для наслідування. Відповідні фільми, 

бойовики, трилери, фільми жахів тощо – зараховують, як правило, до однієї групи і 

кваліфікують як «соціально небезпечні», оскільки вони пропагують культ насильства, 

агресивності, жорстокості й розпусти, і завдають істотної шкоди психічному здоров‘ю 

глядачів. Особливо непокоїть громадськість можливий деструктивний вплив на особу 
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молодшого й підліткового віку, чия психіка тільки формується і є вкрай чутливою до будь-

яких впливів ззовні. 

У життєдіяльності підлітків переважають ситуації, особливість яких полягає в 

загостреній напруженості і невизначеності варіантів поведінки. В поведінці неповнолітніх 

спостерігаються неадекватні реакції, агресивність, гіперактивність, розпущеність, 

неорганізованість, емоційна нестійкість. 

Психологи і психіатри все частіше наголошують на тому, що сучасні підлітки стають 

дедалі «телеспрямованішими», і що це виявляється передусім у їхній жорстокості ворожості, 

байдужості до людей, нечутливості до чужого болю. Діти все більше втрачають інтерес до 

навчання. А найдієвішими регуляторами стосунків між людьми вони вважають силу і гроші. 

Агресивна поведінка підлітків постає як спосіб самовираження, самоствердження, 

реакції на неблагополучну обстановку в сім‘ї чи досягнення значущої мети. 

Відомий американський медіаексперт Дуглас Рашкофф у книжці «Медіавірус». Як поп-

культура таємно впливає на вашу свідомість» звертає увагу на те, що ЗМІ ховають підривні 

концепції під смачною оболонкою. Причому, вважає експерт, молоді медіастратеги, що 

виховані медіа, «просувають» у глядацьке середовище також контркультурні ідеї, які 

підточують традиційні національні засади. Проте, відзначає дослідник, «фактично дитяче 

телебачення і МТV – найзручніші точки для запуску «контркультурних балістичних ракет» 

[2, с. 6]. 

Не можна без глибокого хвилювання читати статтю Володимира Шовкошитного «Як 

виховати українця». Він наголошує, що з початком приватизації інформаційного простору 

України починається й процес його тотальної окупації чужомовними і чужодухими 

господарями. Засоби масової інформації: кіно, радіо, телебачення, газети, журнали, Інтернет 

– усе, що несе будь-яку інформацію масовому споживачеві, опинилося не в українських 

руках. Більше того – в руках тих, хто за допомогою державних службовців найвищих рангів 

використовує цю зброю масового знищення проти всього українського, що ще є в Україні. 

На голови ошелешеного українського обивателя обрушилися брудні потоки російськомовної 

та англомовно-перекладної антикультури – еротика, насильство, андерграундова попса, 

зеківський шансон.  

Торкаючись проблеми з деструктивного впливу ЗМІ на дитячу психіку, слід запровадити 

систему суворого державного контролю за обігом відповідної інформації. Однак заборонні 

заходи не гарантують того, що заборонене явище припинить своє існування. Навпаки: 

заборонений плід стає ще привабливішим. Тож можливості розв‘язання цієї проблеми, на 

нашу думку, полягають передусім у тотальній відповідальності дорослих – батьків, 

педагогів, працівників ЗМІ, політичних, державних та громадських діячів – за майбутнє дітей 

і країни. 

Необхідно не тільки підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних 

умовах, до захисту від сприйняття різної негативної інформації, але і навчити розуміти й 

усвідомлювати наслідки впливу ЗМІ на психіку людини, її життя в цілому. 

Зрозуміло, що одним з важливих напрямів розв‘язання порушеної проблеми є створення 

сімейного телебачення. Слід погодитися із президентом Українського центру політичного 

менеджменту, кандидатом психологічних наук Юрієм Шайгородським, що сімейне 

телебачення повинно транслювати важливі й цікаві новини про події в Україні і світі, 

хроніку, довідки тощо; освітньо-пізнавальні програми за напрямками, визначеними 

потенційними глядачами, наприклад, географія, право, політика, історія, психологія тощо; 

програми для різних вікових категорій; програми для жінок (дівчаток), для чоловіків 

(хлопчиків); власне сімейні програми – планування сім‘ї, здорове харчування, психологічна 

служба, поради спеціалістів, спільне дозвілля тощо; розважальні програми – ігрові шоу, 

конкурси, вікторини; музичні програми; авторські програми; світ мультфільмів; мода і стиль 

тощо. 
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Не повинна демонструватися на сімейному телебаченні телепродукція з елементами 

насильства, жорстокості; що пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, яка 

принижує особистість за будь-якою ознакою, пропагує невігластво, неповагу до батьків; що 

пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички; 

реклама тютюну, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, агресивних видів спорту. 

Необхідно впроваджувати деякі рекомендації дитячих невропатологів і психологів по 

збереженню психосоматичного здоров‘я дітей: 

 дітям до трьох років телевізор дивитися не слід; 

 здорові діти 3-4 років проводити біля телевізора можуть 15 хв., 5-6-літні діти – 30 хв., 

молодші школярі – 1-1,5 години 2-3 рази на тиждень. 

 Віртуальні образи привертають і створюють психологічну залежність, перш за все 

тому що стимулюють перезбуджування нервової системи і дисгармонію мозкових ритмів, що 

відбуваються завдяки швидкості, яскравості, ефекту «мерехтіння». Тому необхідно спочатку 

дорослим самим проглянути мультфільми і фільми, які хочуть показати дітям, звертаючи 

увагу на те, чи не викличуть вони перезбуджування нервової системи. 

 До 7 років у дитячої свідомості немає захисного бар‘єру від віртуальної агресії, тільки 

після 12-ти років діти вчаться розділяти віртуальну і дійсну реальність. Тому не варто 

залишати дитину наодинці з телевізором, комп‘ютером. Сама вона захиститься перед 

віртуальною агресією не зможе. 

 Слід врахувати чинники шкідливої фізіологічної дії електромагнітного 

випромінювання при роботі дитини з комп‘ютером: підвищена стомлюваність, дратівливість, 

виснаженість нервової системи – розлад сну, порушення пам‘яті і увага – зростання 

алергічних реакцій організму – зміна в кістково-м‘язовій системі – специфічні болі в 

зап‘ястку і пальцях при роботі з клавіатурою – розвиток короткозорості [3]. 

Якщо батьки справді дбають про здоров‘я своєї дитини, то, можливо, краще було б 

замість телевізора запропонувати їй цікаву книжку. Вона не лише не зашкодить здоров‘ю, а й 

розвиватиме його розумові здібності. Що ж до телевізора, то повністю відмовлятися від 

нього не треба. Деякі телепередачі (наприклад, про природу чи мультфільми) були б не 

зайвими для дитини. Але при цьому треба зважати на вищенаведені поради. 

Таким чином, необхідно не тільки підготувати нове покоління до життя в сучасних 

інформаційних умовах, до захисту від сприйняття різної негативної інформації, але і навчити 

розуміти й усвідомлювати наслідки впливу ЗМІ на психіку людини, її життя в цілому. 
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ВПЛИВ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ФАКТОРУ  

НА ЕТНОПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ 

 

У статті розглядається сучасна державна етнополітика України. Аналізується вплив 

геополітичного фактору на особливості формування політики спрямованої на врегулювання 

взаємин між державою та національними меншинами. 

Ключові слова: геополітика, географічне розташування, етнополітика, міжнародна 

політика, національні меншини.  

 

The article presents the modern state ethnic policy of Ukraine. The article contains the 

analyses of the influence of geopolitical factors on the peculiarities of policy aimed at regulating 

relations between the state and national minorities. 

Key words: geopolitics, geography, etnopolitika, international politics, national minorities. 

 

Розглядаючи питання державної ентополітики, у класичному сенсі його слід розуміти, як 

взаємовідносини між націями, етносами та етнічними групами між собою з одного боку і між 

ними та державою – з іншого. При цьому взаємозв‘язки включають в себе не лише державне 

регулювання взаємовідносин між етносами, а також передбачають механізми реалізації 

етнічними групами своїх iнтересiв i програм. Однак у багатьох країнах світу, зокрема у тих, 

що складають групу, так званих пострадянських країн, основні напрямки етнополітики 

визначають не стільки внутрішні чинники, скільки зовнішні. Нинi проблеми етнополiтики 

переплітаються з проблемами мiжнародної полiтики. Тому потребують їх розгляду, крізь 

призму геополітичного фактору. Україна є однієї з таких держав. При цьому слід відзначити, 

що сама вона є однією з тих країн, в яких у формуванні внутрішньої та зовнішньої політики 

надзвичайно важливу роль відігравали зовнішні чинники. 

Щодо геополітичних особливостей України, то з цієї точки зору вона має багато переваг. 

Насамперед, це пов'язано з її надзвичайно вигідним географічним розташуванням, оскільки в 

ракурсі геополітики вона займає на Євразійському континенті винятково важливе, багато в 

чому унікальне місце, яке часто визначають поняттями «географічний центр Європи», 

«перехрестя між Сходом і Заходом». Все це сприяло тому, що протягом історії, територія 

України була перехрестям не лише міграційних, але й торгівельних шляхів. Тому із 

стародавніх часів через територію сучасної України проходили торгівельні комунікації між 

країнами балтійським і середземноморськими, між Західною і Центральною Європою та 

Середньою Азією і Китаєм. Щоправда, тут слід зауважити, що всі ці геополітичні переваги у 

минулому нерідко перетворювалися на вади, оскільки за відсутністю надійних природних 

рубежів Україна протягом століть була об'єктом чужоземних зазіхань і багаточисельних 

експансій з боку своїх сусідів, що позбавило її можливості самостійного державного 

існування, а її територія була розпорошена різними країнами. Не можна не сказати й про те, 

що торгівельні шляхи, що проходили через територію України, обумовлювали перевагу тих 

чи інших культурних впливів – чи то грецьких за античні часи, чи то візантійських і 

норманських в епоху Київської Русі, чи то західноєвропейських і московських у період 

пізнього середньовіччя, а всі разом вони обумовлювали також і різні геополітичні орієнтації. 

Все це не могло не накласти свого відбитку на менталітет населення різних регіонів України, 

наслідки в різниці якого ми відчуваємо й сьогодні [6, с. 176-177].  

На перших етапах історії українського народу спостерігається значний вплив 

давньогрецької, іранської та тюркської культур. Якщо греки Північного Причорномор‘я та 

кочові іраномовні племена перших скотарів відігравали позитивну роль, то тюркські племена 
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здійснили негативний, руйнівний вплив на протоукраїнців. В часи існування Київської Русі 

важливим центром зовнішнього впливу стають Візантія та Болгарське царство. Їх 

пов‘язували і військові, і торговельні, і культурні зв‘язки, а також прийняття християнства 

Русю. Коли ж болгарська держава була розгромлена, частина болгар знаходить притулок на 

території України. Монголо-татарська навала прискорює процес розпаду, ослабленої 

міжкнязівськими чварами, Київської держави, а всі зв‘язки переміщуються до Галицько-

Волинської держави. З часом українські землі були інкорпоровані до Великого князівства 

Литовського, а з утворенням Речі Посполитої зростає експансія Польщі. Українські землі 

активно заселяються поляками. Включення українських земель до складу Австрійської та 

Російської імперій, на ґрунті формування єдиного політичного, територіального, 

економічного та релігійного простору, посили їх вплив на українську культуру. А маси 

українського населення примусово переміщувалися на землі імперій. З іншого боку 

спостерігалася тенденція заселення українських земель росіянами та австрійцями. Цей 

фактор істотно вплинув на геополітичну орієнтацію незалежної України. Утворившись, як 

незалежна держава, на розвалинах СРСР, Україна опинилася в складній геополітичній 

ситуації. Адже опинилась у центрі перетину двох цивілізацій – західної та євразійської. 

Наближення НАТО і ЄС впритул до кордонів України, членство держави в структурах СНД 

ставить складне питання вибору пріоритетів геополітичної орієнтації та етнополітики 

[4, с. 181]. 

На сьогоднішній день в питаннях етнополітики в нашій країні існує ряд питань, які 

необхідно розв‘язати. Етнополітична проблема України – не кримськотатарська, польська, 

грецька чи єврейська. Головна етнополітична проблема – російська. При цьому, слід 

наголосити – не російської меншини, що проживає на Україні. Де всупереч різним 

пропагандистським лозунгам і спекуляціям, росіяни не зазнають жодних утисків. Навпаки ж, 

в нашій державі російського більше чим українського: у російських дітей є змога навчатися у 

російськомовних школах; книги, преса, більшість телеканалів також російськомовні; не 

кажучи вже про російську мову, яка звучить майже у всіх великих містах, за винятком 

Західної України. Тоді чому на цьому ґрунті лунають територіальні, політичні та інші 

претензії, з боку північного сусіда? Чому досить істотний вплив має суспільна думка про 

вищість усього російського? Відповідь на ці питання криються в історії нашої країни, а 

точніше в геополітичних факторах, які на неї впливали. Будучи включена до складу такої 

багатонаціональної держави, як СРСР, Україна як більшість союзних республік зрозуміла, 

особливо після 30-х років, що будь-який прояв етнічної самоідентичності буде розцінено як 

зрада держави, або ж у гіршому випадку – інкримінація у буржуазному націоналізмі. Тому в 

таких умовах привабливі гасла пролетарського інтернаціоналізму сприяли створенню 

етнополiтичної ситуацiї, де російське завжди було вище, модніше, прогресивніше [5]. 

Яскравим прикладом російської проблеми в етнополітиці України є Крим та нинішня 

ситуація на Сході країни. 

Однак не слід визначати, лише вплив східного зовнішньополітичного чинника. Адже 

Захід України, так склалось історично, заселений різними національностями. Та все ж 

провідну геополітичну роль тут відігравала Польща. А в історії взаємин українського та 

польського народів не бракує і кривавих сторінок – це були і жорстокі братовбивчі війни, і 

депортації, і етнічні чистки, які нині спричиняють при певних умовах суперечки й 

етонополітичні проблеми. Нині можна сказати, що в україно-польських відносинах склалася 

ситуація винятково сприятлива. На державному рівні жодна зі сторін не висловлює 

територіальних претензій, політика етнокультуралізму задовольняє національні меншості 

українців у Польщі і поляків в Україні, тому ворушити болючі сторінки минулого слід 

толерантно. Сьогодні наші народи дійшли висновку: краще не ворушити минуле (хоча 

рецидиви іноді дають про себе знати), а орієнтуватися на цивілізоване співробітництво 

[4, с. 196]. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

179 
 

Україна також налагоджує відносини з сусідніми державами – Чехією та Словаччиною. 

Чехія і Словаччина об‘єктивно зацікавлені в стабільності розвитку України і всебічному 

співробітництві з нею. Ідеї слов‘янської єдності, практика національно-визвольної боротьби 

за самовизначення, близькість культур складають надійний фундамент для добросусідства 

трьох країн, які стоять на шляху до демократії. По висхідній розвивається україно-угорське 

співробітництво: підписано і ратифіковано договір про добросусідські взаємовідносини, 

сторони визнали кордони двох держав непорушними, зобов‘язалися захищати права і 

свободи національних меншин. Повноцінне співробітництво двох держав у дечому 

зумовлене сприятливим становищем угорців в Україні, що за оцінками угорських політиків, 

значно краще, ніж українців в Угорщині. У сучасних умовах Будапешт покладає великі надії 

на сильну демократичну Україну, адже вона стає прикладом етнополітичного захисту 

угорських національних меншин на своїй території [4, с. 198]. 

Теж саме стосується румунського та молдавського населення, яким на території України 

гарантується захист їх національних прав та свобод. Для сприяння розвиткові етнічної 

духовності, утвердження цінностей духовної спадщини та збереження рис, які визначають 

спільноту (рідна мова, традиції, духовність), в Україні діють біля десяти румунських і 

молдавських національно-культурних товариств й об'єднань національних громад [4, с. 200]. 

Однак, є і негативні прояви з боку сусідніх держав, що впливають на етнополітичну 

ситуацію в Україні. Деяку загрозу для України становить і поведінка екстремістських кіл у 

Румунії та Угорщині, яка направлена на заохочення представників румунської та угорської 

національностей приймати активну участь у житті своєї етнічної батьківщини, отримувати 

паспорти та громадянство. Відповідно до неофіційних даних, близько 250 тис. українців 

мають подвійне громадянство (угорське громадянство –80-90 тис. осіб, румунське – до 80 

тис., російське –70-80 тис. українців) [1, с. 209]. 

Таким чином, західні рубежі України, що в недалекому минулому були джерелом 

геополітичної напруженості між країнами цього регіону, нині не без впливу об‘єднаної 

Європи і становлення нашої держави стають чинником дружби, співробітництва і 

добросусідства народів центрально-європейського регіону. 

У підсумку можна сказати, що дійсно таки, геополітичне положення України, її 

зовнішньополітичне оточення здійснили колосальний вплив на економічну, політичну та 

культурну сфери життя держави. В тому числі на етнополітику, яка має свої особливості, 

адже здійснюється з урахуванням цих факторів. Але не можна стверджувати, що 

етнополітична ситуація в Україні – ідеальна. І хоча знаходячись, у складній геополітичній 

ситуації, яка вплинула на всю історію української держави, а її відголоски лунають і до 

сьогодні, Все ж Україна довела, що без стороннього впливу, може і хоче розв‘язувати 

проблеми національних меншин.  
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ПОДАТКИ ТА ПОВИННОСТІ МІЩАН ЗАСЛАВСЬКОЇ ВОЛОСТІ  

В КІНЦІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. 

 

Статтю присвячено вивченню системи оподаткування населення міст Заславської 

волості в кінці XVI – першій половині XVII ст. На підставі поборових реєстрів та інвентарів 

розглянуто систему податків, їх розмір, форми та особливості в даних приватновласницьких 

містах. 

Ключові слова: податок, повинність, Заслав, інвентар, міщани. 

 

The article is devoted to learning the system of taxation in the towns of Zaslav county at the end 

of XVI, through the first half of the XVII century. Author attempts to analyse the tax system, size of 

tax, forms and features of taxation in the private towns on the basis of fiscal documentations and 

inventories. 

Key words: tax, duty, Zaslav, inventory, burgers. 

 

Необхідною умовою розвитку економіки будь-якого регіону чи держави є ефективність 

оподаткування. Система податків може як стимулювати, так і стримувати економічні 

процеси. Серед усієї сукупності аспектів економічного життя українських міст XVI–XVII ст. 

важливими, але водночас малодослідженими залишаються питання сплати міщанами 

податків. Особливе місце належить вивченню системи оподаткування у приватних містах 

Волині даного періоду, оскільки вони становили абсолютну більшість у регіоні. Система 

податків, їх розмір, форма у приватних містах були різними і значною мірою залежали від 

власника міста. Беззаперечний той факт, що міста давали значні прибутки для своїх 

власників, адже економічний розвиток і можливості міст були потужнішими порівняно з 

сільськими поселеннями, що неодноразово зазначали дослідники [5, c. 62]. 

Міщани міст Заславської волості сплачували обов‘язкові податки на користь держави та 

на користь власника, у даному випадку князів Заславських. 

Головними джерелами вивчення розміру, форми та системи сплати податків у містах 

Південно-Східної Волині є поборові та подимні реєстри, інвентарні описи князівських 

маєтностей першої половини XVII ст. Для другої половини XVI ст. основними джерелами 

вивчення сплати податків міщан є поборові реєстри, що утворилися внаслідок обліку сплати 

відповідного податку, який платило все населення Речі Посполитої, крім привілейованих 

верств. Частину поборових реєстрів Волинського воєводства опублікував польський історик 

О. Яблоновський. З них довідуємося, що 1570 р. Опікун маєтків Заславських Григорій 

Ходкевич сплатив податок з 33 ринкових будинків по 4 гроші, , з міських городів 319 по 1 

гр., з міських будинків – 1915 грошів. 1577 року маєтки кн. Заславських в кременецькому 

повіті були звільнені від сплати податку через спустошення татар [2, s. 28, 78]. Грошовий 

податок поступово зростав, і в 1583 побор із ринкових будинків сплачено було по 6 грошів. 

Так Михайло Заславський з Нового Заслава платив податок з кіл млинових під замком і 

нижніх(по 2), з попа, з 30 димів та 3 городників. Того ж 1583 р. Януш Заславський з Старого 

Заслава по 6 гр. з 15 домів ринкових, з 28 вуличних будинків, з 54 халуп, з 60 міських 

городів, з 2 різників, 1 солодовника, 3 пекарів, 4 перекупників, з 57 ланів, 60 ремісників та 3 

кіл млинових. 

У сумаріуші побору за 1589 р. містить узагальнені відомості про про сплату міщанами 

грошових податків: земельної ренти, податку від ремесла, будинку тощо, та з різних 

категорій міського населення. Загалом з Старого заслава було сплачено 165 злотих, 17 

грошів. З них шос (податок від житлових будинків) становив5 зл. 26 гр., з ріллі 20 зл.15 гр., з 

ремісників, городників та попа – 19 зл. 6 гр. З нового Заслава сплатили 161 зл. 3 гроші. З них 
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шосу – 7 зл. 24 гр., з ріллі – 19 зл. 15 гр., з ремісників, попа, городників,кіл млинових – 13 

зл.24 гр. [2, s. 134, 148, 151-152]. 

У 1629 році Сеймом Речі Посполитої було запроваджено єдиний прямий податок – 

подимне. Згідно з ним з цього часу одиницею оподаткування став «дим» - житлові будинки і 

об‘єкти промислів (млини, корчми і т.д.). Розміри подимного встановлювалися постановою 

сеймової конституції 1629 року. За цією постановою в більшості міст Волині від великих 

кам‘яниць та шинкових будинків збирали 2 зл., а від менших будинків по половині злотого 

[6, c. 135]. 

Міщани також мали відпрацьовувати повинності та сплачувати податки на користь 

власника міста. Їх можна поділити на грошові, відробіткові та натуральні. Податок 

сплачувався від занять ремеслом та промислів. Так, 1589 року з Старого та Нового Заславів 

чопового, податку за заняття гуральництвом, сплачено було по 120 злотих, що у 

відсотковому відношенні від загальної суми сплачених податків становило 72,7 % та 74,5 % 

відповідно [2, s. 28, 78]. Згідно зі свідченнями оподаткування 1635 року, ремісники мусили 

сплачувати по 15 грошів [6, c. 64].  

Основним грошовим податком, який сплачували міщани був чинш. Міщани сплачували 

чинш залежно від розмірів земельних наділів, які були в їхньому володінні.  

Інформацію про сплату податків міщанами Старого Заслава містить інвентар Заславської 

волості 1622 року, в якому перераховано категорії міського населення, залежно від розмірів 

земельних наділів, якими ті володіли, та подано перелік податків та повинностей міщан, які 

ті мусили сплачувати та відбувати.  

За цим інвентарем нараховувалося десятеро міщан, які володіли по волоці землі. 

Дев‘ятеро з них, за винятком міського війта Андрія Квочченя, мали сплачувати по 6 зл. та 15 

грошів чиншу, з гроші бірчого, а також міщани давали власнику міста по 1 маці вівса та по 

возі сіна. Натуральний податок можна було оплатити грішми, так за мацу вівса можна було 

заплатити 30 грошів, а за віз сіна 6 гр. Також, волочний міщанин мав відправляти підводу до 

Буга, про що мав бути попереджений за кілька тижнів, чи сплатити 2 зл. [1, k. 8] 

52 півволочних міщан, більшість з яких були гайдуками, сплачували 3 зл. 10 гр. чиншу, з 

гр. бірчого, також давали пів-маци вівса, чи по 15 гр., та віз сіна, або 6 гр. Також, 

півволочний міщанин Заслава мав відправляти воза до Бугу, або ж сплатити 1 зл. Всього 

сума податків сплачуваних півволочними міщанами оцінювалася в 66 зл. 28 гр. [1, k.10]  

Четвертинники, яких було 114, сплачували по 50 гр. чиншу, по 3 гр. бірчого, по четверо 

складалися на віз до Бугу, або сплачували по 2 зл., мали віддати 28 ¾ вівса, чи заплатити 28 

зл. 22 ½ гр. Кожен четвертинник давав по половині воза сіна чи з гр. [1, k.13] Городники 

сплачували ті ж податки, що й четвертинними, але не повинні були давати овса та сіна, 

восьмеро складалися на одну хуру до Бугу. Підсусідки, яких було 37 чоловік, сплачували 

чинш по 18 зл. і по 5 гр. на підводу [1, k. 14, 16]. 

За вище згаданим інвентарем міщани Старого Заслава, також, мусили відбувати толоку, 

а саме, під час ярини та озимини нажати 4 копи збіжжя, та відпрацьовувати в гумні, згідно з 

давнім звичаєм [1, k. 19]. 

Оскільки Заславщина часто піддавалася татарським нападам, міщани також мусили 

підтримувати обороноздатність своїх міст. Міста були оборонними центрами, тому важливе 

значення мали замки та міські укріплення. Обов‘язок їхньої підтримки покладався саме на 

мешканців міст. Міщани платили сторожовий податок, який сплачувався грошима замість 

власного виконання сторожі, та пороховий податок, тобто податок на зброю й порох для 

оборони від нападів [5, c. 65]. Так міщани Нового Заслава сплачували гайдуцький та 

пушкарський податки [3, c. 35]. Міщани мали виконувати ряд робіт для захисту міст, таких 

як насипання валів і т.д. 

В 1636 році міщани Старого Заслава, крім виплати грошового чиншу, надали 119,5 мірок 

вівса, 256 возів сіна, 60 гусей,41 каплуна і 5 ялівок. Також міщани мали виставляти підводу, 

а підсусіди відбували відробіткову ренту – 2 дні на тиждень. Подібні податки платили і 
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міщани Нового Заслава та Шепетівки. Так з Шепетівки у 1643 р. було заплачено чиншу 261 

зл., міщани мали виставляти підводу до Бугу чи Львова, відпрацьовували 2 дні , під час жнив 

виставляли 50 косарів, ремонтували гребля на ставах, мости, насипали вали. Міщани 

Шепетівки, що не мали землі , платили по 1 зл., замість підводної повинності сплачували по 

півзлотого, жали по 2 копи збіжжя і доставляли його до панського двору під час жнив. 

Також, мешканці Шепетівки за інвентарем 1637 з кожної волоки давали гуску і 2 каплуни, з 

кожного будинку по одній курці, а всього з міста давали чотири мірки жита та десять мірок 

вівса. Новозаславці 1637 р., які мали по волоці землі платили 4 зл. 6 гр., півволочні по 2 зл. 6 

гр., міщани які не мали землі – 1 зл. 22 гр., коморники платили по 20 гр. Під час збору і 

посіву зерна міщани відпрацьовували по 2 дні на тиждень. Замкові слуги Владислава – 

Домініка Заславського були звільнені від податків і мусили лише виконувати свою службу. 

На користь збирачів податків міщани сплачували бірче в розмірі 3 гр., гайдуки сплачували 

по 1,5 гр. Також сплачувався податок за використання певного виду ресурсів [6, c. 140, 

142],наприклад за ловлю риби. 

Ряд повинностей також відбували міські ремісники. Млинарі могли сплачувати податок 

зерном,або відбувати повинність на користь замку,наприклад виконувати теслярські роботи, 

чи годувати вепрів на користь замку. Зокрема такі повинності виконували славутські 

млинарі, попри те, що міщани були звільнені від повинностей [6, с. 107-108]. 

Частина міщан, духовенство та шляхта могли звільнятися Заславськими від сплати 

податків і виконання повинностей. На 20 років звільнялися від податків Славута та Ташків 

[4, с. 87]. 

Таким чином, міщани Заславської волості сплачували податки в державну казну, а також 

мусили сплачувати податки та відбувати повинності на користь власників міст – князів 

Заславських. Відробіткові та натуральні повинності міщан могли виплачуватися грошима, 

хоча повної заміни не відбулося. Сума податків та повинностей залежала від роду занять 

міщанина та від розміру земельної ділянки, якою той володів. Для стимулювання розвитку 

своїх міст власники могли надавати міщанам різні пільги та волі в торгівлі, користування 

природними ресурсами, сплаті податків та відбування повинностей.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІКА І.І. ЛУКІНОВА З РОЗВИТКУ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

У даній статті на основі літературних джерел проаналізовано погляди академіка 

І.І.Лукінова та розкрито їх вплив на розвиток сільського господарства в ХХ столітті. 

Ключові слова: академік І.І. Лукінов, сільське господарство, аграрний сектор, ринкова 

економіка, агропромисловий комплекс. 

 

In this article on the basis of the literature resource the opinions of academic I.Lukinov are 

analised and their influence on the development of agriculture is considered. 

Key words: academic I. Lukinov, agriculture, agrarian sector, market economy, agro-

industrial complex. 

 

Розвиток суспільства в усі часи був, є і буде пов'язаний із землею та розвитком 

сільського господарства, що виступають одним із основних засобів для існування людства і 

джерелом суспільного багатства. 

Досвід історії України і багатьох країн світу свідчить, що реформи, пов‘язані з 

приватною власністю на землю та сільське господарство ставали економічним 

важелем, здатним примусити ефективно запрацювати господарські механізми на всіх етапах 

розвитку економіки країни. 

Соціальні, політичні й економічні зміни, що відбулися у світі наприкінці XX століття, 

вплинули на всі сфери людської діяльності. 

Одним із академіків ХХ століття в Україні, який вніс вагомий внесок в розвиток 

сільського господарства був Іван Іларіонович Лукінов. 

Не дивлячись на різноманітність наукових напрямів досліджень академіка І.І.Лукінова, 

учений на кожному етапі своєї наукової діяльності видавав праці, що стосувалися сільського 

господарства. На початкових етапах діяльності І.І. Лукінов, у більшості, зосереджував увагу 

на питаннях розвитку сільськогосподарської галузі [1]. Спочатку це були окремі статті, вони 

знайшли подальший розвиток у його дослідженнях перетворювальних процесів у 

пострадянському сільському господарстві [2]. Згодом наукові погляди вченого 

розширюються та включають в себе розгляд аграрно-економічних, економічних, політичних 

питань, які містять у собі складові сільськогосподарського напрямку.  

Всебічно дослідивши проблеми ціноутворення в сільському господарстві з позицій 

впливу цінового фактора на рентабельність виробництва, одержуваної у ньому продукції, він 

порівняно швидко настільки розширив і поглибив дослідження цінових складових, що 

невдовзі підготував і видав монографію ―Відтворення і ціни‖ [3]. Тобто, якщо у першому 

випадку його дослідження охопили тільки одну галузь та лише один аспект її розвитку – 

рентабельності виробництва, то наступне дослідження цінових проблем він поширив на всю 

економіку під кутом зору базових – відтворювальних процесів у ній.  

У післярадянський період академік І.І. Лукінов поглиблено зосереджується на питаннях 

розвитку вітчизняного сільського господарства, села і селянства. Так, на перехідному етапі, у 

1991 р. він видає статтю ―Економічний розвиток села і аграрна політика на сучасному етапі‖ 

[4], до якої привертає увагу академік УААН В.В. Юрчишин у своєму виступі з нагоди 80-

річчя від дня народження академіка І.І. Лукінова [5], детально її проаналізувавши. Він 

особливо виділив у ній низку передбачень-застережень, покликаних не допустити 

необдуманих рішень і практичних кроків при розробленні аграрної політики і здійсненні 

аграрних перетворень у післярадянській Україні. У цій журнальній статті проявилась ще 
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одна риса Івана Іларіоновича: бути не тільки об‘єктивним у своїх дослідженнях і сміливим у 

висновках з них, а й у доведенні їх до наукової громадськості і державно-управлінських 

органів. Як відзначив В.В. Юрчишин у згаданому виступі, ці передбачення-застереження 

було проігноровано, що стало однією з основних причин прорахунків, невдач і помилок при 

проведенні аграрних реформувань. 

У 1997 році академік І.І. Лукінов видав монографію ―Економічні трансформації‖ [2], яка 

охопила загальноекономічні, можна сказати, глобальні трансформації. Однією з її складових 

є, крім усього іншого, привернення особливої уваги до питань розвитку сільського 

господарства, що включають у себе такі основні групи питань:  

– аналіз стану сільського господарства в країні у перехідний період. У 1995–1996 рр. 

сільське господарство взагалі зазнало фінансового банкрутства. Тваринництво стало 

повністю збитковим, а середньо господарська рентабельність знизилася з 45% (у 1994 р.) до 

8,3% (у 1995 р.) від сукупної собівартості продукції. [2, c. 206.]. Відмова в 1995 р. від 

закупівлі значної частини сільськогосподарської продукції за державними замовленнями і 

несвоєчасна оплата державою закупленої продукції змушують аграрних товаровиробників 

продавати її різним посередникам, і в тому числі – міжнародним комерсантам. Вони оптом 

скуповують пшеницю, цукор, соняшник тощо безпосередньо в господарствах і платять 

відразу готівкою, здебільшого – у валюті, але за цінами, значно нижчими від їх дійсної 

вартості. Куплена в такий спосіб продукція вивозиться за кордон, де перепродається 

відповідно до кон‘юнктури зарубіжних ринків за цінами в 1,5–2 рази вищими, або 

переробляється на кінцеві продукти харчування, які нерідко й повертаються до наших же 

споживачів, тільки за цінами, набагато вищими, ніж вітчизняні [2, c. 199]. І.І. Лукінов 

наводить ще один приклад процвітання тіньового бізнесу на насінні соняшнику, який до того 

ж переробляється на олію, пакується в поліетиленовий посуд з яскравими рекламними 

етикетками і продається на багатьох ринках, повертаючись і на наш внутрішній ринок з 

цінами значно вищими за ціни на олію, що виробляється на власних не модернізованих 

олійних заводах. Якщо врахувати високоцінну макуху, що йде вагомим додатком до 

комбікормів, то вигода від такого бізнесу дуже значна. Скуповуються безпосередньо в 

господарствах продовольчі й фуражні зернові культури. За третину ціни продаються і 

вивозяться за кордон сирі шкіри, які після їх обробки й пошиву модельного взуття 

повертаються на наш ринок з доходом на порядок вищим [2, c. 259]. 

– поради для подальшого розвитку сільського господарства в Україні. І.І. Лукінов 

приділяє увагу розвитку фермерства в Україні: ―… на одному ентузіазмі й особистому 

бажанні негайно стати власником і заможним проблему фермерства кардинально не 

розв‘язати. Тут діє сукупність складних факторів інвестиційного, структурного й 

організаційно-технологічного характеру. Потрібні розробка і здійснення відповідних 

проектів господарського формування і розвитку на підставі дійсного фінансово-

матеріального фундаменту. Інакше це не більше, ніж ілюзії або авантюризм. 

Високоефективні й конкурентоздатні фермерські господарства складаються поступово і 

роками. Політичні гасла й заклики до більш продуктивних нових господарств, крім 

катастрофічного спаду товаровиробництва і погіршення харчування населення, нічого не 

обіцяють. Про це свідчить негативний досвід різних історичних епох як в Україні, так і в 

багатьох зарубіжних країнах. Ігнорувати його не слід, бо й в майбутньому можна опинитися 

в такій же або ще в більшій біді‖ [2, с. 247].  

Окремо стоїть питання про приватизацію сільськогосподарських угідь: 

―…приватизацію треба здійснювати поступово, формуючи й підтримуючи нові, дійсно 

високоефективні й конкурентоспроможні господарські системи на приватній і колективній 

формах власності, що забезпечують справжні й вагомі прирости ефекту порівняно з їх 

державними аналогами, що функціонують у таких самих економічних умовах 

підприємницької діяльності… Саме процес приватизації має бути економічно, соціально і 

політично обґрунтованим, простим і зрозумілим для кожного трудівника… Відповідальні 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

185 
 

органи влади у центрі й на місцях, що здійснюють приватизацію, повинні уважно стежити за 

цим процесом і контролювати його по всіх без винятку об‘єктах, роблячи це максимально 

відкрито й гласно з відбором претендентів на конкурсній основі бізнес-планів їх ефективного 

післяприватизаційного використання‖. Далі академік І.І. Лукінов наводить приклад 

приватизації сільсокогосподарських підприємств в іноземних країнах: ―Свого часу мені 

довелося спостерігати, кому здають в оренду або продають збанкрутілі фермерські 

господарства у ФРН; тільки тому, хто мав вищу сільськогосподарську освіту, досвід роботи 

на землі, вмів працювати на машинних агрегатах, знав технологію виробництва і аграрний 

бізнес. Інші претенденти, як правило, придбати ферму не могли‖ [2, с. 134–136]. В 

монографії академік І.І. Лукінов зазначає, що тільки на основі добровільного вибору селян 

повного і високоефективного використання наявного виробничого потенціалу, його 

еволюційного оновлення, поступового формування нових, продуктивних форм 

господарювання (включаючи конкурентоздатні акціонерні, фермерські та кооперативні 

господарства) буде забезпечено стабільне нарощування виробництва сільськогосподарських 

продуктів [2, с. 75]. Також вчений наголошує на питаннях аграрного страхування: 

―…cтрахування посівів від вимерзання, вимокання, посух та дій інших неконтрольованих 

природних явищ, стихійних лих, пожеж, разом із страхуванням матеріально-технічних 

засобів, виробничих і соціально-культурних об‘єктів, сільських жителів, поголів‘я тварин від 

епізоотій є важливим елементом стабілізації розвитку‖ [2, с. 283]. 

– шляхи вирішення проблем сільського господарства та його подальший розвиток. 

Тільки створивши міцний економічний і науково-технологічний фундамент аграрних 

реформ, можна всерйоз розраховувати на успішну реформацію агропродовольчих структур у 

конкурентоздатні, не припускаючи будь-якого насильства над селянами, конституційно 

гарантуючи їм дійсно демократичний, вільний вибір у формах власності і господарювання [2, 

c. 253]. 

В умовах нових форм господарювання і ринку, при належній матеріально-технічній 

підтримці, тут є реальні можливості забезпечити продуктивне використання землі, 

постійну зайнятість і гідне життя селян. За рахунок місцевих нагромаджень, кооперації 

ресурсів і державної підтримки слід зміцнювати промислову базу українського села, 

розвивати в ньому промисли та інфраструктуру, здійснювати не тільки первинну, але й 

глибоку промислову переробку і зберігання продуктів, налагоджувати технічне й побутове 

обслуговування селян, виробництво будівельних матеріалів, споживчих товарів тощо. Це 

повинно стати економічною основою для формування сільського населення із 

збалансованою статево-віковою структурою і розширеним демографічним відтворенням 

[2, с. 333]. 

Чимало уваги І.І. Лукінов приділяв розробці проблем соціального захисту населення, 

дослідженню особливостей сучасної демографічної ситуації, еволюції економічних систем під 

впливом глобальних процесів. Гостро реагував І.І. Лукінов на трагічну ситуацію в сільському 

господарстві. Для нього це стало особистою трагедією. Майже все своє життя І.І. Лукінов 

присвятив покращенню розвитку господарчої і соціальної сфери села. У цьому був головний 

сенс його життя та наукової діяльності.  

Узагальнення цих та інших особливостей впливу академіка І.І. Лукінова на сільське 

господарство дає підстави для наступних висновків:  

 він послідовно дотримувався переконань і старався переконати у цьому інших, що 

―матеріалізація‖ аграрно-економічної, як і всієї іншої науки, можлива лише через 

виробництво. Тому вплив на розвиток сільського господарства його, як і інших науковців, 

міг бути і був не безпосередній, а опосередкований, через доведення різними способами 

відповідних прикладних напрацювань до зайнятих у цій галузі; 

 рекомендаціям виробництву очолювані ним наукові колективи надавали певної або й 

повної завершеності у вигляді відповідних організаційно-методичних напрацювань – 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

186 
 

доповідей і доповідних записок, проектів, нормативно-правових актів, які направлялися у 

зацікавлені управлінські структури; 

 працівники сільського господарства різних рівнів вбачали в академікові І.І. Лукінові 

науковця, який завжди й у всьому йшов їм назустріч і надавав доступну йому допомогу.  

Результати дослідження наукової діяльності Івана Іларіоновича Лукінова дають підстави 

для висновку, що вона, крім усього іншого, має розглядатися і вивчатися під кутом зору не 

лише залишеної ним наукової спадщини, і не тільки з погляду на його місце в економічній 

науці, передусім в її аграрно-економічній гілці, а й з позицій його впливу на розвиток 

сільського господарства і всього агропромислового комплексу загалом.  
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ФОРМУВАННЯ ПАЛАЦОВИХ КОМЛЕКСІВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ  

 

Статтю присвячено історичним особливостям формування палацових комплексів 

Волинської губернії після третього поділу Польщі та основним аспектам впливу литовсько-

польського періоду на формування палаців. 

Ключові слова: палацові комплекси, Волинська губернія, Річ Посполита, полонізація, 

шляхта. 

 

The article is devoted to the historical features of formation of palace complexes Volyn 

Province after the third partition of Poland and Major impacts of the Polish-Lithuanian period of 

the formation of palaces. 

Key words: palace complexes, Volyn province, Rzeczpospolita, Polonization, gentry. 

 

Архітектурні ансамблі князівських садиб на Волині займають одне з важливих місць у 

архітектурній історії регіону. Дослідження дозволяє відтворити загальну картину розвитку 

палацового будівництва на Волині протягом кінця XVIII- початку XX століть. Специфіка 

земель Волинської губернії полягала в тому, що вони знаходився в сфері впливу двох 

культур – польської і російської. З підписання Люблінської унії до 1795 року ця земля була у 

сфері впливу Речі Посполитої. Проте кінець XVIII століття позначився невпинним 

зростанням впливів Російської імперії на правобережні українські землі. У результаті 

другого поділу Польщі, за указом Сенату від 1 травня 1795 р. на приєднаній до Росії 

території утворено Волинську, Подільську і Брацлавську губернії [4, с. 15]. 
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Швидкість еволюційних процесів і ступінь розвитку палацово-паркового будівництва 

обумовлювалась низкою обставин економічного, суспільного, політичного характеру, що 

сформувались в регіоні протягом століть. За наказом В.Мілашевича від 11 листопада 1797 р. 

визначалися межі новоприєднених земель та підтверджувалася цілісність і недоторканність 

права, володіння і майна нових підданих, набутих за польських часів. Приписувалося усім 

новим підданим упродовж місяця скласти урочисту присягу на вірність Російській імперії. 

Тим, хто не забажає скласти присяги, дозволялося продати нерухомі маєтності і добровільно 

виїхати за кордон у тримісячний строк, по закінченні якого «все майно, що залишається, має 

бути секвестровано і передано до казни. [6]. Таким чином Волинь під кінець XVIII століття 

увійшла в нову стадію свого історичного процесу, в якому інтереси й доля українського 

населення формувалися частково на межі польсько-російських інтересах, а пізніше – у 

виключній залежності і в обставинах наказів московської адміністрації. Як писав історик 

Ярослав Грицак: «Правобережна Україна протягом 1830–1840-х рр. була полем битви між 

російськими і польськими впливами. Обидві сторони сходилися між собою у запереченні 

прав українців на вільний самостійний розвиток [3, с. 246]. Волинська губернія була зоною 

переплетіння регіонального, національного і європейського процесів. Специфіка 

волинського регіона полягала в тому, що він знаходився в сфері впливу двох культур – 

польської і російської Сукупність таких історичних обставин зумовила особливий характер 

поглядів і смаків провідної верстви населення регіона щодо будівництва архітектурних 

комплексів. 

 Соціальну та економічну вагу на Волині відстоювали все ж таки поляки, про що без 

сумніву, засвідчить обсяг їхніх земельних володінь. Навіть у 1833 р. київський губернатор 

висловлював жаль з того приводу, що росіяни не в змозі утвердити свою перевагу в 

дворянських зібраннях, їх і справді було в 4,5 рази менше, ніж поміщиків-поляків . Тому 

саме полякам відводиться поважна роль в покращені урбаністичних процесів на Волині [1]. 

Це було зумовлено історично, адже дана земля не один раз переходила у власність Речі 

Посполитої знедоленою і понівеченою після військових сутичок. Відповідно, край знемагав 

від економічної розрухи, повного занепаду сільського господарства, як до прикладу, після 

Прутського походу 1711 році. Тому Польща для кращого політичного і економічного 

контролю знову проводить колонізаційну політику – переселення людей з Польщі, в ті місця, 

де володіння шляхти стояли пусткою. Незаймані землі продавались чи роздавались 

магнатським родам, представники з яких були нащадками тих, хто у 1648 році володів 80 % 

територій Правобережжя [5, с. 28]. Це все зумовило розвиток резиденціального будівництва 

на даній землі.  

Від попередньої епохи Волинська губернія отримала парадні об‘єкти архітектури, що 

становили показник вельможності, які не підлаштовувалась під єдину будівельну політику, 

яка не особливо практикувалась в Речі Посполитій у 2 половині XVIII століття. Причиною 

було те, що практично все життя, як у політично-правовому аспекті, так і в економічному 

підпорядковувалось особистій волі шляхти та магнатів, тому свою будівничу діяльність 

спрямовували в те русло, яке самі вважали доцільним. Ці парадні об‘єкти архітектури, що 

становили показник забезпеченості, не мали єдиної будівельної політики. Проводилась 

розбудова і перебудова, архітектурний просторовий розвиток тих земель, які були обрані 

власниками у якості резиденцій. Це могли бути як міста, так і села, так і нові незаселені 

території. Еталонами створення палацових комплексів слугували резиденції Італії, Франції, 

Англії, які відображали європейську культуру Відродження, Просвітництва популярну на 

той час серед аристократії. Європейська мода поширювалась на волинській землі завдяки 

молодим шляхтичами, котрі здобували освіту в європейських культурних центрах та 

запрошували відомих архітекторів того часу у свої батьківські маєтки. Магнацько-

шляхетського стан, був основним замовником архітектурно-будівельної діяльності як в Речі 

Посполитій, так і в Російській імперії. Причиною цього були значні матеріальні накопичення 

,які передавались в спадок між родинами, а також економічний визиск селян, котрі були 
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змушені працювати на поміщицьких землеволодіннях. Головним фактором побудови 

палацових комплексів було прагнення зберегти і возвеличити свій суспільний і фінансовий 

статус, розбудовуючи власні резиденції у відповідності до канонів архітектурної моди [9, с. 

44]. Подібне явище є досить важливою ознакою палацового будівництва не лише в період 

Речі Посполитої, але й протягом першої третини ХІХ століття, коли Волинь належала 

Російській імперії. Такі особливості діяли допоки російські урядовці намагалися розв‘язати 

проблеми правобережної шляхти, і досягти закрілення своєї інкорпораційної політики [4, с. 

16]. Після приєднання Волині до Російської імперії польські і ополячені українські магнати 

отримали такі ж привілеї, як і російське дворянство, тобто звільнення від обов‘язкової 

державної служби. Це давало можливість активно займатись розбудовою власних 

резиденцій.  

Головним рушійним фактором побудови палацових комплексів було прагнення 

магнацько-шляхетського стану, котрий був основним замовником архітектурно-будівельної 

діяльності, прагнення зберегти і возвеличити свій суспільний і фінансовий статус, 

розбудовуючи власні резиденції у напрямі розвитку фільваркового виробництва і 

відповідності до канонів архітектурної моди. Відбувалося конкурування між власниками 

маєтностей, через мотивацію будівництва, задля встановлення показника «вельможності. 

Палацового будівництва слугувало засобом переоснащення старих житлових комплексів у 

стародавніх і новопридбаних вотчинних маєтках. Використання історичних архітектурних 

факторів було зумовлене особистими уподобаннями, що характеризувались бажанням 

перенести дух іншої епохи в розкішному оформленні. Бажання мати щось значуще зовсім не 

характерне звичному життю вилилося у будівництві палаців. Часто будування палаців 

прив‘язувалось до старого князівського замку, що підкреслювало роль власника [5, с. 30]. 

Першість в орієнтації на західно-європейське палацобудовання залишалась в перші 

десятиліття ще й тому, що цар Олександр потрапив під вплив князя Адама Чарторийського 

та зблизився з групою польських аристократів, великих землевласників Правобережної 

України. Немалу роль у тому відігравав і роман царя Олександра з княжною М. Наришкіною 

з дому спольщених князів Четвертинських . Неможливість проникнення московських шкіл 

зодчества, полягала ще й в тому, що друга половина ХVIII століття відзначена стрімким 

зростанням палацового і садибного будівництва. Тому на момент приєднання усі значні 

осередки палацобудівництва або перебували в стані будівництва за польським зразком, або ж 

були зовсім новими, і не вимагали перелаштувань в екстер‘єрі та інтер‘єрі. Велика роль 

поляків, як носія високого рівня освіти і культури, підтверджувалась їх багатством, а отже і 

впливом. Навіть у 1850 роках майже 5 тисяч польських землевласників володіли 90% 

території Правобережжя, і виступали в якості основного замовника в архітектурно-

будівельній діяльності [3, с. 86]. Активна політика генерал-губернатора Бібікова впродовж 

1840-х років, спрямована на ослаблення польського впливу, спиралася передусім на ревізію 

шляхетських титулів і масове обмеження права належати до першого стану в імперії. Микола 

І заявляв генерал-губернаторові, що має намір силою добитись піднесення православ'я і 

російських елементів, і що не заспокоїться до тих пір, поки області Правобережжя не 

зіллються в одне тіло і душу з іншими частинами імперії. Для реалізації цього плану у 

вересні 1831 року уряд створив при сенаті спеціальний комітет Західних губерній, який 

очолив голова комітету міністрів князь В.Кочубей. 4 лютого 1832 року Комітет у справах 

Західних губерній постановив, щоб разом з підтвердженням вироку про позбавлення 

учасників повстання права на спадщину маєтків батьків, не піддаючи ці маєтки секвестру і 

конфіскації, заборонити, щоб прибутки не передавались за кордон учасникам 

антиросійського руху [3, с. 95]. Разом з тим зазначалось, що після смерті сьогоднішніх 

власників маєтків, останні будуть конфісковані. 20 січня 1835 року була видана відомість 

про маєтки батьків і родичів, чиї спадкоємці позбавлялись права спадщини за участь в 

повстанні. Всього на Волині права спадковості в цій справі позбавлялись 66 чоловік. З метою 

ще більшого обмеження польського землеволодіння протягом 1840-1844 pоків спеціальна 
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комісія виключила 64.000 шляхти, яка не змогла довести в Герольдії своїх прав на 

дворянство, їх посписували до скарбових селян або до міщан. До описку поміщиків, маєтки 

яких потрапили під конфіскацію, складеного Волинською ліквідаційною комісією 31 січня 

1840 року, остаточно включено 36 імен і 41 маєток [8, с. 46]. Але після конфіскацій 1831-

1832 років систематичного присвоєння земель росіянами не спостерігалося. Відтак, 

напередодні другого повстання 1863 р. південно-західні терени залишалися переважно в 

руках поляків, тому у першій половині XIX століття приватні володіння шляхти в 

Волинській губернії були найбільшими з трьох губерній Правобережжя. Соціально-

економічні фактори побудови палаців полягали у зміні історичних процесів у центрально-

східній Європі на зламі століть. А саме, державної належності в наслідок зникнення з 

політичної карти світу Речі Посполитої через 3 поділи Польщі. Політичні зміни призвели до 

змін у соціальній структурі населення волинських міст, світоглядній переорієнтації еліти 

суспільства. Волинські землі почали інтенсивно освоювати нові магнатські родини, а за ними 

‒ середня та дрібна шляхта.  

Отож, палацобудівництво Волинської губернії ввібрало в себе більше особливостей 

попередньої епохи, це було зумовлено насамперед історичними умовами, які заклали певну 

соціальну структуру, а саме велике число польських магнатів і шляхти, які були головною 

рушійною силою будь-якого соціально-економічного і культурного розвитку краю, а від 

їхніх замовлення залежало орієнтація на ту чи іншу школу архітектурного зодчества. 

Аристократія прагнула зберегти вірність старовинним традиціям, прив‘язаність до власного 

родинного гнізда та розуміння історичної вартості резиденції, тому охочіше зверталася до 

європейських надбань, як ближчих по духу. Джерелом для черпання таких ідей була 

відповідно колишня матір ‒ Річ Посполита, яка в свої часи намагалася наслідувати 

архітектурні канони окремих західноєвропейських країн. Ще одним вагомим аргументом 

того, що саме Річ Посполита стала спадщиною у формуванні палацових комплексів 

Волинської губернії, була різка зміна економічних потреб - активний розвиток промислового 

виробництва у містах; та політичних – конфіскації майна магнатів, у зв‘язку з повстанням 

1830 роках, та переглядом їх шляхетського статусу. Головним рушійним фактором побудови 

палацових комплексів було прагнення магнатсько-шляхетського стану, котрий був основним 

замовником архітектурно-будівельної діяльності, зберегти і возвеличити свій суспільний і 

фінансовий статус, розбудовуючи власні резиденції у напрямі розвитку промислового 

виробництва і відповідності до канонів архітектурної моди. Такі змін у суспільному житті, 

сприяли автономізації палацового зодчества як самостійного ареалу архітектурної творчості. 

Доба Речі Посполитої була невід‘ємною складовою у формуванні просторової структури 

краю. Історичні передумови, що зумовлювались литовсько-польською добою, через 

короткий часовий проміжок, були рушійними силами, котрі впливали на формування 

палацових комплексів Волинської губернії. 
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ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ  

У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 

 

У статті аналізуються зміст, цілі, завдання та джерела кримінально-правової 

політики у сфері застосування заходів безпеки, зокрема, особлива увага приділяється 

рішенням Європейського суду з прав людини. Як висновок, автором виокремлюються риси, 

якими наділена сучасна кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки. 

Ключові слова: кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки, 

заходи безпеки, Європейський суд з прав людини, примусові заходи медичного характеру, 

примусове лікування. 

 

The article examines the definition of criminal legal policy in the sphere of applying security 

measures as part of the criminal legal policy of Ukraine and ways of its improvement. In particular, 

the author draws attention to the content side (the subject) of criminal legal policy in the sphere of 

implementation of security measures, which is defined by the tasks, which are standing towards it. 

In its turn, the tasks of examined side of penal policy in the sphere of applying of security measures, 

defined by the goals assigned to it, which can be divided into material and legal. 

Key words: criminal legal policy of Ukraine, penal policy in the field of security measures, 

security measures, the European Court of Human Rights, compulsory medical measures, 

compulsory treatment. 

 

Державна політика у сфері протидії злочинності складається зі стратегічних напрямів 

(підсистем), характерні риси яких визначаються особливостями предмету, завдань та методів 

досягнення необхідних для суспільства результатів. Зокрема, одним із таких напрямів 

(підсистем) є кримінально-правова політика України, яка являє собою системоутворюючий 

елемент політики у сфері протидії злочинності, що розробляє стратегію і тактику, формує 

основні завдання, принципи, напрями і цілі кримінально-правового впливу на злочинність та 

засоби їх досягнення [1, с. 31]. 

Невід‘ємною складовою кримінально-правової політики України є кримінально-правова 

політика у сфері застосування заходів безпеки.  

Заходи безпеки – це різновид заходів кримінально-правового характеру, передбачених 

КК України, які від імені держави за мотивованим рішенням суду застосовуються до особи, 

яка перебуває у «небезпечному стані», з метою запобігання повторному вчиненню нею 

суспільно небезпечного діяння, яке підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 

частиною КК України [2, с. 4, 8, 12]. 

Змістовну сторону (предмет) кримінально-правової політики у сфері застосування 

заходів безпеки утворюють такі її складові: 

1) визначення кола заходів кримінально-правового характеру, які належать до, так 

званих, заходів безпеки; 

2) діяльність судових органів щодо застосування заходів безпеки та з‘ясування 

ефективності реалізації цього інституту на практиці. 

Зміст кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки визначається 

тими завданнями, які стоять перед нею. У свою чергу її завдання обумовлюються цілями, які 

вона переслідує, що умовно можуть бути диференційовані на матеріальні та юридичні.  
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Матеріальні цілі торкаються суспільних відносин у не правовій сфері і можуть мати 

економічний, ідеологічний та інший характер. Можливі й різноманітні їх комбінації. 

Що стосується юридичних цілей кримінально-правової політики у сфері застосування 

заходів безпеки, то їх система може бути структурована таким чином: 

а) застосування заходів безпеки, до осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, та 

перебувають у, так званому, «небезпечному стані»;  

б) запобігання злочинності (спеціальна превенція) на підставі здійснення максимального 

впливу на осіб, які перебувають у зазначеному вище стані. 

Отже, завдання кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки 

стосуються таких сфер: 

1) сфери визначення кола кримінально-правових заходів безпеки (пеналізація, 

депеналізація); 

2) сфери запобігання злочинам (зокрема, забезпечення реалізації спеціальної превенції) 

методами кримінально-правового впливу шляхом застосування заходів безпеки до осіб, які 

вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 

Особливою частиною КК України, та перебувають у, так званому, «небезпечному стані». 

Саме запобігання злочинам є одним із найважливіших завдань, що стоїть перед 

кримінально-правовою політикою України в цілому, яка перспективно спрямована на 

зменшення рівня злочинності в суспільстві. 

У своїй сукупності рівень досягнення поставлених перед кримінально-правовою 

політикою у сфері застосування заходів безпеки завдань і характеристика тих конкретних 

цілей, які зафіксовані при її розробці та прийнятті, визначають її ефективність. 

Беручи за основу розроблену у науці диференціацію суб‘єктів та учасників кримінально-

правової політики, можна окремо виділити учасників кримінально-правової політики, маючи 

на увазі, що суб‘єкти, визначені у науці, залишаються незмінними. До кола учасників цього 

напряму кримінально-правової політики належать: суди загальної юрисдикції як єдиний 

орган уповноважений на прийняття рішення про застосування того чи іншого заходу 

безпеки; особи, до яких відповідні заходи ними можуть бути застосовані, та інші учасники, 

які забезпечують реалізацію досліджуваних заходів на практиці (ті, які безпосередньо 

забезпечують своєчасне і належне застосування кримінально-правових заходів безпеки з 

метою виконання судового рішення (кримінально-виконавча інспекція, загальноосвітні 

школи та професійні училища соціальної реабілітації, педагогічний або трудовий колектив, 

родичі, опікуни, окремі громадяни тощо); ті, які здійснюють нагляд і контроль над останніми 

(органи прокуратури, які відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 2 закону України ―Про прокуратуру‖ від 

10 жовтня 2014 року № 1697-VII здійснюють нагляд за додержанням законів при 

застосуванні кримінально-правових заходів безпеки [3, п. 4 ч. 1 ст. 2]; органи державної 

виконавчої влади, які здійснюють відомчий контроль за недопущенням порушення 

суб‘єктами застосування заходів безпеки прав осіб, до яких відповідні заходи 

застосовуються)). 

Розгляд питання про джерела кримінально-правової політики як взагалі, так і стосовно її 

напряму, що аналізується, дає підстави звернутися до визначення ще одного джерела, яке 

досі не було проаналізовано у науці. 

Мова йде про рішення Європейського суду з прав людини. Як відомо, вони являють 

собою акти офіційного тлумачення положень Конвенції про захист прав і основних свобод 

людини. У ч. 1 ст. 32 Конвенції безпосередньо зазначається, що юрисдикція Суду 

поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї, 

подані йому на розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 [4, ч. 1 ст. 32]. Це означає, що 

інтерпретація Конвенції про захист прав і основних свобод людини, яка міститься у 

рішеннях Європейського суду з прав людини, є формально обов‘язковою для юрисдикційної 
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діяльності національних (українських) судів, оскільки лише він має право здійснювати її 

офіційне тлумачення.  

Сфера застосування практики Європейського суду з прав людини визначається його 

основними цілями. Як випливає із назви та преамбули закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. 

№ 3477-IV, основними цілями Суду є [5]: 

а) забезпечення виконання рішення Європейського суду з прав людини у справах проти 

України; 

б) впровадження в українське судочинство та адміністративну практику європейських 

стандартів прав людини. 

Однак слід зауважити, що не всі рішення Європейського суду з прав людини виступають 

джерелами кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки. Мова йде 

лише про ті, які винесені Судом за результатами розгляду справ, у яких стороною є Україна. 

Зокрема, серед винесених Європейським судом з прав людини рішень до джерел 

кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки належать: 

1) щодо реалізації інституту примусових заходів медичного характеру (рішення 

Європейського суду з прав людини від 8 листопада 2005 року у справі «Горшков проти 

України» [6], рішення Європейського суду з прав людини від 6 вересня 2007 року у справі 

«Кочерук проти України» [7]); 

2) щодо реалізації інституту примусового лікування (рішення Європейського суду з прав 

людини від 28 березня 2006 року у справі «Мельник проти України» [8], рішення 

Європейського суду з прав людини від 25 жовтня 2007 року у справі «Яковенко проти 

України» [9]) та низка інших. 

Таким чином, підсумовуючи вище викладене, слід підкреслити, що сучасна 

кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки характеризується 

наступними рисами: 

а) гуманізацією інституту заходів безпеки і практики його застосування; 

б) демократизацією заходів безпеки як різновиду заходів кримінально-правового 

характеру, спрямованих на протидію злочинності; 

в) забезпеченням законності і соціальної справедливості при реалізації інституту заходів 

безпеки; 

г) утвердженням судової влади, підвищенням незалежності, авторитету й ролі судів як 

єдиного органу, уповноваженого на прийняття рішення про застосування того чи іншого 

заходу безпеки; 

ґ) використанням загальнолюдських цінностей, досягнень світової цивілізації у 

кримінальному судочинстві при застосуванні заходів безпеки. 
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МУЗИЧНО-КРИТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ФЕНОМЕН МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У статті розглянуто поняття музично-критичного тексту як явища музичної 

культури. Охарактеризовано його функції, жанри та структуру аргументації. 

Ключові слова: музично-критичний текст, музична критика, функція, жанр, доказ, 

аргументація. 

 

The concept of musically-critical text considered in paper as the phenomenon of musical 

culture. Its functions, genres and structure of argumentation described. 

Key words: musically-critical text, musical criticism, function, genre, proof, argumentation. 

 

Музична критика є важливим інструментом аналізу та оцінки музичного життя будь-якої 

країни. Вона виступає регулятором цінностей її музичної культури та впливає на хід 

музично-історичного процесу. Адже схвалюючи чи засуджуючи ті чи інші явища, музичний 

критик формує ставлення до цих явищ широкої музичної громадськості, заставляє автора 

(виконавця чи композитора) подивитися на результати своєї праці з боку, задуматися над 

характером своєї діяльності, спонукає упевнитися у правильності чи хибності обраного 

шляху, переглянути свої принципи, прийняти нові рішення тощо.  

Завдяки музичній критиці в сучасній культурі формується особливий інформаційний 

простір, який стає потужним засобом масового поширення інформації про музику і в якому 

як ніколи раніше проявляється багатожанровість, багатотемність, багатоаспектність музичної 

критики. Процес цей є діалогом усередині культури, зверненим до масової свідомості, 

центром якої стає фактор оцінки. Критика, на думку Б. Асаф‘єва, виступає як чинник, що 

«встановлює соціальну значимість художнього твору, і служить ніби барометром, що вказує 

на зміни впливу навколишнього довкілля відносно тієї або іншої визнаної або такої, що 

бореться за визнання, художньої цінності» [1, с. 221]. Ці слова можна віднести не лише до 

художнього твору, а й до будь-якого об‘єкту музичної критики. 

Слово «критика» походить від грецького κριτική, що означає судити, судження. 

Більшість дослідників, зокрема Ю. Чекан, О. Зінькевич, Т. Куришева, В. Конєв та ін. 

пов‘язують виникнення критики з ХVIII ст. Саме цей період відзначився ускладненням 

художніх процесів у мистецтві та потребою у виникненні механізму для їх регуляції. Цим 

механізмом і стала критика. 

Більшість словників, зокрема «Словник В. Даля», «словник С. Ожегова», «Музична 

енциклопедія» і ін. трактують поняття «музична критика» як розгляд, обговорення, аналіз 

явищ музичного мистецтва з метою оцінки. Звичайно, подібне трактування є не зовсім 

вірним, оскільки не розкриває суті музичної критики як самостійної галузі музикознавства. 

«Елементи критики, – зазначає А. Сохор, – часто включаються і в наукові роботи, і в 

педагогічні, і в популяризаторські, особливо, якщо ті присвячені сучасній музиці. Але з 

найбільшою повнотою та ефективністю критика може здійснити своє призначення тоді, коли 

діє самостійно як осібна галузь музикознавства» [6, с. 4].  

Відправною точкою у розгляді нами питання музично-критичного тексту є розуміння 

критики як науки відкривати красу і недоліки зразків мистецтва. Вона потребує досконалого 

володіння правилами, якими керується митець в своїх працях, основується на глибокому 

вивченні зразків і на виявленні прекрасного в сучасних явищах мистецтва. На нашу думку, 

таке визначення найбільш влучно розкриває сутність поняття художньої (зокрема і музичної) 
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критики та вказує на її головні специфічні ознаки: мобільність (оперативний відгук на 

подію), публіцистичність (висвітлення актуальних проблем музичного сьогодення, 

небайдуже ставлення до них, активне формування громадської думки щодо порушених 

питань) та оцінку розглянутих явищ. Найбільш ємко значення музичної критики для 

суспільства визначив Ю. Келдиш. Досліджуючи стан радянської музичної критики 70-80-х 

років автор писав: «Вона (музична критика. – О. Б.) відображала зростання авторитету 

вітчизняного музичного мистецтва, виховувала смаки аудиторії, прокладала шлях до 

визнання нових творчих явищ, роз‘яснювала їх значення і цінність, намагаючись вплинути як 

на композитора, так і на слухача і на організації, від яких залежала постановка концертної 

справи, робота оперних театрів, музичних навчальних закладів» [3].  

Експерт музичної журналістики Лідія Мельник вказує на те, що тривалий час будь-які 

публікації про музику в періодичних виданнях – як специфікованих, так і загального змісту – 

підпадали, незалежно від жанру та способів подачі інформації, під загальне визначення 

«музичної критики» (як вивчення, аналіз та оцінка зразків мистецтва). Така ситуація 

утримувалась впродовж десятиліть і навіть століть [4]. Подібне трактування музично-

критичного тексту не розкриває головної його особливості, яка відрізняє його від наукового 

та журналістського – це домінування оціночної інформації. Адже оцінка художнього явища 

та визначення його місця в культурно-історичному процесі є головним завданням, яке критик 

повинен втілити в критичному опусі.  

Звичайно, аксіологічна функція є найбільш специфічною, навіть головною функцією 

музичної критики та її продукту – музично-критичного тексту. Проте критиці, як явищу 

поліфункційному, притаманний ряд інших функцій. Найбільш детально, з нашої точки зору, 

питання функцій музичної критики і музично-критичного тексту розглянув Ю. Чекан. Він 

виділив інформаційну, інтерпретаційну, аксіологічну, комунікативну, освітньо-виховну, 

регулятивну, та прогностичну функції. Серед них можна виділити первинні та вторинні. 

Первинні (інтерпретаційна, комунікативна і, звичайно ж, аксіологічна) відрізняють музичну 

критику, а значить і музично-критичний текст від суміжних галузей музикознавства. 

Комунікативна функція постає спільною для критики та інших комунікативних технологій 

(зокрема, РR та реклами), освітньо-виховна – визначає специфіку і цілі музично-освітньої 

сфери, регулятивна і прогностична домінує у сфері мистецького менеджменту. Домінуючі 

функції ієрархізуються відповідно до мети, жанру та форми музично-критичного опусу. 

Наприклад, інформацію містить будь-яка (за метою, жанром чи формою вислову) критична 

публікація, оскільки вона про щось повідомляє. Проте домінуючою інформаційна функція є 

лише в інформаційних жанрах музичної критики [2]. 

Крім вже вказаних інформаційних жанрів виділяють також аналітичні та художньо-

публіцистичні жанри. Кожен з названих жанрових типів має свої стильові, композиційні 

особливості, цільове призначення та об‘єднує групу жанрів для яких стає характерною 

ознакою. Так для інформаційних жанрів головною ознакою є інформаційність, а домінуючою 

функцією – поінформувати, надати інформацію про певний об‘єкт, чи явище музичної 

культури. Для цього жанрового типу є обов‘язковим оперативність та, як правило, невеликий 

обсяг публікації. Він об‘єднує наступні жанри: анонс, допис, репортаж, інтерв‘ю, анотація. 

Базовими для музичної критики є аналітичні жанри, оскільки в них реалізуються всі 

домінуючі функції музично-критичного опусу: оціночна, інформаційна, комунікативна. Та 

все ж головною залишається оціночна (аксіологічна) функція. Аргументація оціночних 

суджень відбувається через аналіз. Методи аналізу залежать від об‘єкта, мети та адресата 

критичного висловлювання (а значить і характеру друкованого органу). До аналітичних 

жанрів відноситься рецензія, огляд, критична стаття. 

В жанрах художньо-публіцистичного типу (нарисі, портреті, есе, фейлетоні, памфлеті) 

найяскравіше проявляється літературна якість музичної критики. Для них характерна більш 

вільна форма, образність викладу, використання стилістичних та композиційних прийомів 

літератури, полемічне загострення розглянутих питань. 
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Важливим фактором цього жанру є індивідуальність критика, його погляд на обрану 

тему. Тому основними компонентами таких публікацій є роздум, міркування, судження. 

Домінуюча функція – просвітницько-виховна. 

Як вже неодноразово зазначалось, основним завданням музичної критики є оцінка 

певного явища чи об‘єкта музичної культури. Проте сама по собі оцінка притаманна і іншим 

музикознавчим текстам: науковому, журналістському. В музично-критичному опусі 

найважливішим є аргументація оціночних суджень. З цього приводу досить влучно 

висловився О. Сєров: «Написати посередню картину, драму, оперу – тому, хто має хоч 

мізерний талант писати картини, або драми, або опери, написати просто, невимушено, як бог 

на душу поклав, – безперечно простіше, ніж правильно оцінити (курсив автора. – О. Б.) 

художній твір і оцінку свою зробити доказовою, переконливою в очах інших людей» 

[5, с. 217-218].  

Розглядаючи поняття аргументації в музично-критичному тексті, ми опиралися на 

структуру доказу та аргументації, запропоновану Ю. Чеканом [7]. За його словами, доказ – 

це логічна операція в якій обґрунтовується істинність будь-якого твердження за допомогою 

інших істинних і пов‘язаних з ними суджень. Ціль доказу – обґрунтування істинності 

твердження. При цьому автора не цікавить доля доведеної істини, для нього не суттєво 

прийняття (чи не прийняття) її читачем. 

Основна функція аргументації − переконати адресата в істинності твердження автора. 

Для цього, крім логічних прийомів використовуються і інші прийоми переконливості. 

Зокрема, в рецензії, як базовому жанрі музичної критики, використовуються текстові і не 

текстові прийоми переконливості. До перших відносяться переказ тексту, тобто вербальний 

опис музичного твору, або його виконання. До других − звернення до думки авторитетних 

людей, опис реакції публіки. 

Незважаючи на відмінність доказу і аргументації, їхня структура є спільною. Вона 

включає три елементи: тезу, аргумент і доказовий роздум. 

Тези поділяються: за змістом − на прості (відзначена одна якість в розглянутому явищі) і 

складні (зафіксовано кілька якостей); за сутністю інформації – на фактологічні («як є»), 

оціночні (оцінка, яка аргументується далі) і нормативні («як повинно бути»); за формою 

вираження – на експліцитно сформульовані та імпліцитно сформульовані.  

Аргументи – це судження, які підкреслюють істинність тез. Вони базуються на 

раціональних твердженнях, та – на емоційних основах. Аргументи поділяються на 

фактологічні (орієнтовані на факти) та ціннісні (орієнтовані на оцінки і норми). 

Доказові роздумування демонструють читачу зв‘язок між тезою та аргументами. Вони 

здійснюються в формі індукції (коли теза є узагальнюючим твердженням, а аргумент – 

одиничним фактором), дедукції (теза – одиничний фактор, а аргумент є узагальнюючим 

твердженням), і традукції (зв‘язок між тезою і аргументом здійснюється через аналог. 

Отже, враховуючи все вище сказане, а саме: визначення ролі і місця музичної критики в 

культурному процесі, функцій та жанрів музично-критичного тексту, аналіз його структури, 

зокрема змісту та співвідношення таких його елементів як доказ та аргументація, можна 

стверджувати, що музично-критичний текст є складним, оригінальним явищем, яке 

функціонує за цілим рядом власних правил і закономірностей, має багатожанрову та 

багатофункціональну природу та завдяки своїй своєрідності є невід‘ємною частиною 

музичної культури.  
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РЕНЕСАНСНА ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ:  

РИСИ УНІВЕРСАЛІЗМУ ЯК ФЕНОМЕН ІСТОРИЧНОЇ ДОБИ 

 

У статті розглянуто феномен універсальної творчої особистості в контексті музичної 

культури епохи Ренесансу. Висвітлено основні постаті італійської, французької, 

нідерландської, іспанської музичної культури ХIV‒XVI століть з позицій взаємодії різних 

способів їхньої творчої реалізації. Здійснено спробу виявити вплив основних видів діяльності 

музикантів ‒ композиції, виконавства, музикознавства ‒ на формування цілісної творчої 

індивідуальності. 

Ключові слова: універсальна творча особистість, композиція, виконавство, 

музикознавство, музична культура доби Ренесансу. 

 

The phenomenon of universal creative personality in the context of the musical culture of the 

Renaissance is revealed in this paper. The basic figures of Italian, French, Dutch, Spanish musical 

culture of XIV‒XVI centuries to the interaction of different ways their creative implementation are 

described. The impact of the main types of musician‟s ‒ composition, performance, musicology ‒ on 

the formation of a coherent artistic personality is attempted to identify. 

Key words: universal creative personality, composition, performance, musicology, music 

culture of the Renaissance. 

 

Розглянемо загальноісторичні аспекти становлення універсальної особистості в епоху 

Відродження, коли порівняно з Середньовіччям, принципи універсалізму значно 

утвердилися, що відбулося внаслідок розширення можливостей самореалізації особистості. 

Вивчаючи біографії видатних композиторів того часу, неможливо не помітити засадничу 

багатогранність реалізації їхнього творчого генія, що полягала не тільки в обов‘язковому 

поєднанні виконавської та композиторської сфер діяльності, але і творчості в різних сферах 

мистецтва та культури одночасно ‒ поєднанні письменницької і музичної, наукової і 

духовної праці тощо. Прикладів таких історія музики пропонує нам надзвичайно багато.  

«Якщо особистості переважної більшості італійського Ars nova не знайшли свого 

відображення в історії мистецтва, то один з них ‒ Франческо Ландіні ‒ залишився в історії 

власне як особистість. Його життя було висвітлено сучасниками, його рідкісний талант і 

різнобічні знання сяяли у вибраному товаристві флорентійських гуманістів, здобувши йому 
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заслужену прижиттєву славу». Франческо Ландіні, передусім, прославився як органіст, за що 

був увінчаний лаврами в Венеції у 1364 році. Писати музику почав близько 1365 року. А в 

1380 році був визнаний як композитор, що своєю славою затьмарив всіх сучасних 

італійських музикантів. Коло інтересів Ландіні не обмежувалося лише музикою. Він багато 

спілкувався в Флоренції з поетами, сам писав вірші, брав участь на рівних в естетичних 

дискусіях гуманістів. Увійшов в історію як автор 154 композицій, в т.ч. понад 140-а баллат, 

11-ти мадригалів, двох каччій [3, 78‒79].  

За словами Т. Ліванової, в центрі епохи Ars nova знаходиться творча особистість Гійома 

де Машо, композитора, що, починаючи з 1322 року, понад двадцять років перебував на 

службі при дворі короля Богемії Яна Люксембурзького в Празі, а після смерті останнього 

служив придворним музикантом французьких королів Іоанна Доброго, Карла V та 

священиком в соборі Нотр-Дам в Реймсі. Був поетом, родоначальником школи французької 

поезії, і музикантом одночасно, і як такий був високо оціненим за життя, а після смерті 

пишно прославлений в епітафіях. 

Де Машо писав музичні твори на власні тексти. Хоча, із понад 200 його балад на музику 

покладено всього 42. Іноді він додавав в свої поетичні твори музичні вставки. Так, 

наприклад, в його поемі «Ліки Фортуни» використано такі музичні вставки як балада, 

баладель вірелє, ронделє, лє. Широко розгортаючи музичну композицію строфи, у 

порівнянні з трубадурами, Машо поступає не тільки як музикант, але і як поет, який шукає 

більш широку форму для свого твору. Т Ліванова вказує, що «музика була дуже потрібною 

Машо-поету. Його вірші нерідко риторичні і зовсім не яскраві при всій їхній витонченості. 

Музика набагато повніше, індивідуальніше і з більш м‘якими нюансами, ніж вони, говорить 

немов би про те ж: тема одна, але образність поезії Машо значно бідніша, ніж образність 

його музично-поетичних творів». Це твердження музикознавець аргументує аналізом 

поетичного і музичного текстів його рондо «Cinc, un, trez», приходячи до висновку, що 

мистецтво Машо від початку і до кінця «тісно пов‘язано зі словом поета, і вокальний 

початок в ньому явно переважає» [3, 65‒70].  

Прикладом творчої багатогранності була діяльність знаменитого Джованні П‘єрлуїджі 

Палестрини. Протягом життя він служив співаком та регентом багатьох церковних капел, в 

т.ч. знаменитого Собору св. Петра в Римі (з 1551 року), керівником музики кардинала Луїджі 

д‘Есте (фактично музичним директором), пізніше священиком (каноніком) та членом 

«Товариства майстрів музики». Його діяльність співака і регента церковних капел зумовила 

появу великої кількості духовних творів ‒ близько 100 мес, майже втричі більше мотетів [3, 

148], близько сотні ламентацій, гимнів, літаній, духовних мадригалів, а також звертання до 

строгого поліфонічного стилю, культивованого в церковній практиці того часу. 

Зв‘язок композиторської творчості та виконавства спостерігаємо у Адріана Віллаерта, 

регента хору собору св. Марка в Венеції, що уславився використанням у свої творах 

принципу диференціації хору на групи, розташовані в різних місцях собору, поширеного у 

церковній практиці Венеції того часу і, зокрема, соборі св. Марка ‒ з його наявністю двох 

органів, навколо яких і групувалися хористи. Віллаерт прекрасно використовував також 

органи та інструментальні склади, які не тільки давно утвердилися у вуличних процесіях, але 

й посіли постійне місце в соборі св. Марка, що став місцем урочистих держаних святкувань. 

Таким чином, досягнення композитора «не були випадковим наслідком сміливого польоту 

творчої фантазії; багато що йому приходилося обдумувати, співвідносити в пошуках 

найкращого вирішення наявної задачі в наявних умовах» [3, 161].  

Відзначені вже особливості притаманні і для творчості композиторів нідерландської 

школи ‒ Гійома Дюфаї, Жиля Беншуа, Йоганнеса Окегема, Якоба Обрехта, Жоскена де Пре, 

Орландо Лассо, що працювали придворними музикантами, співаками і регентами церковних 

капел (більшість пройшла через досвід діяльності папської капели в Римі), священиками, 

каноніками, педагогами, при цьому нерідко (як Окегем) захоплювалися математикою, 

філософією. 
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Одним із зразків універсальної особистості епохи Відродження є Джироламо 

Фрескобальді (1533‒1643), композитор, органіст, клавесиніст, а також автор влучних 

педагогічних коментарів до своїх творів. Із чеських митців ХVI століття в цьому відношенні 

варто відзначити творчість Яна Криштова ‒ художника, поета та композитора, майстра 

поліфонії. З польських ‒ Миколая Зеленського (1150‒1615) ‒ органіста і керівника капели в 

Ловичі, автора низки духовних творів [1, 320‒337] та Вацлава Шамотула, співака 

королівської капели, а потім придворного музиканта князя Радзивілла в Вільно, автора 

мотетів, Давидових псалмів та вокально-інструментальних творів, та Микола Гомулку ‒ 

співака королівської капели, трубача, флейтиста капели та автора «Мелодій на польський 

псалтир», що включали 150 чотириголосних псалмів [3, 175], з англійських ‒ великого 

поліфоніста ХV cтоліття Данстейбла, який був не тільки композитором, але математиком і 

астрологом, Томаса Морлі, автора численних мадригалів та трактату «Повний і 

загальнодоступний вступ до музики» [1, 351‒361].  

Характерною для іспанського Ренесансу постаттю універсального митця був Хуан дель 

Енсіна, відомий, передусім, як родоначальник іспанського театру, видатний поет і теоретик 

літератури (трактат «Arte de poesia castallana»), драматург і актор, керівник пересувної 

театральної трупи і музикант. Принципи діяльності Ескіни продовжив Лука Фернандес, що 

працював на кафедрі музики в Саламанському університеті, поєднував таланти поета і 

композитора та писав «діалоги для співу», які служили підготовкою майбутньої опери 

[2, 388‒391].  

У цьому контексті варто згадати і таких іспанських композиторів як Крістобаль де 

Моралес, Франсіско Герреро, Томас Луїс де Вікторія, хориста, диригента, композитора і 

педагога Кристобаля де Моралеса, органіста, композитора і вченого Конрада Паумана, 

автора теоретичного трактату «Основи органного мистецтва» та збірки творів для органу 

«Буксхаймська органна книга» тощо. 

Окремий інтерес представляє той різновид ренесансного універсалізму, в якому 

композиторська, виконавська, педагогічна діяльність (вказані у класифікації М. Друскіна) 

поєднуються зі спробами наукових досліджень. Цікавими в цьому відношенні є постаті 

відомих теоретиків та композиторів того часу Джозефо Царліно, Філіп де Вітрі, Генріха 

Глареана. Перший ‒ тривалий час (з 1565 року і аж до смерті) обіймав посаду музичного 

керівника капели собору св. Марка. Але вже до того часу проявив себе не тільки як 

композитор, але і як видатний мислитель свого часу, адже вже у 1558 році вийшов в світ 

його основний музично-теоретичний трактат «Настанови гармонії», що витримав три 

видання ще при житті автора. А вже після його початку роботи в капелі, з‘явилися інші праці 

Дж. Царліно ‒ «Докази гармонії» (1571) та «Музичні додатки» (1588). Як теоретик Царліно 

велику увагу приділяв живій музичній практиці, формам і характеру сучасного йому 

музикування, процесу виконання тощо, і це невипадково, адже, з одного боку, смисл заняття 

музикою в епоху Відродження полягав, передусім, в практичному музикуванні, з іншого ‒ це 

зумовлювалося і власне характером його індивідуальної діяльності. У підході до оцінки 

творчої особистості Царліно «відкидав середньовічну боеціанську традицію розмежування 

musicus‘a (вченого музиканта) і cantor‘a (музиканта-практика). Ідеалом справжнього 

композитора для Царліно був його вчитель Віллаерт, який поєднував в своїй діяльності, на 

думку Царліно, науково-дослідницький і професійно-практичний підхід» [2, 181‒186].  

Філіп де Вітрі ‒ композитор, теоретик, автор трактату «Нове мистецтво» («Ars Nova»), і 

в цьому сенсі його творча особистість співвідноситься з досягненнями Дж. Царліно. З іншого 

боку, він, як і інший великий представник Ars nova Гійом де Машо, був поетом-

композитором, тобто писав музику до власних віршів, і, що важливо, що і музичним, і 

літературним творам де Вітрі притаманний виразно раціональний підхід [3, 63], що, на наш 

погляд, імовірно корінилося в його захопленні науковими дослідженнями. 

Творча особистість визначного музикознавця Генріха Глареана, який одночасно був 

філологом, істориком, географом та математиком, є прикладом універсалізму ширшого 
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плану. Головною його музикознавчою працею є трактат «Дванадцятиструнник» (1547), де 

він виступив проти ідей середньовічної схоластики, включивши в число узаконених ладів 

іонійський та еолійський [1, 404]. Відсутність виконавської та композиторської практики не 

дає змоги класифікувати постать Глареана як універсального музиканта, проте діапазон 

зацікавлень розкриває його безпосередню належність до істинних гуманістів.  

Висвітлені факти і закономірності, пов‘язані зі специфікою придворної служби та роботи 

з церковними капелами, притаманні більшості композиторів Ренесансу. Необхідність 

задовольняти всі мистецькі потреби своїх господарів, які виступали в ролі «замовників» тих 

чи інших музичних подій, і які забезпечували їх фінансування, зумовлювала те що 

виконавець був одночасно і композитором, і нерідко організатором концертного життя при 

дворі чи керівником музичного оформлення богослужінь. Безпосередня залежність митця від 

його роботодавця стимулювала багатофункціональність останнього. Зрештою, 

багатогранність інтересів і видів діяльності тісно перепліталися між собою, впливаючи один 

на одного настільки, що розділити, що саме було провідним, а що похідним не бачиться 

можливим (одна з причин цього ‒ неповнота існуючої біографічної інформації, часткове 

збереження нотних текстів тощо).  

Таким чином, виходячи з вищевказаного, приходимо до висновку, що універсальна 

творча особистість в добу Ренесансу відзначена такими рисами і властивостями: 1) кількісне 

і якісне домінування виконавської діяльності над усіма іншими; композиторська творчість є 

похідною і служить інтересам і запитам виконавської праці. Саме тому визнання музиканта 

зумовлювало його визнання, передусім, як виконавця-віртуоза, і така практика збереглася аж 

і у ХVIII і навіть частково в ХІХ столітті; 2) диференціація видів діяльності ‒ незначна, між 

ними тісний, нероздільний взаємозв‘язок, самі діяльності не мисляться і не усвідомлюються 

їхніми носіями як окремі і самодостатні, всі вони існують в руслі розуміння професії 

музиканта, як неподільного цілого; 3) відсутня спеціалізація виконавця-вокаліста і 

виконавця-інструменталіста, спостерігається тенденція змішування різних видів 

виконавства, а також змішування різних професійних навичок, зокрема, нерідко оволодіння 

поряд з професією музиканта суміжною спеціальністю ‒ творчою ‒ поета, філософа, або 

раціональною ‒ математика, юриста, дипломата тощо; 4) обумовленість творчих ідей 

практичними потребами придворної або церковної служби, творча робота «на замовлення»; 

5) «недорозвиненість», певний синкретичний стан феномена універсалізму особистості, 

оскільки переважно ренесансна особистість музиканта сформована двома видами діяльності 

виконавство і композиція, значно рідше зустрічається основний її тип, як поєднанням трьох 

основних видів діяльності «виконавець‒композитор‒науковець».  
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ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ, ПОЗИЦІЇ, ПІДХОДИ  
 

У статті розглянуто поширені у музикознавстві концепції в галузі теорії й історії 

хорового виконавства, здійснено аналіз і характеристику основних аспектів хорового 

виконавства. Наголошено, що в сучасній теорії хорового виконавства не вироблено спільного 

підходу до розуміння й систематизації хорового виконавства як цілісного явища, що існує як 

самостійна інтонаційна практика.  

Ключові слова: хорове виконавство, виконавець, інтонування, творча практика, 

виконавська майстерність. 

 

Concepts, positions and approaches of the theory and history of choral performance 

considered in this paper. Author analyzed the main aspects of choral performance. In his opinion, 

the modern theory of choral performance not developed a common approach to understanding of 

modern Ukrainian choral performance as an independent intonation practice.  

Key words: choral performance, performer, intonation, creative practice, performing skills.  

 

Теорія виконавства налічує декілька спроб систематизації виконавських явищ за деякими 

типологічними ознаками. Л.Рабинович пов'язував класифікацію виконавсько-музичних типів 

із численними типами темпераментів [9]. Е.Фішер співвідносив класифікацію із 

різноманітністю фізичної структури, будови виконавця [11]. З точки зору К.Мартісена, чільне 

місце у систематизації виконавських явищ мають особливості психологічної будови 

виконавця [8]. У своїй праці ―Лекції з естетики‖ Г. Гегель виокремив два способи музичного 

виконання: ―об‘єктивне‖ та ―суб‘єктивне‖. Важливо розуміти, що виконавець при практичному 

інтонуванні не просто виконує композиторський задум, а й стає творцем звукового еквіваленту. А 

отже, хорове виконавство саме як комунікативне явище є областю реалізації дієвого потенціалу 

музиканта. Роль виконавця направлена на набуття нотного тексту «втраченого справжнього» 

через переінтонування. 

Таким чином, виконавський процес існує у взаємодії трьох основних складових, які 

створюють основу явища виконавства: 1) музичний твір; 2) особа, яка виконує даний твір; 

3) особа, яка сприймає [8].  

Ольга Катрич окреслила даний комунікативний процес у музиці через призму розуміння 

процесу інтонування та переосмислила вищеописану ―тріаду‖ і її основні складові ланки як 

―першоінтонування – переінтонування – співінтонування‖, що має значення достовірного 

виконання, яке повністю відповідає задуму автора, характеризується наявністю 

інтерактивного зв'язку композитора та виконавця із його власним трактуванням, 

використанням особливих засобів музичної виразності. Зазначені процеси дослідниця 

розглядала з точки зору явища музичного стилю, з чого запропонувала поняття: «нестильова 

музично-виконавська інтерпретація» та «стильова музично-виконавська інтерпретація» 

[5, с. 8]. Авторка дослідила питання об'єктивного та суб'єктивного у виконавській творчості, 

проблему прочитання та трактування виконавцем авторського нотного тексту.  

Виконавське мистецтво, як самостійну творчу практику, досліджувала Тетяна Вєркіна. 

Авторка зазначила, що дана творча практика одночасно є засобом закріплення, відтворення та 

удосконалення людських музичних умінь та надбань. Виконавство описала як процес втілення 

покладеного на письмові носії композиторського задуму та способу його передачі у звуковій 

формі буття твору. На думку дослідниці, основна роль виконавської діяльності полягає у 

перетворенні письмового дискурсу в усний і є практикою актуального інтонування. Таким 
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чином, актуальне інтoнування базується на індивідуальному «досвіді спoглядання» за Германом 

Гессе та підкoрюється слухoвій діяльнoсті. Цілеспрямоване слухання, контроль за звучанням має 

місце у виконавстві в усвідомленій вокальній напруженості у поєднанні звуків. Мелодико-

гармонічні інтервали характеризуються інтенціональністю, яка керується внутрішнім світом 

виконавця, його прагненням бути почутим і зрозумілим для слухачів [2, с. 15].  

 Наталія Жайворонок визначала, що у явищі музичного виконавства твори грають роль 

об'єкта художньо-творчого процесу та містять спільні ознаки ототожнення. Усвідомлення змісту 

твору, його ідейно-семантичних, конструктивних, виражально-художніх ознак має визначну 

роль. Чільну роль, на думку дослідниці, у музичному виконавстві посідає виконавець, який грає 

роль суб'єкта виконавчої творчо-художньої діяльності. Його основні функції полягають у 

технологічно-пізнавальному, художньо-пізнавальному освоєнні твору та творчо-художньому 

його виконанні. Якість виконання цих функцій здебільшого залежить від самої особистості 

виконавця, його особливостей природніх задатків, техніко-виконавських та творчих здібностей, 

якістю теоретичної підготовки, а також можливим досвідом виконавської діяльності. Авторка 

обгрунтувала закономірність явища суб'єктивізації твору у самому виконавському процесі і 

характеризує його як проявлення специфіки музичного виконавства [3, с. 10]. Це обумовлюється 

різноманітними факторами, серед яких ‒ неможливість виконавцем точно зрозуміти, розгадати та 

усвідомити авторський задум, а відповідно його відтворити, різниця рівнів знань, художньо-

творчого мислення, здібностей та інших якостей, що характеризують його як непересічну 

особистість із власним унікальним розумінням та відтворенням авторської композиції.  

 Тетяна Зінська музично-виконавське мистецтво охарактеризувала як систему 

функціонування та взаємодії музичного виконавства, освіти, концертної діяльності. Автор 

зазначила, що виконавство, як уособлення творчої діяльності, надає звукообразну можливість 

реалізувати нотний текст через музично-творчу діяльність виконавця, музично-комунікативну 

співпрацю суб'єктів музично-виконавського процесу. На думку дослідниці, явище музичного 

виконавства неможливе без музично-виконавських аспектів комунікації. Це є процес творчої 

співпраці автора, виконавця та слухача, де останні, «вступаючи у діалог» із нотним текстом 

(композиторським задумом), розкривають художньо-ідейні феномени музики. Варто пам'ятати 

про суто індивідуальне сприйняття музичного зерна виконавцем та слухачем, яке актуалізує роль 

творчості не тільки індивіда-виконавця, а й індивіда-слухача, який неодмінно є учасником 

музично-виконавської комунікації [4, с. 8]. 

На думку Оксани Сухецької, хорове виконавство ‒ це вид музичного виконавства, 

фундаментальні закономірності якого є аналогічними будь-якому іншому різновиду музичного 

виконавства. Наприклад, хорове мистецтво являється вторинною музичною дією, форма якої ‒ 

художня інтерпретація як здійснення творчо-художньої ідеї композитора. Виконавець впливає на 

слухача через особливі виконавські засоби музичної виразності: темпово-ритмічні, агогічні, 

інтонаційні, динамічні, темброві. Авторка описала специфічні якості хорового виконавства, серед 

яких: синтетичний характер (зв'язок зі словом), специфіка інструменту (вокал), колективний 

характер та диригент, як серединне начало між композитором та виконавцем (який впливає на 

слухача). А отже, класична тріада «композитор-виконавець-слухач» переформовується у «поет-

композитор-диригент-виконавець-слухач». Також, дослідниця довела, що мистецтво керування 

хором поділяється на два рівні виконавства: керівник, хор (передача матеріалу диригентом через 

виконавця). Виконавець, на думку авторки, завжди буде інтерпретатором, адже його виконання 

керується власним трактуванням музичного образу та наявністю особливих засобів музичної 

виразності, які на думку виконавця є доречними [11, с. 5]. 

Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (із досвіду Київської хорової школи) 

вивчає Павло Ковалик [6]. Автор дослідив Київську хорову школу хорового виконавства як 

масштабне художнє явище української культури. Дослідник вважав, що завдяки впливу 

соціальнозначимих подій політичного, національного, культурно-освітянського характерів, 

різноманітних художньо-творчих, естетичних ідей епох бароко та класицизму, сформувалися 

фундаментальні постулати вокально-хорової школи. Основа її творчо-репродуктивної 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

204 
 

спрямованості роботи ‒ у системі технологічно-вокальної, музично-педагогічної, 

виконавсько-педагогічної спрямованості. Головними чинниками автор назвав: ідею 

національної ідентифікації хорового виконавства, синкретизм академічних та демократичних 

засад, високу творчу майстерність [6, с. 8]. Дослідження автора базувалося на кафедрі 

хорового диригування Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. На 

думку дослідника, духовні основи школи несуть свої початки саме із творчого кредо 

викладача, який і є основним носієм школи. Автор довів, що «творчий зв'язок» у системі 

взаємоспівпраці «учитель-учень», «художній керівник-хоровий колектив» містить основу у 

професійних постулатах, діалозі суб'єктів співпраці, системі комунікативних чинників та 

засобів, які обумовлені відповідною творчо-сприятливою атмосферою, позитивно 

налаштованою особистісно-психологічною, творчою співпрацею [6, с. 14].  

 Владислава Білоус досліджувала проблематику виховання художньої майстерності у 

виконавстві, сформулювала таке термінологічне формулювання явища музично-виконавської 

майстерності, як: якість особистості, яка формується в процесі профпідготовки та 

виконавської діяльності і здійснює прояв вищого рівня умінь, навичок та інтерпретаційної 

творчості [1, с. 5]. Музична майстерність виконавця містить своєрідну систему, структуру 

складових, яка надає виконанню високий технічний та художній рівні. Структура 

майстерності виконавства характеризується наявністю таких компонентів, як: теоретичний 

(музична грамотність), художній (передача емоційного начала твору виконавцем 

різноманітною жестикуляцією, мімічними та мануальними засобами), технічний (високий 

рівень володіння прийомами специфіки виконавства), суспільно-психологічний 

(комунікаційний) (спілкування із слухачем засобами міміки та жесту, музично-ігрових рухів) 

[1, с. 6]. 

Таким чином, проблематика хорового виконавства зводиться до таких основних аспектів: 

питання класифікації та систематизації виконавських явищ (Л. Рабинович, Е. Фішер, К. 

Мартінсен); виконавство як явище стилю (О. Катрич); виконавство як різновид інтонування 

(Т. Вєркіна); виконавство як художньо-творча діяльність (Н. Жайворонок, Т. Зінська); 

виконавство як середовище формування музично-виконавської майстерності (В. Білоус). 

Хорове виконавство розглядається сучасними дослідниками, передусім, як специфічний 

різновид музичного виконавства (О. Сухецька) та як школа (П. Ковалик). 
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ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ЯК СКЛАДОВА ТВОРУ МИСТЕЦТВА 

 

У статті досліджено поняття художнього образу як невід‟ємної складової твору 

мистецтва. Розглянуто художній образ, в мистецтві з точки зору філософії та естетики. 

Охарактеризовано дві групи образів: автологічні й металогічні. Образи поділяються на 

вище названі типи за смисловими співвідношеннями між чуттєвим образом та його ідеєю. 

Ключові слова: художній образ, твір мистецтва, типи, автологічні образи, металогічні 

образи. 

 

In the article we are explored the notion of art image as an integral part of the work of art. 

Also we are reviewed the artistic image in art in terms of philosophy and aesthetics. 

The artistic image is a specific form of reflection that summarizes expressed in the work of the 

artist and has a direct sensually emotional impact on the recipient. In the art objects of the external 

world appear in the form of artistic images. Thus, the term «image» is multivalve, but in this case is 

used narrower meaning of the concept. Here the image is a tool of art. 

The image is а unit, but the image consists of the common qualities when it comes to mind. 

When the image comprehends personality, it acquires immensity that is characteristic of а unit 

material objects. The image can not be completely expressed by concepts. Therefore the problem of 

a typical and individual arises in art. 

Artistic images are intermediaries between the world and man. Therefore the problem of 

belonging images to the material or to an ideal world arises. 

Also in the article, we describe the types of artistic images. Scholars often offer classification of 

types of artistic images. All art images are kept to two types. These types are based on 

understanding the essence of the artistic image. Types of images are equivalent methods of verbal 

imagery of work of art if we examine image as a way of being work of art. For the semantic 

correlations between sensual image and its idea images are divided into two groups: autologous 

images and metalogous images. 

Sensual image and its idea are concerning a range of phenomena in artistic images that belong 

to autologous type imagery. Often autologous images scientists referred to as images-types. 

Generalization, fixation of typical characteristic aspects of depicted is the aim of the works, which 

used just such a group of images. 

Metalogous types of artistic images are such images in which the sensual image reveals 

qualitatively opposite idea from the subject. Here the sensual image and idea are belonging to 

different range of phenomena. Example of this is work landscapes, in which certain human feelings 

embody image of nature. Symbol, allegory, subtext are belong to such group of images.  

Key words: artistic image, a work of art, types, autologous images, metalogous images. 
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Художній образ – одна із основних і найскладніших категорій мистецтва, тому що саме 

художня образність відрізняє мистецтво від інших форм відображення і пізнання дійсності. 

Щодо актуальності проблеми художнього образу влучно висловилася доктор філологічних 

наук Лілія Чернець: «Важливо розмежовувати поняття художнього образу як терміну 

мистецтвознавства і багатозначність терміну у філософському плані. Практична робота 

мистецтвознавця відзначає певні труднощі в розробці даного поняття – багато в чому через 

широке розуміння образу в системі філології, лінгвістики та інших гуманітарних наук» [1, 

123]. 

Так, образ є одним із ключових понять культури, естетики й тих напрямів 

мистецтвознавства, які виходять з естетичної природи образотворчого мистецтва. Явище 

художнього образу визначає духовну суть мистецтва, і це робить звернення науковців до 

даного поняття актуальним. 

Поняття «художній образ» в межах філософсько-естетичного підходу: складові творення 

художнього образу в мистецтві, феномен виникнення образу, його сутність, унікальність, 

мистецьку та культурну значущість, – висвітлене у працях М. Вебера [2], О. Лосєва [5], 

Г. Завалька [4], Ю. Чекана [6] та ін. 

Класифікацію видів художній образів пропонує літературознавець О. Галич [3] та ін. 

Мета статті – дослідити поняття художнього образу як складової твору мистецтва, 

охарактеризувати типи художніх образів. 

У мистецтві у вигляді художніх образів постають об‘єкти зовнішнього світу. Так, термін 

«образ» є багатозначним, проте у цьому випадку використовується вузьке значення даного 

поняття. Тут образ – це інструмент мистецтва. Як і об‘єкт, образ є одиничним, проте, 

виникаючи у свідомості, він складається із загальних якостей. А в світі загальне й одиничне 

нерозривно поєднані. Досягаючи індивідуальності, образ набуває і характерної одиничним 

матеріальним об‘єктам невичерпності. Образ (одиничне) не може бути повністю виражений 

поняттями (загальним). Тому перед нами постає проблема типового та індивідуального в 

мистецтві. Завданням мистецтва є не тільки відтворення типового, а й індивідуального. А 

розрив типового й індивідуального може бути викликаний бажанням ослабити дію 

мистецтва [4, 231-233]. 

Художні образи – посередники між світом і людиною. Тому перед науковцями постає 

проблема належності образів до матеріального чи до ідеального світу. Однією крайністю 

буде зведення образів до матеріальних об‘єктів. У цьому випадку творчість абсолютизується 

при інтерпретації мистецтва та ігнорується його власне буття. Іншою крайністю буде 

визнання нематеріальних образів та їх незалежності від творів мистецтва. У цьому випадку 

абсолютизується буття образів мистецтва [4, 234-236]. 

Музичний твір існує в звуках, але не зводиться до них. Виконання і твір – і одне, і не 

одне і те ж. Видатний німецький соціолог і музикознавець Макс Вебер писав: «музичний твір 

не можна ні створити, ні зберегти, ні відтворити, не користуючись засобами нашого нотного 

запису: він крім нього взагалі не може існувати ніяк і ніде, навіть як внутрішній стан свого 

творця» [2, 522]. Не існує твору без матеріального носія, але твір мистецтва як система 

образів не зводиться до твору мистецтва як системи знаків. Образ не зводиться до знаку. 

Образи підвладні розуму. Вони володіють матеріальним інобуттям; знаки, а також носій як 

система знаків, − самобуттям, чуттєво сприйнятні. У чистому вигляді образи існують у 

свідомості – як автора, так і читача, глядача, слухача [4, 237-240]. Так, у психології поняття 

«образ» має визначення суб‘єктивної картини світу або його фрагментів, що включає 

суб‘єкта, інших людей, просторове оточення і часову послідовність подій [16, 78]. 

Мистецтво завжди символічне, а його знаки – це символи, котрі відсилають нас до тих 

додаткових значень, що вони набули в ході історії; а наша свідомість, в свою чергу, засвоює 

ці значення в процесі оволодіння культурою. Символ – це історичне явище, в якому немає 

нічого незвичного. Також у символі немає нічого ідеального, тому що це матеріальний 

об‘єкт. Ідеальним є смисл, що його надає наша свідомість. «Символом є розгорнений знак, 
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але знак теж є не розгорненим символом, його зародком», - зауважував Олексій Лосєв 

[5, 131].  

Знак-символ одночасно є однозначним і неоднозначним, оскільки одночасно означає 

загальне і одиничне. Тому, наприклад, точність наукового слова, яке означає загальне і лише 

тому застосовується до одиничних об‘єктів, відрізняється від точності літературного слова, 

котре намагається безпосередньо відтворити невичерпність одиничного. Без знаку немає ні 

образу, ні твору, а є задум в голові потенційного автора; без символічності знака немає 

глибини змісту [4, 246]. 

Усі художні образи зводяться до двох типів, заснованих на розумінні суті художнього 

образу. При вивченні образу як способу буття художнього твору його типи рівнозначні 

прийомам мовної та предметної зображуваності твору мистецтва. А при вивченні образу як 

форми відображення світу його типи поділяються за смисловими співвідношеннями між 

чуттєвим образом та його ідеєю і складають дві групи: автологічні образи і металогічні 

образи [3, 103]. До автологічного типу художнього образу належать такі художні образи, в 

яких чуттєвий образ та його ідея стосуються явищ одного кола. Метою ж творів, у яких 

використано саме таку групу образів, є узагальнення, фіксація типових, характерних аспектів 

зображуваного. До другої групи образів – металогічний тип – належать художні образи, в 

яких чуттєвий образ є формою вияву ідеї, що вказує на якісно відмінний від нього предмет. 

Тут чуттєвий образ й ідея належать до різного кола явищ. До даної групи образів відносяться 

символ, алегорія, підтекст [3, 107]. 

Таким чином, художній образ – це специфічна форма відображення, що узагальнено 

виражається в процесі творчості митця та має безпосередній чуттєво-емоційний вплив на 

реципієнта. У мистецтві він виконує функцію інструменту мистецтва, є одиничним, але 

водночас відтворює і типове, й індивідуальне, належить до матеріального та ідеального 

світів, проявляється через знаки, але не зводиться до них. В мистецтві існує два типи образів: 

автологічні та металогічні. До автологічних образів належать такі образи, в яких чуттєвий 

образ та його ідея стосуються явищ одного й того ж плану, тому ці образи втілюють ідею 

прямо, без переносного смислу. Характерною ознакою цього, першого типу образів, є 

типізація і пов‘язана з цим лінійність, смислова однозначність художнього образу як такого. 

До металогічних образів належать такі образи, в яких чуттєвий образ та його ідея стосуються 

явищ різного плану, тому ці образи втілюють ідею за допомогою переносного смислу та 

підтексту. Характерною рисою цього типу образів є індивідуалізація, тобто неповторність, 

смислова багатовекторність вираження ідеї за допомогою кожного разу нового, 

несподіваного символу, підтексту чи алегорії і появи, таким чином, кожного разу нових 

смислових відтінків, тобто явища образно-смислової багатозначності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СОЦІАЛЬНОГО МЕДЕАМАРКЕТИНГУ  

У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ 

 

У статті розглядаються соціальні мережі як засіб формування екологічної культури 

молоді. Висвітлено широкий набір форм і методів екологічної комунікації в мережі, які 

спрямовані на більш динамічний вплив на свідомість і поведінку молоді у порівнянні з іншими 

засобами масової інформації.  

Ключові слова: молодь, соціальні мережі, екологічні комунікації, екологічна культура. 

 

The article is devoted to social networks as a means of ecological culture formation of the 

youth. A wide range of forms and methods of environmental network communication, aimed at a 

more dynamic effect on the consciousness and behavior of young people in comparison with other 

media have been  illustrated.  

Keywords: youth, social networks, environmentally focused communications, ecological 

culture.  

 

Формування екологічної культури молоді відбувається під впливом низки чинників: 

освітньо-виховним впливом виховних інституцій, медійного дискурсу та безпосередньо у 

процесі громадської діяльності людини. Ототожнення самого себе зі природним 

середовищем не тільки усвідомлення формального зв‘язку людини з природою, а й відчуття 

солідарності з природою є проявом екологічної свідомості, що виникає на основі спільних 

цінностей та досвіду природовідповідної поведінки. 

Постановка проблеми. Соціальні мережі (СМ) на даному етапі розвитку людства 

набувають стрімкого розвитку і є дієвими щодо впливу на особистість. Все частіше 

можливості соціальних мереж використовуються в системі освіти.  Найефективнішим 

застосуванням СМ  з виховною метою, є застосування їх інструментів, які пов‘язані із 

засвоєнням соціокультурного досвіду, співіснування з природним середовищем, а саме 

засвоєння природовідповідного стилю життєдіяльності. В психолого-педагогічній науці 

вцілому активно досліджується виховний потенціал соціальних мереж.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Можливості впровадження соціальних мереж 

у освітньо-виховний процес з метою надання освітніх послуг висвітлено зарубіжними та 

вітчизняними дослідниками: Думанський Н. О., Голощук Р. О., Гуревич Р. С., Івашньової С. 

В., Кадемія М. Ю., Клименко О. А., Ломакін Д. С., Патаракін Е. Д., Фещенко А. В.  

Мета статті ‒ розглянути виховні інструменти соціального медіа маркетингу у 

формуванні екологічної культури молоді. 

Як і будь яка культура екологічна культура особистості  формується в комунікативному 

середовищі і спирається на систему точок ідентичності, що дозволяє людині, перебуваючи у 

суспільному просторі, відмежовувати «добро» від «зла», самостверджуватися у своїй 

екологосвідомій позиції. Залучення участі молоді до екологічних проектів через соціальні 

мережі продемонстрували, що віртуальний комунікативний простір є одним із сприятливих 

середовищ формування екологосвідомої позиції і має потужний виховний потенціал, який 

може бути успішно використаний для зміцнення прировідповідної життєвої позиції – 

впровадженні масштабних (революційних) змін у формуванні екологічної культури молоді 

[2, с. 58]. 
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Формування екологічної культури молоді (ФЕКМ) з використанням соціальних мереж 

включає такі етапи: 

І. Цільова аудиторія. Перш ніж просувати екологічно спрямовану ідею, потрібно 

систематизувати «образ» молодіжної аудиторії. Чим детальніше можна визначити «образ» 

потенційного користувача, тим краще. 

Для визначення цільової аудиторії  необхідно враховувати такі характеристики: 

- Місце проживання потенційних користувачів; 

- Соціальні показники цільової аудиторії; 

- Інтереси.  

ІІ. Головні завдання у просуванні ідеї.  Всі дії, які здійснюються у просуванні, повинні 

ґрунтуватися на ключових завданнях вихідної ідеї (головним завданням є формування 

екологічної культури молоді).  

Формування екологічної культури молоді передбачає [3]: 

- виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу, усвідомлення їх 

важливості, актуальності і універсальності, (зв'язку локальних з регіональними і 

глобальними); 

- відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, 

виховання любові до рідної природи; 

- формування усвідомлення безперспективності технократичної ідеї розвитку й 

необхідності заміни її на екологічну, яка базується на розумінні єдності всього живого й 

неживого в складно-організованій глобальній системі гармонійного співіснування й 

розвитку; 

- формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини 

на основі ідеї універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання 

споживацького ставлення до природи; 

- розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому регіональному, 

національному і глобальному рівнях, вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність 

інших людей та колективів; 

- розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього 

середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки; виховання глибокої 

поваги до власного здоров'я та вироблення навичок його збереження. 

ІІІ. Вибір «платформи», на яких сконцентровані потенційні користувачі соціальних 

мереж (Facebook, Вконтакті і т.д.). 

СМ Facebook та ВКонтакті надають можливість реалізувати синхронне та асинхронне 

спілкування між користувачами. 

Переважна більшість соціальних мереж орієнтовані на різну цільову аудиторію – молодь 

шкільного та студентського віку (ВКонтакті), студентську аудиторію (Facebook), 

користувачів трохи старшого віку (Однокласники), наукову спільноту (SciWorld) та ін. 

[1, с. 35]. 

IV. Особливості групи у соціальній спільноті. 

V. Розробляємо контентну стратегію: 

- головної тематики публікацій; 

- частота публікацій; 

- стилістики публікацій; 

- часу публікацій. 

VI. Визначення показників ефективності.  

VII. Ресурси. Говорячи про просування в соціальних мережах, ресурси зазвичай 

використовуються такі:  

- ресурси часу; 

- ресурси інформаційних матеріалів та методичного забезпечення прикладного 

характеру для підтримки веб-середовища. 
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VIII. Календарне планування. 

IX. Ефективності і корекція. Спрямована на те, що виховна дія буде постійно 

оптимізуватись і вносити деяке коректування.  

Висновок. Інтернет-простір не є самостійним  виховним осередком у формуванні 

екологічної культури молоді. Форми та методи ФЕКМ формуються педагогічними 

колективами та окремими педагогами. Тому, соціальні мережі є лише допоміжним виховним 

інструментом у ФЕКМ. Основне завдання психолого-педагогічних досліджень щодо ФЕКМ з 

використанням виховного потенціалу СМ полягає у спрямуванні молоді до 

екологовідповідного стилю життю в системі «людина-природа». 
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AQLI ZAIF O‘QUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO‘LLARI 

 

Mazkur maqolada aqli zaif o„quvchilar nutqini rivojlantirish bo„yicha korreksion ish mazmuni 

yoritiladi. Aqli zaif o„quvchilar nutqini rivojlantirishning samarali yo„llari ochib berilgan.  

Tayanch so‘zlar: aqli zaif o„quvchilar, nutq, rivojlantirish, korreksion ish, samarali yo„llari, 

Nutq, tafakkuri, fonetik eshitish, analiz , sintez, malakalari, ko„rish idroki, fazoviy idroki. 

 

This article describes the mental development of students' speech on the content of the 

correction is as follows. Mentally disabled students opportunities for the development of effective 

speech. 

Key words: mentally disabled students, the development of speech, the speech correction 

effective ways of thinking, to hear the phonetic analysis, synthesis skills, the mind, the cosmic mind. 

 

Nutq odamlarning eng muhim va yagona muomala vositasidir. Aqli zaif bolaning nutqni 

egallashdagi xususiyatlarini, intellektual nuqsonli bolalar nutqining shakllanishini o‗rganish, 

nutqning eng jadal rivojlanishi davrida ish olib borish mazmuni va metodlarini, yo‗nalishlarini 

aniqlash alohida ahamiyat va dolzarblik kasb etadi. Chunki haligacha intellekti buzilgan 

maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o‗rganishga qaratilgan fundamental izlanishlar olib 

borilmagan. Mavjud pedagogik, maxsus psixologik va metodik adabiyotlarda ushbu toifadagi 

bolalar nutqi rivojlanishining boshlang‗ich bosqichlari haqida qisman keltirilgan ma‘lumotlarnigina 

ko‗rish mumkin.Taniqli olimlardan M.F.Gpezdilov, G.A.Kashe, A.R.Luriya. V.I.Lubovskiy, 

M.S.Pevzner, V.G.Petrova, J.I.Shif, S.Ya.Rubinshteynlar aqli zaif bolalar nutqining me‘yorida 

rivojlanayotgan bolalar nutqidan muayyan darajada orqada qolishini ko‗rsatadilar [2, 67]. Aqli zaif 

bolalarda eshitib ajratish, so‗zlar va jumlalarning talaffuzi ancha kechikib paydo bo‗ladi. Aqli zaif 

bolalar nutqida birinchi so‗zlar 3,4 va xatto 5 yoshda yuzaga keladi..Aqli zaif bolaning psixik 
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rivojlanishi xususiyatlarini tavsiflab A.R.Luriya «nutqiy faoliyatning murakkab shakllari – 

mavhumlashtirish va umumlashtirish bilan bog‗langan bilish jarayonlari rivojlanmay qoladi», deb 

ta‘kidlaydi.Nutqni o‗z vaqtida, to‗g‗ri egallash bolaga atrofdagi odamlar bilan erkin muloqotda 

bo‗lish imkonini beradi, o‗z hulqini boshqarishga yordamlashadi, psixik faoliyatining rivojlanishiga 

ko‗maklashadi va nihoyat, maktabda ta‘lim – tarbiya berish jarayonini ancha yengillashtiradi. Aqli 

zaif bolalar o‗zlarining me‘yorida rivojlangan tengdoshlariga qaraganda bir muncha kech tilga 

kiradilar, birinchi so‗zlarini aytishlarining muddati uch, ba‘zan esa besh yoshgacha kechikadi. M. F. 

Gnezdilov, V. G. Petrova, O. V. Kashe, Ye. V. Orlova, V. V. Voronkova, V. S. Rahmonova va 

boshqa olimlarning bergan ma‘lumotlariga ko‗ra, birinchi sinfga kelgan aqli zaif bolalarning 

66%ida talaffuz nuqsonlari uchraydi. Aksariyat bolalarda fonematik eshitish qobiliyati buzilgan, 

nutq a‘zolari va ularning harakatchangligidagi nuqsonlar ko‗plab uchraydi, nutqini egallashda jiddiy 

qiyinchiliklar kuzatiladi [5, 90]. Impressiv-ichki nutq ekspressiv-tashqi nutq taraqqiyotidan ancha 

orqada qoladi. Mavhum bo‗lgan umumlashtiruvchi tushunchalarni ifodalovchi ko‗pgina so‗zlarni 

tushunmaydilar, ko‗chma ma‘noda qo‗llanilgan tushunchalarni anglashda qiynaladilar, ularni aynan 

idrok etadilar.Aqli zaif o‗quvchilar nutqida, gap tuzishlarida ham qiyinchiliklar kuzatiladi. Tuzgan 

gaplari sodda bo‗o‗lib, so‗zlarning o‗zaro moslashuvida ko‗plab xatolar uchraydi, murakkab 

bog‗lanishli gaplar juda kam qo‗llaniladi. Aqli zaif bolalar tovush va so‗zlarni aniq va to‗g‗ri 

talaffuz eta olmaydilar, rasmga qarab gap tuzishga qiynaladilar, o‗qituvchi yordamidan to‗g‗ri 

foydalana olmaydilar. Ertak va hikoyalarni tinglash, mazmunini tushunish darajasi ham talabga 

javob bermaydi. Eshitgan kichik ertak va hikoyani so‗zlab berishga ham ancha qiynaladilar, ular 

alohida so‗zlarni eslab, aytadilar. Biroq to‗g‗ri tuzilgan gaplar asosida hikoyani so‗zlab bera 

olmaydilar. Aqli zaif bolalar tevarak – atrof, tabiat manzarasi haqida qisqacha so‗zlab berishga ham 

qiynaladilar [4, 54]. O‗qituvchi topshirig‗i bilan hayotiy mavzular bo‗yicha qisqacha hikoyalar 

tuzish topshirig‗ini ko‗pchilik bolalar bajara olmaydilar. Yordamchi maktab o‗quvchilarining 

ko‗pchiligi kattalar va o‗rtoqlari bilan suhbatda faol ishtirok etmaydilar, savollarga qisqacha ―ha‖ 

yoki ―yo‗q‖ deb javob beradilar, suhbat chog‗ida gaplardan deyarli foydalana olmaydilar. Alohida 

so‗zlar, imo-ishora, ―anaqa‖ kabi so‗zlar ko‗p ishlatilinadi. Berilgan savollarga to‗g‗ri, to‗liq 

tuzilgan gap orqali javob berish ular orasida juda kam uchraydi. Aqli zaif bolalarning tafakkuri, 

fonetik eshitishi, analiz va sintez qilish malakalari, ko‗rish idroki, fazoviy idroki yaxshi 

rivojlanmaganligi, nutqdagi sirg‗aluvchi va sonor tovushlarning noto‗g‗ri talaffuz etilishi yoki 

umuman talaffuz eta olmasligi kabi kamchiliklarning keng tarqalganligi bilan birga, nutqning leksik 

va grammatik tomonlari rivojlanmaganligi, ham yaqqol namoyon bo‗ladi. Bog‗langan nutqning 

rivojlanishida vaziyatli rasmga qarab gap tuzish, birlikdagi otlarni ko‗plikdagi otlarga aylantirish, 

otlarning kichraytirish – erkalash shaklini hosil qilish, berilgan namunaga qarab gap tuzish 

qobiliyati ham shakllanmagan. Aqli zaif bolalarning mustaqil nutqini kuzatish shuni ko‗rsatadiki, 

ular syujetli rasm asosida hikoya tuzishda, ko‗rgan narsalarini gapirib berish, ular uchun o‗qib 

berilgan matnni so‗zlab berish, o‗z ko‗rgan va boshlaridan kechirganlarini izchillik bilan bayon etib 

berish, kabi topshiriqlarni juda katta qiyinchilik bilan bajarar ekanlar. Aqli zaif bolalar og‗zaki 

nutqidagi barcha nuqsonlar ularni o‗qitish jarayonida qiyinchilik tug‗diradi. Yordamchi maktabda 

ta‘lim jarayoni aqli zaif o‗quvchi shaxsini har tomonlama shakllantirish, uni orqada qolishiga olib 

keluvchi ruhiy va jismoniy rivojlanishdagi nuqsonlarni tuzatish, yengillashtirish, korreksiya qilishga 

yo‗naltirilgan chora –tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan. Turli xil sabablarga ko‗ra sinfdagi 

frontal ishdan orqada qolgan, ulgurmovchi o‗quvchilarga logopedik yordam ko‗rsatish tufayli, ular 

dastur talablariga mos ravishda bilim olish imkoniyatiga ega bo‗ladilar. Yordamchi maktabda ham 

xuddi umumta‘lim o‗rta maktablaridagidek ―So‗z turkumlari‖ mavzusini o‗rganishga tayyorgarlik 

ikkinchi sinfdan boshlanadi. O‗quvchilar narsa va shaxs nomini bildirgan so‗zlar - kim?, nima? 

so‗gog‗iga javob beradigan so‗zlar bilan tanishib, narsa, belgi, harakat kabi tushunchalarni 

o‗zlashtiradilar. Xuddi shu tushunchalar 3-sinfda mustahkamlanib, 4-sinfda kengroq tushunchalar 

bilan mustahkamlanadi. Keyingi sinflarda esa aqli zaif bolalar nutqida grammatikaga doir 

tushunchalarning murakkabroq shakllari qo‗llanilishi kuzatish mumkin bo‗ladi. Ular nutqida otlarni 

kelishik va egalik qo‗shimchalari bilan birga qo‗llab ishlatadilar. Shuningdek, aytib o‗tish kerak-ki, 
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grammatik tushunchalarni o‗rganish davomida aqli zaif bolalar o‗zlashtirgan bilimlarini noto‗g‗ri 

xolatlarda ishlatishlari (avtomatik tarzda) kuzatiladi. Ular otlarga kelishik qo‗shimchalarini qo‗shib 

(turlab) ishlatishlarida kelishiklarning talaffuz va yozilishi jihatidan o‗xshash qo‗shimchalarini 

almashtirib ishlatadilar, o‗rin-payt kelishigining qo‗shimchasi o‗rniga chiqish kelishigining 

qo‗shimchasini, qaratqich kelishigining qo‗shimchasi o‗rniga tushum kelishigining qo‗shimchasini, 

jo‗nalish kelishigining qo‗shimchalarini o‗zaro bir-biri bilan noto‗g‗ri almashtirishlari kuzatiladi [1, 

16]. Rivojlanishida nuqsoni bo‗lgan va me‘yoridagi bolalar asosiy nutqiy o‗sish bosqichlarini turli 

yosh davrlarida o‗tadilar. Nutqning orqada qolishi bola rivojlanishida qator kamchiliklarning 

yuzaga kelishiga zamin yaratadi.Nutqni yaxshi egallagan bola o‗z fikrlarini yaxshi bayon qila oladi, 

darsliklardagi materialni to‗liq tushuntirib, bayon qilib bera oladi. Nutqi maqsadga muvofiq tarzda 

rivojlangan bola o‗z fikrini «mantiqiylik ketma-ketlikda, asoslangan va o‗ziga nisbatan ishonch 

bilan» xarakterlanadi. Nutq sistemasining turli komponentlarini shakllanishini va rivojlanishini 

buzilishi - nutqning umumiy rivojlanmaganligi deb ataladi. Nutq kamchiliklarini bartaraf etishning 

samarali uslublarini ishlab chiqish, shu jumladan bolalarni maktabga tayyorlashda ham zamonaviy 

logopediyaning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Nutqni rivojlantirishning asosiy 

vazifalari – nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, til boyligini, aktivligini oshirish, nutqning 

grammatik tomonini rivojlantirish, aloqa nutqini o‗qitish barcha maktabgacha yoshdagi masofada 

hal qilinadi. Bolani aloqa nutqini shakllantirish – tilning grammatik tuzilishi, lug‗at tarkibi, tovush 

tomonini o‗zlashtirishi bilan chambarchas bog‗liqligida kelib chiqadi. Maxsus maktabda ta‘lim 

jarayoni aqli zaif o‗quvchi shaxsini har tomonlama shakllantirish, uni orqada qolishiga olib 

keluvchi ruhiy va jismoniy rivojlanishdagi nuqsonlarni tuzatish, yengillashtirish, korreksiya qilishga 

yo‗naltirilgan chora –tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan [3, 112]. Nutqning yaxlit jarayon 

sifatida shakllanishi uchun bolalar tomonidan nutqiy faoliyatning turli ko‗rinishlari: atrofni eshitish-

ko‗rish va eshitish, gapirish, o‗qish, yozish vositasida idrok etishning o‗zlashtirilishini nazarda 

tutgan holda ish ko‗rish lozim. Bolalarning so‗zlashuv nutqini jonli muloqot vositasi sifatida 

o‗zlashtirishida so‗zlashuv muloqotiga ehtiyojni yuzaga keltiruvchi ish shakllaridan foydalanish 

tavsiya etiladi. Aqli zaif bolalarning nutqiy va ruhiy rivojlanish xususiyatlariga tayangan holda 

korreksion-rivojlantiruvchi tizimni takomillashtirishda asos bo‗luvchi muqobil dastur va 

texnologiyalar ishlab chiqishni yo‗lga qo‗yish lozim. Maxsus maktab-internatlar qoshidagi 

maktabgacha tarbiya guruhlari pedagoglarining ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini 

takomillashirishga erishish lozim. Aqli zaif bolalarning ota-onalari uchun farzandlarining ijtimoiy 

hayotga moslashuvi, sog‗lig‗i va rivojlanishiga oid mavzulardagi metodik tavsiyalarni ishlab 

chiqish, ular o‗rtasida bolalarning ijtimoiy moslashuvi, nutqiy rivojlanishi haqida targ‗ibot ishlarini 

kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.  

 

ADABIYOTLAR 

1. Войлокова Е. Ф. Особенности использования слов-названий сенсорных эталонов 

дошкольниками с выраженной умственной отсталостью // Теоретические и прикладные 

проблемы образования лиц с интеллектуальной недостаточностью. ‒ СПб: Изд. РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2000. ‒ С.38-40. 

2. Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. ‒ М.: «Просвещение», 1996. ‒ 143 с. 

3. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М., 2003. ‒ 46 б. 

4. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. ‒ М., 1996. ‒ 73 б. 

5. P.Po‗latova, L.Nurmuxamedova, Sh.Amirsaidova Maxsus pedagogika. ‒ Toshkent:Fan va 

texnologiyalar, 2014. 

 

 

 

 

 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

213 
 

УДК 383.943 

Зухра Ахмедова  

 (Ташкент, Узбекистан) 

 

NUTQI TO‘LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALAR FAZOVIY TASAVVURLARINI 

SHAKLLANISHDA KORREKSION-LOGOPEDIK ISH MAZMUNI  

 

Mazkur maqolada nutqi to„liq rivojlanmagan bolalar fazoviy tasavvurlarini shakllantirish 

bo„yicha korreksion-logopedik ish mazmuni yoritilgan. Nutqi to„liq rivojlanmagan bolalar fazoviy 

tasavvurlarini shakllanish texnologiyalari ochib berilgan.  

Tayanch so‘zlar: nutqi to„liq rivojlanmagan bolalar, fazoviy tasavvurlar, shakllantirish, 

korreksion-logopedik ish, faol harakat, o„ng , chap.  

 

Speech is not fully developed in this article on the formation of children's spatial expectations 

reflected in the content of the correction-logopedic work. Children's speech is not fully developed 

open space expectations for the future development of technology.  

Key words: children's speech is not fully developed, the space sections, formation and 

correction-logopedic work efficiently, right, left. 

 

To‗g‗ri nutq bolaning har tomonlama rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi. Bolaning 

nutqi qanchalik to‗g‗ri va lug‗ati boy bo‗lsa, unga o‗z fikrlarini bayon qilish shunchalik oson 

bo‗ladi, atrof – olamni idrok etish uchun imkoniyat kengayadi, kattalar va o‗z tengdoshlari bilan 

bo‗lgan munosabati to‗liq va mazmunli bo‗ladi, uning psixik rivojlanishi ham faol ravishda amalga 

oshadi. Shuning uchun ham bolalarda nutqning o‗z vaqtida shakllanishi haqida, uning sof va 

to‗g‗riligi haqida qayg‗urish, bola qaysi tilda nutqi shakllanayotgan bo‗lsa, mana shu til normalarida 

namoyon bo‗luvchi turli nuqsonlarni oldini olish va to‗g‗irlash muhim hisoblanadi. U yoki bu 

darajadagi nutq buzilishlari bolaning barcha ruhiy rivojlanishlariga salbiy ta‘sir etadi, uning 

faoliyatida, yurish-turishida aks etadi. Og‗ir nutqiy buzishlar aqliy rivojlanishiga, ayniqsa, bilish 

faoliyati oliy darajalarining shakllanishiga ta‘sir etishi mumkin [2, 95 b.]. Bu nutq va tafakkurning 

chambarchas bog‗liqligi, ijtimoiy, jumladan nutqiy aloqalarning cheklanganligi bilan bog‗langandir. 

Nutq buzilishi, nutqiy muomalaning cheklanganligi bola shaxsining shakllanishiga salbiy ta‘sir 

ko‗rsatishi, aslida bo‗lmagan ruhiy buzilishlarni, hissiy-irodaviy sohaning o‗ziga xos xususiyatlarini 

keltirib chiqarishi, uning xarakteridagi salbiy fazilatlarning rivojlanishi uchun yo‗l ochib berishi 

mumkin. Bularning barchasi savodxonlikni egallashga, umuman o‗zlashtirishga, kasb tanlashga 

salbiy ta‘sir ko‗rsatadi.Bunday bolalarning nutqiy tajribasi cheklangan, til vositalari 

takomillashmagan bo‗ladi. Nutqiy muloqotga ehtiyoj yetarlicha qondirilmaydi. So‗zlashuv nutqi 

qashshoq, kam so‗zli, ma‘lum vaziyat bilan uzviy bog‗liq va shu vaziyatdan tashqarida tushunarsiz 

bo‗lib qoladi. Bog‗lanishli monologik nutq yo mavjud bo‗lmaydi, yo katta qiyinchilik bilan 

rivojlanadi va sifat jihatdan o‗ziga xosligi bilan xarakterlanadi [3, 23 b.]. Nutqi to‗liq rivojlanmagan 

bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish qator maxsus pedagogik va psixologik 

adabiyotlarda yoritilgan. Bolalarda fazoni idrok qilish va fazoviy tasavvurlarni shakllantirish I.M. 

Solovyova va uning rahbarligida bajarilgan tadqiqot ishlarida o‗z ifodasini topgan [1, 67 b.]. Fazoviy 

tasavvurlardagi kamchiliklar aqli zaiflik bilan birga keluvchi nuqson sifatida qo‗riladi. Chet el 

mutaxassislari R. Zazzo, G. Birch, G. Santuchchi, M. Peshyolar nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalar 

tevarak atrofda fazoda mo‗ljal olishni o‗ziga xos shakllanganligini va bu kamchiliklar intellektual 

rivojlanmaganlik bilan bog‗liqligini takidlaydilar [4, 67 b.]. Rivojlanishning sisitemali buzilishi, 

markaziy nerv sistemasining erta jarohatlanishi bolalarning barcha psixik jarayonlariga ta‘sir 

ko‗rsatib, fazoni farqlashni rivojlantirishga ham to‗sqinlik qiladi. Xilma-xil intermodal 

bog‗lanishlar fazoni idrok qilish jarayonida amalga oshiriladi. Maslan, o‗zaro ko‗rish 

funksiyasining o‗zaro xarakatlari ko‗rish o‗tkirligi, ko‗z bilan mo‗ljal olish, fazoni mo‗ljal olishda 

vizual komponentlari to‗liq bo‗lishini ta‘minlaydi. Ko‗pincha nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalarda 
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me‘yorda rivojlanishi uchun xarakterli darajada bo‗lmaydi.Bu ular orasida ko‗p tarqalgan ko‗rish 

o‗tkirligining pasayganligi va boshqa faktorlarga bog‗liqdir. Ko‗rish va motor koordinatsiyalarini 

aniqlash uchun ko‗z va qo‗lning funksional ustunligi katta ahamiyatga ega. Nutqi to‗liq 

rivojlanmagan bolalar bolalarda bu belgilarning rivojlanmaganligi kuzatiladi. Ularda ―o‗ng-chap‖ 

yo‗nalishlarni farqlash me‘yorda rivojlanayotgan bolalarga nisbatan kech rivojlanadi. Funksional 

xarakatlarning simmetrikligi o‗ng va chap qo‗lda namoyon bo‗ladi va bu xatolar ularni aniq 

baholashda namoyon bo‗ladi Bolalarda ko‗z bilan chamalash malakalarning rivojlanmaganligi 

sababli predmetlarning kattaligi, masofasi, yo‗nalishini ko‗z orqali solishtirishda qiyinchiliklarga 

duch keladilar [4, 78 b.]. Nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalarga fazoni mo‗ljal olishga o‗rgatish klinik, 

fiziologik va psixologik-pedagogik o‗rganish hamda me‘yorda rivojlanayotgan bolalrda fazoviy 

tushunchalarni rivojlanishi haqidagi ma‘lumotlar bilan taqqoslash natijasida nutqi to‗liq 

rivojlanmagan bolalarning o‗ziga xos xususiyatlari, kamchiliklari namoyon bo‗ladi.Me‘yorda 

rivojlanayotgan maktabgacha yoshdagi bolalarda eng sezilarli siljishlar uch bosqichda kuzatiladi. 

Ulardan birinchisi bolaning fazoda faol harakat qilishi; ikkinchisi bola predmetlar bilan harakat 

qilishni o‗zlashtirishi; uchinchisi nutqining rivojlanishi bilan bog‗liq bo‗lib, fazoviy tushunchalarni 

so‗z orqali ifodalash imkoni tug‗ilishi orqali belgilanadi. Bu omillar nutqi to‗liq rivojlanmagan 

bolalarning rivojlanish jarayoniga ham taaluqlidir. Ammo me‘yorda rivojlanayotgan bolalar bilan 

nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalarning rivojlanishi xususiyatlarini taqqoslasak, nutqi to‗liq 

rivojlanmagan bolalarda fazoni bilish haqidagi uch bosqich o‗ziga xos shakllanadi. Bizga ma‘lumki, 

nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalarning ko‗pchiligida o‗tirish, turish, yurish kabi holatlar kechikib 

rivojlanadi. Birinchi fazoda faol ko‗chish holatlarini ta‘minlash atrof muhitni o‗rganish uchun qulay 

bo‗ladi, ammo sekin shakllanadi. Predmatlar bilan harakatlarni o‗zlashtirishning ahamiyatini I. M. 

Sechenov shunday ta‘riflaydi [6, 43 b.]: ― Bola harakatlanayotgan narsalarni o‗rganishi, bolaning 

faol harakatlanishi natijasida fazodagi narsalarni va fazodagi munosabatlarni o‗rganish tajribasi 

oshadi va ko‗p hollarda bu munosabatlarni o‗zlashtirishga harakat qiladi.‖ Nutqi to‗liq 

rivojlanmagan bolalarda predmatlar bilan harakat qilish va shunga bog‗liq holda ixtiyoriy 

harakatlaridagi kamchiliklar, harakatlarning yetishmasligi, tonik, sinkenezik harakatlarning yetarli 

rivojlanmaganligi, fazoda harakatlarning tashkil qilinishining sustligi M. B. Eydinova, M.S. 

Pevzner, N. P. Vayzmanom, V. G. Tereщenko, V. I. Lyubovskiylar tomonidan ko‗rsatib o‗tilgan 

[6, 67 b.]. Yuqori darajadagi motor buzilishlar faqatgina predmetlar bilan harakatni 

o‗zlashtirishnigina tormozlamay, balki uni o‗rab turgan predmetlar orasida mo‗ljal olishga ham 

to‗sqinlik qiladi. Me‘yorda rivojlanayotgan bolalarda fazoda mo‗ljal olishni o‗zlashtirishda 

nutqning rolini ko‗pgina psixologlar tadqiqotlarida ko‗rsatib o‗tganlar. Xususan bolalar fazoviy 

tushunchalarni qanday o‗zlashtirishlariga asosiy diqqatni qaratganlar.Nutqi to‗liq rivojlanmagan 

bolalarda nutq rivojlanmaganligining orqada qolishi, predmetlarning fazoviy belgilari va 

munosabatlarini umumlashtirish malakalarining rivojlanmaganligi fazoni bilishning keyingi oliy 

darajalariga o‗tishini qiyinlashtiradi. Ma‘lumki bilish faoliyatining yetarli rivojlanishi uchun 

bolalarning faol faoliyati hisoblangan - o‗yin faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Unda harakat, 

predmetlar bilan harakat, nutqiy muloqot chambarchas bog‗langan. G. V. Sikota nutqi to‗liq 

rivojlanmagan bolalar o‗yinini o‗rganib, ularda fazoviy tushunchalarga nisbatan diqqati sustligini 

ta‘kidlaydi [4, 89 b.]. Tafakkur jarayonlarining, birinchi navbatda analiz va sintez qilishning o‗ziga 

xosligi va kech shakllanishi nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalar fazoviy vaziyatlarni hal qilishda, 

hattoki sodda masalalarni yechishda ham to‗sqinlik qiladi. Shunday qilib, boshlang‗ich fazoviy 

tasavvurlarni o‗zlashtirish, shuningdek, tevarak atrofda mo‗ljal olishga ta‘sir qiluvchi omillar nutqi 

to‗liq rivojlanmagan bolalar uchun me‘yorda rivojlanayotgan tengdoshlariga nisbatan samaradorligi 

pastdir. Nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalar ko‗pincha tasvirda fazoviy tasavvurlarni shunchalik 

tushunmaydilarki, ular tasvirlangan vaziyatning mazmunini adashtiradilar. Fazoviy tushunchalarni 

solishtirishni noto‗g‗ri izohlaydilar, bir predmetni ikkinchisi bilan solishtirishda fazoviy belgilarni 

qisqartiradilar. Tasvirlangan predmetlarni birini ikkinchisi bilan alohida idrok qiladilar va tahlil 

qiladilar, ular fazoviy munosabatlarni yaxlit holda birlashtirishni o‗ylab ko‗rmaydilar.Maktabgacha 

yoshdagi bolalar va ommaviy maktabning boshlang‗ich sinf o‗quvchilarini psixologik-pedagogik 
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jihatdan o‗rganilib, tasviriy faoliyat bolalarning bilish qobilyatlarini rivojlantirishda katta rol 

o‗ynashini, bolalar shaxsini rivojlantirishga ta‘sirini, predmetdagi fazoviy belgilarni va 

munosabatlarni nomlashdagi ahamiyatini aniqlandi.Nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalar bilan fazoviy 

mo‗ljal olishni shakllantirish va rivojlantirish logopedik mashg‗ulotlarda amalga oshirib boriladi 

[2, 90 b.]. Fazoviy yo‗nalishlarni farq qilishda bolalarning o‗z gavda qismlarini aniq farq qilishi va 

o‗ziga nisbatan tomonlarni aniqlashi asos bo‗lib xizmat qiladi. Masalan «oldinda» deganda bola 

o‗zining yuzi tomonni, «orqada» deganda esa - gavdasining orqa tomonini tushunadi. Shuni 

e‘tiborga olib, nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalarning tomonlarni o‗zlariga nisbatan aniqlay 

olishlarini, gavda va yuz qismlarining nomini bilishlarini tekshirib ko‗rish muhim ahamiyatga ega. 

Nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalar ayniqsa o‗ng qo‗l bilai chap qo‗lni farq qilishda ancha 

qiynaladilar. Agar qo‗lning nomini shu qo‗l bilan bajarilayotgan va avvalo har qaysi qo‗l uchun 

harakterli bo‗lgan ishlar bilan doimo bog‗lab borsa, bu qiyinchiliklar yo‗qoladi. O‗ng va chap qo‗lni 

bir-biridan farq qilish va nomini aytish mashqi boshqa harakatlarni bajarishda ham o‗tkaziladi. 

Masalan, bolalarga o‗ng
 
qo‗llariga havo rang bayroqchani, chap qo‗llariga esa yashilini yoki o‗ng 

qo‗llariga uzun lentachani, chap qo‗liga esa kaltasini olishni taklif qiladi, bolalardan qaysi qo‗llarida 

qanday predmet borligini so‗raydi. O‗ng va chap qo‗lni farqlashga va nomini aytishga o‗rgatish 

jarayonida o‗zidagi turli tomonlarni bosh – yuqorida, oyoqlar - pastda ekanligini, o‗ng oyoq, o‗ng 

quloq, chap quloq va hokazolarni bilish ko‗nikmasini o‗stirishga katta ahamiyat beriladi. Bu ish 

individual suratda ham, bolalarning uncha katta bo‗lmagan guruhi bilan ham o‗tkaziladi [6, 123 b.]. 

Logoped ularga ko‗llarini tizzalariga tekkazishlarini va qaysi oyoqlari chap, qaysinisi o‗ng 

ekanligini topishni taklif qiladi. Chap qo‗l qaysi tomonda bo‗lsa chap oyoq shu tomondaligini, o‗ng 

oyoq esa o‗ng qo‗l tomonda ekanligini bilib oladilar. Xuddi mana shu yo‗sinda bolalar o‗ng tomon 

qaysi-yu, chap tomon qaysi ekanligini fahmlab oladilar. Bolalardagi bu ko‗nikmalarga tayanib, 

ularni o‗zlariga nisbatan fazoviy yo‗nalishlarni oldinga, orqaga, chapga, o‗ngga kabilarni ko‗rsatib 

berishga o‗rgata boshlanadi. Defektologning ko‗rsatmasiga binoan bolalar bayroqchalar bilan 

pastni, yuqorini ko‗rsatadilar. Ular aytilishi bilan oldinga engashishni, qo‗llarini yuqoriga 

ko‗tarishni, pastga tushirishni va shu kabilarni o‗rganadilar. Fazoviy yo‗nalishlarni farq qilishda 

gavda qismlarini farq qilish, tomonlarni o‗ziga nisbatan aniqlash asos bo‗lib xizmat qiladi. O‗quv 

yili boshida bolalarning tomonlarni o‗zlariga nisbatan qay darajada aniqlay olishlari tekshirib 

ko‗riladi va bu ko‗nikma mustahkamlanadi. Bolalarni tomonlarni o‗zlariga nisbatan joyini 

aniqlashga, oldinga, orqaga, tepaga, pastga na shu kabi yo‗nalishlarni ko‗rsatishga o‗rgatib 

bo‗lgach, ularga predmetlar ularining qaysi tomonlarida turganligini oldinda, old tomonda, orqa 

tomonda, orqasida, o‗ngda, chapda, yuqorida, pastda aniqlashga mashq qildirishga o‗tish mumkin. 

Avval bolalarga ularning qarama-qarshi tomonlarida oldinda-orqada, yuqorida-pastda turgan faqat 

ikkita o‗yinchoq yoki buyumning joylashish o‗rnini aniqlash taklif qilinadi. Keyinchalik bu 

predmetning soni uchtagacha ko‗paytiriladi. Predmetlar oldin boladan unchalik uzoq bo‗lmagan 

masofada yonida joylashtiriladi. Asta-sekin bu masofa orttirib boriladi. Logopedning topshirig‗iga 

binoan bola xonaning ma‘lum bir joyida turadi va xonada turgan narsalarni o‗ziga nisbatan qaerda 

joylashganligini aytadi. Bola predmetlarning turgan joyini aniqlab bo‗lganidan so‗ng unga o‗ng va 

chap, keyin esa orqaga aylanish taklif etiladi. Keyinchalik bu narsa bolalarga predmetlar o‗zlarining 

qaysi tomonlarida joylashganini aniqlashda nisbiylik borligini tushunib olish imkonini beradi. Bola 

yonga burilsa, ayiqcha endi uning yon tomonida emas, balki uning oldida o‗tirgan bo‗ladi. 

Bolalarning xarakatlari va joydan-joyga o‗tishi bilan bog‗liq bo‗lgan mashqlar eng samarali 

mashqlardir [5, 54 b.]. Predmetlarning turgan joyini aniqlash mashg‗ulotlarda ham, kundalik hayotda 

ham amalga oshiriladi. «Nima qaerda turibdi, uni top», «Kim ketdi va u qaerda turgan edi?» kabi 

didaktik o‗yinlarni o‗tkazishga katta ahamiyat beriladi. Bolalar asosiy fazoviy yo‗nalishlarni farq 

qilish va nomini aytishni bilib olganlaridan keyin ular ko‗rsatilgan yo‗nalishda harakat qilishga 

o‗rgatiladi. Buning uchun avval «qaerga borasan, nima topasan?» o‗yinidan foydalanish maqsadga 

muvofikdir. Bu o‗yinning maqsadi - bolalarga asosiy fazoviy yunalishlarni amaliy farq qilishni va 

belgilashni mashq qildirishdir. Nutqi to‗liq rivojlanmagan bolalar bilan olib boriladigan korreksion 

ishni fazoviy tasavvurlarni rivijlantirishning eng oddiy bosqichidan boshlab, vaqt haqidagi 
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tushunchalarni qo‗shib borish zarur. Fazo haqidagi tushunchalarni amalda o‗zlashtirish bilan bir 

qatorda bolaga fazoviy aloqalar haqidagi so‗zlarning ma‘nosini o‗rgatib borish maqsadga 

muofiqdir.  
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Куралай Бекболатова, Захира Айдарова  

 (Алматы, Казахстан) 

 

Ш.САРИЕВТІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Мақалада ұлттық кәсіби бейнелеу өнері алғаш еуропалық көркемдік дәстүр арнасында 

дамығандығын, кейіннен ғасырлар бойы калыптасып, ұлттық дәстүр негізінде өзіндік 

стильмен дараланған суретшілер туралы атап айтылған. Шаймардан Сариевтің 

портреттік кескіндемесі мен графикалық жұмыстарындағы ұлттық көркемдік 

стилистикасына, бояу түстеріне, ешкімге ұқсамайтын, өзіне ғана тән даралығымен 

ерекшеленген шығармаларына толыққанды талдау жасалды.  

Ключевые слова: изобразительное искусство, традиция, портретный жанр, живопись, 

графика. 

 

The article deals with the development of national fine arts in the context of European art, 

formed on the basis of the national traditional art, and presents stylistic peculiarity of works of 

modern age artists. The analysis of the national artistic style, colorful shades of portrait painting 

and graphic works, unique works of Shaimardan Sariyev was conducted.  

Keywords: fine arts, tradition, portrait genre, painting, graphic arts. 

 

«Мәдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы рухани жетілдіру және білім беруді дамыту 

салаларындағы негізгі қҧжат, стратегиялық ҧлттық жоба болып табылады.  

«Мәдени мҧра» мемлекеттік бағдарламаның мақсаты – еліміздің тарихи-мәдени мҧрасын 

зерделеу, қалпына келтіру және сақтау, ҧлттық салт- дәстҥрлерімізді жаңғырту, Қазақ елінің 

ҧлттық мәдени мҧрасын шетелдерге насихаттау болып табылады. Студенттердің оқып білім 

алуы тәрбие беруден кӛш ілгері алда жҥретіні бәрімізге белгілі. Тәрбиелеу, яғни субъективті 

фактор білім саласына оның ажырамас бӛлігі ретінде тек мектептегі ӛзара қатынас формасы 

арқылы ғана емес, пәннің ӛзі арқылы әсіресе «Ӛнер» білім беру аймағындағы «Бейнелеу 

ӛнері», «Музыка» пәндері арқылы іске асырылады. Соңғы жылдары эстетикалық циклдегі 

пәндер бойынша жасалынған бағдарламалар мазмҧнында отандық суретшiлер шығармалары 

арқылы патриоттық сана-сезiмдi қалыптастыру шараларына аса кӛңiл бӛлу мiндеттелген. 

Жас ҧрпақтың санасына кӛрікті кескiндеме ӛнерi жайлы қҧнды мағлҧматтар сіңіру, оларды 

суретшілер шығармаларымен таныстыру басты міндеттерге жатады. Осы орайда, кӛркемдiк 
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мәдениет жәдiгерлерiн сақтайтын ӛнер мҧражайларына қатынау арқылы ӛзiнiң елiне, 

халқына, ӛнерi мен мәдениетiне деген қҧрмет сезiмi мен сҥйiспеншiлiгiн қалыптастыру 

жақтары қолға алынуда. Бҥкiл әлемдiк мәдени мҧраларды жалпы адамзаттық қҧндылық 

ретiнде танып-бiлумен қатар, негiзгi назар қазақстандық мемлекеттiк ӛнер мҧражайлары мен 

галереяларына аударылған [1]. 

Ҧлттық мҥдде халықтың ғасырлар бойы жҥрегінің тҥбіне бойлаған арманын, ҧлттық 

қҧндылықтарын ҧрпағына қалдыру ҥшін кӛзінің қарашығындай сақтау, білім алу, еңбек ету, 

демалу, мемлекеттік істерге араласу қҧқығын жҥзеге асыру жолындағы қҧлшынысын 

білдіреді. Ҧлттық мҥдде келешегі ҥшін қамкарекет жасайтын, бір тудың астына біріккен 

халық ретінде қалыптасқан этностардың бәріне тән. Бҥгінде егеменді ел атанған 

республикамыз кӛп ҧлтты болғандықтан, оның мақсат-мҥддесі де кӛп тармақты. Осы кӛп 

тармақты мҥдденің кҥре тамыры – қазақ халқы десек, артық айтқандық емес. Сондықтан 

ежелден осы елдің негізгі тҧрғыны, жер-суының қожасы, тәуелсіздігінің, материалдық және 

рухани байлығының мҧрагері боп табылатын қазақ ҧлтының мҥддесін ерекшелемеу мҥмкін 

емес [2, 15 б.].  

Ҧлттың ӛніп дамуына ерекше септігін тигізетін, рухтандыратын нәрсе ол – ӛнер. Сол 

себептен, тҥп тамырдан келе жатқан дҥниелерімізді қозғап, оны жас ҧрпаққа дҧрыс жеткізіп, 

зерттеп келген ғалым-педагогтарымызды атап кеткеніміз жӛн.  

Ҧлттық дәстҥрлі сәндік қолӛнердің рухани-мәдениет пен материалдық дҥниетаным, 

кӛркем-эстетикалық тәрбие ҥрдісіндегі ролі мен мәні ғылыми-педагогикалық зерттеулердің 

нысанасынан тҥскен емес. Отандық педагог ғалымдардың (Қ.Әмірғазин, Е.Асылханов, 

Б.Әлмҧхамбетов, Ж.Балкенов, Қ.Ералин, Ә.Қамақ, Ш.З.Айдарова, П.А.Абашева, 

А.Д.Раймқҧлова, Г.Қ.Шырынбаева, К.І.Қҧдабаева, Б.Ж.Жиентаева, Ф.Н.Жҧмабекова, 

С.А.Жолдасбекова, Ж.Б.Мунашова, ӛнертанушы С.А.Шкляева, тарихшы К.Н.Раимханова, 

филолог А.А.Әлімжанова, кӛркемдік талғамыны мен кӛркемдік қабылдауын 

Ф.Ы.Жҧмабекова, Қ.О.Жеделов, Ш.А.Ақбаева т.б.) зерттеу еңбектерінде, ҧлттық 

кӛркемӛнердің философиялық, тарихи, этнографиялық, мәдениеттанымдық аспектілері, 

оның мәдени-эстетикалық қҧндылық ретінде әрі ол қҧндылықтарды болашақ ӛнер 

мҧғалімдерін кәсіби дайындаудағы, сонымен бірге, мектептік кӛркемдік білім мен тәрбие 

саласындағы маңызын ашып кӛрсеткендер. 

Ӛнер тҥрлерінің ішінде, Қазақ халқының дәстҥрлі тҧрмыстық әрі кәсіби фольклорын 

қҧрайтын колӛнері мен сәндік-қолданбалы ӛнері табиғатының жан-жақтылығы, мәні мен 

мазмҧны, жасалу тәсілдерінің сан-алуандығы мен тарихи, этнографиялық, 

мәдениеттанымдық аспектілері және оның ҧлттық мәдени қҧндылығы ғалымдар: 

Ә.Марғҧлан [3], Х.Арғынбаев, Ӛ.Жәнібеков [4], С.Қасиманов т.б. еңбектерінде, сол сияқты, 

бҧл ӛнердің адамның қоршаған шындық болмысына эстетикалық қатынасын, рухани-

материалдық дҥниетанымын қалыптастырудағы алатын тәрбие саласындағы маңызы - 

Ӛ.Жәнібеков, Б.Байжігітов, С.Ҧзақбаева, М.Балтабаев, Қ.Болатбаев, т.б. ғалымдардың 

философиялық, ӛнертану, эстетикалық, педагогикалық еңбектерінде ашып кӛрсеткендер [5-

8]. 

Бейнелеу ӛнерінің бір саласы ретінде кескіндемені қарастыратын болсақ, оның тарихына 

біраз кӛз жҥгіртіп, бізге дейінгі зерттеуші ғалымдардың еңбектеріне сҥйене келе, олардың 

даму кезеңдеріне қысқаша шолу жасап айта кеткеніміз жӛн болар.  

Кескіндеме ӛнері кӛпшілік қауым ҧнататын ӛнер тҥрі. Ӛйткені кескіндеменің тіліне 

ҧшқыр қиял, мәңгі идеялар, бір сәтті мезет пен мінез-қҧлықтың нәзік қҧбылыстары мен 

дҥниенің барлық қҧбылыстарын, сезімдерін, мінез-қҧлқын, кҥйзелістерін, нҧсқаның нәзік 

қатынастарын бейнелеп кӛрсету тән. Егер сәулет – кеңістікті, мҥсін - денені жасаса, ал 

кескіндеме дене мен кеңістікті, олар ӛмір сҥретін, тҥстер мен ауаның, фигуралар мен оларды 

қоршаған заттардың ортасында біріктіреді [9, 114 б.]. Яғни бҥкіл образды кез келген тҥспен 

жарық кӛлеңкесін шығару арқылы картинаның толық кӛрінісін бояумен байыта 

алатындығында.  
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Қазақтың дарынды ҧлдарының бірі Ш. Уәлихановтың суреттері XVI ғасырдың 2-

жартысындағы графикалық туындылардың Қазақстандағы алғашқы қҧнды ҥлгілері болып 

саналады. XX ғасырдың басында Қазақстанда кәсіби кескіндеме, мҥсін, графика жанрлары 

қалыптаса бастады. Оның негізін қалаушылар ‒ Ә. Қастеев, Ә. Ысмайылов, Х. Наурызбаев, 

т.б. Ҧлттық кәсіби бейнелеу ӛнері алғаш еуропалық кӛркемдік дәстҥр арнасында 

дамығанмен, кейіннен ғасырлар бойы қалыптасқан ҧлттық дәстҥр негізінде ӛзіндік стильмен 

даралана бастады. Айқын ҧлттық қолтаңбасымен кӛрінген С. Мәмбеев, М. Кенбаев, Қ. 

Телжанов, С. Айтбаев, Т. Тоғысбаев, Ш. Сариев сияқты дарынды ӛнер шеберлерінің ҥлкен 

шоғыры қалыптасты. Халық ӛмірінің барлық қырын қамтыған қазақ бейнелеу ӛнері — 

қазіргі таңда ірі ӛнер саласына айналған. XX ғасырдың соңы ҧлттық таным, тӛл тарих пен 

мәдениет тарапындағы ізденістер қарқынды дамып, қазақ ӛнерінің жетіліп, ҧлттық кӛркем 

бағыттар, тҥрлі ағымдар, даралық стильдер туған кезең болды. Бҧл бағытта Е. Мергенов, Е. 

Тӛлепбай, А. Ақанаев, А. Сыдыхан, Т. Маданов, А. Есенбаев, А. Есдулетов, т.б. жемісті 

еңбек етті. Қазіргі кезеңде қазақ бейнелеу ӛнері мәдени ескерткіштер, халық тарихының 

бастаулары, ҧлттық ерекшелік, т.б. қҧндылықтарға ден қою, тың ізденістерге бару [10, 9 б.] 

қажеттілігін туындатып отыр. Сонымен 20-30 жылдары Қазақстан кәсіби деңгейде бейнелеу 

ӛнерінің алғашқы қадамдары кеңінен ӛрби бастағандығы белгілі болды. Жоғарыда айтылған 

кәсіби кескіндеме суретшілеріміздің бірі – Шаймардан Сариевтің ӛнер жолындағы 

туындыларына тоқталып, оның шығармаларындағы ӛзіміздің ҧлтымызға тән ҧлттық 

дҥниетанымымыздың, салт-дәстҥріміздің кӛрінісін айқын кӛрсететін элементтерімізді ашып, 

оны зерделеп, тҥстік шешімдеріне мән беріп зерттеп ең танымал бірнеше шығармаларына 

тоқталуды жӛн кӛріп отырмыз.  

Ш.Сариевтің шығармасында кӛбінде портреттік жанрды байқауға болады. Оларды атап 

айтсақ, «Лебіз ҧлының портреті» (1987), «Қҧлпытас портреті» (1986), «Шопанның әйелі» 

(1980), «Тҧрардың портреті» (1967), «Әйелдің портреті» (1968), «Автопортрет» (1986), 

«Серпер», «Жансҧлу», «Қарлығаш» атты туындылары адам бойындағы мінез-қҧлықты, оның 

бет әлпетіндегі мимкалық қозғалыстарын, жан дҥниесіндегі терең жатқан қҧбылыстарды 

барынша дәлдікпен кӛрсетіп, сонымен қатар ерекше бір нәзіктік беретін бояу тҥстерімен 

бҥкіл оброзды ҥндестіріп, толықтырып тҧтастықты кӛрсете білген суретші деп айта аламыз. 

Шәймерден Сариевтің портреттік галереясында кескіндемелік болсын, графикалық 

болсын суретшінің ерекше рухани кӛрегенділігінің ҥлгісі байқалады. Ол ӛз жерінің 

мҧрагерлерін «Мунайшылар», «Атырау балықшылары», «Қыздар» және т.б. шығармалар 

арқылы батыр да батыл, кҥшті, ӛзіне сенімді, толыққанды бейне ретінде сомдай білді. Қазақ 

халқының батыр тҧлға, сҧлу кескінді, мейірімді ҧл-қыздарын ӛз жерінің таулы кӛріністері 

мен кең даласының аясында ірі ӛлшеммен, барынша кӛрерменге жақын бейнелеп кӛрсетеді. 

Суретші стилдік жалпылама қасиетті меңгере отырып, тҥсті ӛзіндік айырықша сезінуімен 

ерекшеленді. Ол «бояуларды бір-бірімен қазақша араластыру керек» дегенді жақсы кӛретін. 

Сариевтың шығармашылығы ҥшін форманың лаконизмі, тҥстің қанықтылығы, 

композициялық қҧрылымның қарапайымдылығы мен анықтығы тән. Кӛбінесе оның 

кескіндемесінің сәндік ҥлгіде болуы, ҧлттық ӛнердің кӛркемдік стилистикасын қайта 

ойластыру жолдарын қарастырады. 

Осы әлемде ол емін-еркін кӛсіле шалқып, ешкімге ҧқсамайтын даралығын танытады. 

Сариевтің қай портреттеріне кӛз салмаңыз, олардың барлығынан да бҥкпесіз кӛрінетін бір 

айқындық – ӛзі бейнелеп отырған кейіпкеріне деген суретшінің кіршіксіз жақсы кӛру 

сезімінің аңғарылуы. Ал суретші ҥшін ӛзі жақсы кӛрген қоршаған орта мен туған жердің әр 

қурайы ыстық. Сариевтің портреттеріндегі монументалдық тҧтастық суретшінің еш ӛлшемге 

сыймайтын далалықтарға тән мінезін айтып тҧрғандай. 

Шаймардан Сариев 60-шы жылдардағы «Тҧран полотносын» еске салатын сары тҥс 

фонында 1987 жылы «Лебіз» ҧлының портретін салды. Тізесін қҧшақтаған баланың денесі 

жарық тҥсіп тҧрған жаққа қою сары тҥсті дақтармен, денесі қою қызылмен шартты 

кеңістікте бейнеленген. Онда оң жақтағы кемпірқосақ табиғат кӛрінісін білдірсе, ал оның 
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маңайындағы ақ және ашық сары тҥстер кҥн сәулесі сияқты. Маңдайындағы қоңыр тҥске 

тҥскен ақ дақтар тағдырдың салған белгісі. Баланың денесі еңкіштеу және иілуге бейім, 

сонымен қатар тҧрақсыз да сенімді қалыпта берілген. Оның кӛздері сҧлулы пішінде және 

әлемге сенгіштік кӛзқарас байқалады [11]. 

Картинаның тақырыптық мазмҧнын ашуға шолу жасаудан, әркім ӛз пікірін ортаға 

салудан біртҧтас қорытынды жасайды. Бҧл арада суретші ӛз ойын еркін айтуға, сын пікірмен 

санасуға дағдыланады. Суретшінің туындысындағы дәстҥрлі кӛріністердің бейнеленуін жете 

танып білу. Кӛркем шығармадағы дәстҥрлі ерекшеліктерді дәл анықтау жас маман ҥшін ең 

жақсы қасиет. Әсіресе, ӛнердегі дәстҥр ҥлгілерін жалғастырып қана қоймай, қайта 

жаңғыртуға, озығы мен тозығын айқындап дамытуға белсенді араласу – әрбір суретшінің 

парызы [12, 129 б.] – деп білеміз. 

 Суретші тек дәстҥрлі ҥлгілерді жалғастырып және жаңғыртып қана қоймай атадан бала 

мҧра болып келе жатқан ӛнеріміздің тҥп тарихын зерттей келе, керемет туындыларды жасап 

шығаруымыздың бір кепілі деп білеміз. Сол себептен, бізге мирас қылып, болашақ жас 

ҧрпақтарға ҥлгі ретінде қалдырған байлығымызды дҧрыс жолмен қолданғанымыз хәк. 

Ҧлттық дҥниетанымыздың айғағы ретінде кӛрініс тапқан кӛркем туындыларымызды сақтап, 

ӛткен ғасырдағы аға буындарымызды ҧмытпай дәріптеп, білім алушы қауымға суретші-

шеберлерімізбен таныстырып, білімдерін шыңдауға жол кӛрсету болып табылады.  

Жергiлiктi жер жағдайына байланысты ҧлттық кӛркемдiк мҧражайлар жоқ жерлерде оқу 

орындарының және әкімшіліктің кӛмегiмен ӛнер шығармаларын дәріптеу мақсатында, 

суретшілермен кездесу,шығармашылық кӛрмелер ҧйымдастыру шараларын қарастыру 

қажет. Сонда, жас ҧрпақтың ҧлттық ӛнерге, мәдениетке деген сҥйiспеншiлiгiн арттырып, 

рухани жан дҥниесін байытып, патриоттық сезiмiн тәрбиелеуге болатыны анық. 

Жергiлiктi жер жағдайына байланысты ҧлттық кӛркемдiк мҧражайлар жоқ жерлерде оқу 

орындарының және әкімшіліктің кӛмегiмен ӛнер шығармаларын дәріптеу мақсатында 

суретшілермен кездесулер, кӛрмелер ҧйымдастыру шараларын қарастыру қажет. Сонда, жас 

ҧрпақтың ҧлттық ӛнерге, мәдениетке деген сҥйiспеншiлiгiн арттырып, рухани жан дҥниесін 

байытып, патриоттық сезiмiн тәрбиелеуге болатыны анық. 
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Наталія Біла, Галина Цибенко  

(Умань, Україна) 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ  

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Визначено педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх медиків 

на початковому етапі навчання, основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні в умовах 

глобалізації. 

Ключові слова: педагогічні умови, дидактична адаптація, клінічне мислення, соціально-

психологічне середовище, педагогічний моніторинг, глобалізація, загроза національній та 

міжнародній безпеці. 

 

Pedagogical conditions of professional orientation forming of future medics on the initional 

educational state, conditions of the development of the high education in Ukraine in the state of 

globalization is determined. 

Key words: pedagogical conditions, didactic adaptation, clinical thinking, social and 

pedagogical environment, pedagogical monitoring, globalization, danger of the national and 

international safety. 

 

Головна місія вищої освіти ‒ підготовка і виховання людей з орієнтацією на 

довгострокову перспективу, а не на вирішення короткотермінових завдань, пов‘язаних з 

адаптацією робочої сили для потреб ринку. Найвища ціль освіти ‒ розвиток людини і 

підвищення її внеску у зростання соціально-економічного добробуту шляхом виховання в 

дусі громадянства і створення умов для навчання впродовж усього життя. Професійна освіта 

є не просто передачею певних фактів, знань та методик. Це також процес навчання 

моральним нормам, завдяки яким професійні стандарти є вищими за власні інтереси 

професіонала. Зіткнувшись з перспективою самознищення у технічному чи екологічному 

вимірі, людство почало прискіпливіше відстежувати можливі загрози безпеці, де освіта 

повинна відіграти вирішальну роль, як галузь, що допомагає формувати суспільну думку, 

пізнати світ, інтерпретувати ті явища, які відбуваються в ньому і забезпечити виховний 

процес. З політологічної точки зору глобалізація вищої освіти змінює міжнародну освітню 

політику, включаючи підтримку більш продуктивних глобалізованих освітніх зв'язків. 

Національний інтерес починає орієнтуватися на необхідність адаптації до процесів 

глобалізації, ефективного входження у світову освітню систему, що є запорукою розвитку 

економічного потенціалу, забезпечення внутрішньої стабільності і гуманітарного поступу. У 

такій системі міжнародних відносин межа між зовнішньою і внутрішньою політикою 

поступово зникає. Головне завдання під час глобалізації вищої освіти ‒ створити прозорі та 

однакові правила гри, які повинні знайти відображення на рівні національного та 

міжнародного законодавства, тоді ми зможемо говорити про єдиний простір вищої освіти в 

Європі. Процес об'єднання Європи триває, його поширення на Схід супроводжується 

формуванням освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у 

цій сфері в масштабах усього континенту. 

Сучасний стан суспільства, яке проходить складні етапи внутрішніх перетворень та 

процесу світової інтеграції, характеризується необхідністю для кожної особистості не просто 

адаптуватися до умов нестабільної ситуації, а побудувати лінію власної поведінки, 

самовизначитись у соціокультурному середовища. У цьому контексті перед системою вищої 

освіти постають складні завдання формування студента як суб‘єкта професійного 

самовизначення, усвідомлення їм себе як професіоналу у відповідності до сучасних умов 
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суспільства. Це і обумовлює необхідність, спираючись на значний теоретичній й практичний 

досвід формування професійної спрямованості особистості, здійснювати пошук нових 

шляхів розв‘язання зазначеної проблеми. 

Виходячи з об‘єктивного значення й ролі медичних працівників у збереженні здоров‘я 

нації, сучасних вимог щодо якості їх професійної підготовки, науковці вважають за 

необхідне задля ефективного формування професійної спрямованості студентів медичних 

спеціальностей впроваджувати у навчальний процес при викладанні професійно 

орієнтованих дисциплін принципів доказової медицини, розвивати професійну культуру 

майбутніх медичних працівників, формувати відповідні професійні навички, про що свідчать 

дослідження В. Баруховича, І. Булах, О. Бульбу, Г. Василенко, О. Волосовця, М. Воронова, І. 

Геленко, А. Дьоміна, А.Зіменковського, П. Кондратенко, І. Кочіна, О. Кривонос, І. 

Кузнєцової, Ю. Кундієва, М. Купновицької-Сабадош, Т. Лебединець, В. Москаленко, М. 

Мруги, В. Ороховського, А. Полякова, Ю. Поляченко, О. Уваркіної, О. Шушляпіна, Ю. 

Юсеф та інших. Проте питанням формування професійної спрямованості студентів медичних 

спеціальностей на початковому етапі навчання майже не приділяється уваги, незважаючи на 

визначальну роль загальнокультурної та фундаментальної медичної освіти у професійній 

підготовці медичних працівників. 

Спираючись на здійснений аналіз наукових праць І. Булах,І. Вітенка, О. Волосовця, В. 

Волкової, Ю. Вороненка, В. Зінченко,О. Кривонос, О. Москалюк, М. Мруги, В. 

Ороховського, О. Уваркіної та інших науковців, дослідження практики формування 

професійної спрямованості студентів як медичних, так і інших спеціальностей, особливо на 

початковому етапі навчання, результати констатуючого експерименту та власний досвід, 

дозволило нам висунути припущення, що для формування професійної спрямованості 

студентів медичних спеціальностей на початковому етапі навчання у вищому медичному 

навчальному закладі потрібно створити та забезпечити такі педагогічні умови: 

- формування у студентів-медиків навичок здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності у вищій медичній школі як засобу їх дидактичної адаптації; 

- розвиток професійного (клінічного) мислення майбутніх медичних працівників; 

- впровадження засобів педагогічного моніторингу як важеля управління процесом 

формування професійної спрямованості студентів. 

Формування у майбутніх медиків у перші роки навчання навичок здійснення навчально-

пізнавальної діяльності у ВНЗ має важливе значення для ефективного оволодіння 

фундаментальними медичними знаннями та їх подальшого використання як на старших 

курсах, так і професійній діяльності медичного працівника.  

Важливим напрямом формування професійної спрямованості студентів медичних 

спеціальностей та засобом дидактичної адаптації є організація самостійної та науково-

дослідної роботи.  

Самостійна робота у студентів медичних спеціальностей на початковому етапі навчання 

має бути спрямована на теоретичне обґрунтування явищ і процесів, які відбуваються в 

організмі людини і спостерігається студентами в лабораторних та клінічних умовах; 

орієнтування у значному потоці наукової та навчальної інформації, знаходженні в ній логіки 

та закономірності [3; 4; 5]. 

Безумовно, що науково-дослідна діяльність студентів на початковому етапі навчання 

відрізняється від її змісту на старших курсах. Однак при правильній організації НДРС 

можуть бути розв‘язанні завдання отримання стійких навичок самостійної дослідницької 

роботи; розвитку творчого, професійного (клінічного) мислення та оптимального вирішення 

практичних питань; поглибленого вивчення навчального матеріалу та закріплення навичок з 

фундаментальних медичних дисциплін; розширення теоретичного кругозору та ерудиції 

майбутніх медичних працівників; розвитку потреб та умінь постійного безперервного 

навчання; формування у студентів моральних принципів та культурних традицій медичної 

діяльності. 
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Для медичного працівника навички мислення, поведінки й практичної мудрості 

набуваються тільки завдяки практиці та досвіду. Формування у студентів медичних 

спеціальностей клінічного мислення є головним завданням вищої медичної школи. Клінічне 

мислення розуміється як можливість студента-медика виділяти головне, узагальнювати, 

визначати розбіжності, синтезувати крихти інформації, які він отримав проводячи 

обстеження хворого, вислуховуючи його скарги, здійснюючи лабораторне та 

інструментальне дослідження з метою швидкого та точного встановлення діагнозу. 

Спираючись на дослідження Ю. Ємельянова, В. Рибальського,Ситника, С. Смирнова, Г. 

Щедровицького та інших науковців, вважаємо, що застосування методів активного навчання, 

спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності студентів, дозволяють за більш 

короткий період завдяки самостійному творчому виробленню рішень, підвищенню мотивації 

навчання та його емоційності з меншими зусиллями сформувати у студентів необхідні 

знання, професійні вміння та навички. Ці особливості методів активного навчання набувають 

неабиякого значення стосовно професії медичного працівника ‒ професії творчої. Науковці 

зазначають, що існуючі стандарти, схеми та формули лікування є тільки прологом до великої 

творчої роботи, яка залежить від хворої людини з її індивідуальними особливостями. 

Безумовно, що зазначене підвищує науковість дій медичного працівника, але разом з цим не 

сприяє становленню його логічного мислення, можливості здійснювати аналіз та синтез 

отриманої інформації, зосередитись не стільки на лікуванні, скільки на головній причині 

захворювання. Саме тому, застосування методів активного навчання, створення настанови на 

творчий пошук істини, аналізу та критичної оцінки наданих теоретичних знань буде сприяти 

розвитку клінічного мислення у студентів медичних спеціальностей. 

Розвиток у студентів медичних спеціальностей клінічного мислення дозволить їм чітко 

усвідомити власні пізнавальні потреби і інтереси, мотиви самовизначення й 

самовдосконалення. Але формування цих аспектів професійної спрямованості буде 

ефективним тільки тоді, коли потреби професійного розвитку кожного студента 

забезпечуються завдяки створенню сприятливого соціально-психологічного клімату, що 

безумовно буде впливати на розвиток впевнень та мотивів навчання за обраним фахом, 

побудову майбутніх професійних планів та ефективне формування професійної 

спрямованості майбутніх медичних працівників. 

У відповідності до цього викладачам необхідно створювати доброзичливу атмосферу на 

заняттях, займати позицію помічника студентів, їх консультанта, зразка, який на власному 

прикладі демонструє постійну готовність до навчання, самовдосконалення. Видатний лікар, 

педагог та вчений М. Пирогов вважав, що тільки власним прикладом, тільки завдяки 

встановленню ділового контакту між професором та студентом, сумісному розв‘язанню 

питань, які хвилюють і викладача, і студента, тільки через вимогливість викладача, перш за 

все, до самого себе, можна навчити навчатися і підготувати гідних лікарів [9]. Такий підхід, 

відповідно до І. Кона сприяє становленню самосвідомості студента та формуванню образу 

„Я‖. 

Спираючись на підходи Н. Волкової, В. Риндак, С. Сисоєвої, С. Смиронова щодо 

створення сприятливого соціально-психологічного середовища формування професійної 

спрямованості студентів ми сформулювали методичні поради для умов вищого медичного 

навчального закладу, а саме: 

- створення педагогом на заняттях доброзичливої атмосфери, яка виключає відкриту 

критику на адресу студентів та забезпечує організацію ситуації успіху; 

- створення ефективного спілкування зі студентами незалежно від рівня розвитку їх 

навичок навчально-пізнавальної діяльності, загальної ерудиції та результатів навчання; 

- надання можливості студенту вести з викладачем діалог, дискусію, ставити питання, 

висувати ідеї; 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

223 
 

- спрямування навчально-пізнавальної діяльності студентів на роботу з різноманітними 

джерела навчальної та наукової інформації та застосування для її пошуку й обробки 

сучасних технологій; 

- постановка викладача, із збереженням функції загального контролю, у позицію 

консультанта і помічника студента задля можливості останньому самостійно вибудовувати 

навчально-пізнавальну діяльність; 

- забезпечення умов практичного застосування набути знань, умінь і навичок. 

Впровадження системи педагогічного моніторингу формування професійної 

спрямованості дасть можливість встановити якісні та кількісні параметри зазначеного 

процесу, чинники впливу на формування професійної спрямованості особистості, визначити 

можливі заходи щодо покращення ефективності цього процесу, що створить підґрунтя 

доцільності та результативності всіх дій спрямованих на досягнення високого рівня 

формування професійної спрямованості майбутніх медичних працівників. 

Таким чином, проведений аналіз дозволив встановити, що формування професійної 

спрямованості студентів медичних спеціальностей на початковому етапі навчання буде 

результативним за дотримання таких педагогічних умов, як: формування у студентів-медиків 

навичок здійснення навчально-пізнавальної діяльності у вищій медичній школі як засобу їх 

дидактичної адаптації; розвитку професійного (клінічного) мислення майбутніх медичних 

працівників; впровадження засобів педагогічного моніторингу формування професійної 

спрямованості студентів. 

Отже, відповідність вищої освіти сучасним вимогам означає сприяння стійкому поступу 

людства і становлення світового порядку через призму інтересів людини. Сутність 

покликання освіти в потенціалі забезпечення суспільної безпеки. Україні, як країні, що 

розвивається, необхідно орієнтуватися на передові європейські технологічні, організаційно-

управлінські та соціально-економічні стандарти. З часом це призведе не до роз'єднаності 

країн регіону, а до їх зближення на підставі глобальної взаємодії, яка посилюється. Така 

тенденція забезпечить національну і міжнародну безпеку на основі конструктивного 

співробітництва. 
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(Харків, Україна) 

 

ОСОБЛИВОСТІ СИМУЛЯЦІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

ПРИ НАВЧАЛЬНІЙ РОЗРОБЦІ ДИЗАЙН-ПРОДУКТУ 
 
Стаття присвячена розгляду ролі залучення віртуального текстильного матеріалу в 

навчальний процес розробки дизайн-продукту в ході підготовки майбутніх інженерів-
дизайнерів. Акцентується увага на розгляд процесу симуляції віртуального текстильного 
матеріалу як важливого етапу прототипування дизайн-продукту. Охарактеризовано 
оптимізація проектування дизайн-продукту та особливості ескізного представлення із 
застосуванням програмних засобів. 

Ключові слова: симуляція, віртуальний текстильний матеріал, дизайн-продукт, 3D 
проектування, прототипування. 

 
Article is devoted to consideration of a role of attraction of virtual textile material in 

educational process of development of design-product during training of future engineers-
designers. The attention to consideration of process of simulation of virtual textile material as 
important stage of prototyping of a design-product is focused. It is characterized optimization of 
designing of a design-product and feature of outline representation using software. 

Key words: simulation, virtual textile material, design-product, 3D designing, prototyping. 
 
Сучасна дизайн-розробка продукту є практичною реалізацією фантастичних 

можливостей візуалізації віртуальних об‘єктів, які поступово стають на заміну традиційним 
макетам на етапі проектування. Віртуальний об‘єкт охоплює більшу кількість параметричних 
характеристик продукту, який розробляється. Серед них виділяють: рішення силуету, форми, 
поверхні, внутрішні елементи або компоненти, функціональність та практичність їх рішення 
та інше. Так, наприклад, функціональність рішення застібки в одязі можливо традиційно 
продемонструвати лише при виготовленні макету в матеріалі із застосуванням зразка 
застібки для виявлення можливих конструктивних дефектів та помилки у композиційному 
рішенні. Завдяки програмним продуктам для 3D-проектування перед студентом 
відкривається плацдарм для креативного пошуку в формоутворенні, макетуванні та 
моделюванні, а також конфекціонуванні матеріальної складової, фурнітури.  

Присутність професійних програмних пакетів для розробки віртуальних об‘єктів 
активізують розробників до переорієнтування проектних особливостей створення дизайн-
продукту. На прикладі розробки швейних виробів розглянемо більш детальніше особливості 
новацій в розробці. Перш за все, необхідно розуміти актуальність пришвидшених темпів 
розвитку синтетичної сировини, технологій та виробничих потужностей, які потребують 
отримання швидкого та якісного продукту, який буде реалізований. Окрему ланку також 
займає врахування індивідуальних потреб та виготовлення одягу за окремим призначенням, 
для високої моди та інших заходів. Все це накладає відповідно необхідність в одночасному 
отриманні якісно проробленого, конструктивно та технічного, продукту. Для цього у 
студента з‘являється потреба в сучасному засобі, яким і виступає програмний засіб 
віртуальної розробки та режим симуляції.  

Програмні пакети повноцінно не вирішують всі поставленні завдання в 
автоматизованому режимі та вимагають керування процесом розробки дизайнера, який за 
власним задумом реалізує просторове відображення творчої ідеї. Майбутній фахівець 
проектної галузі не виключає в творчому процесі розробки нових моделей і традиційні 
форми – створення плоских графічних ескізів, фор-ескізів, технічне промалювання основних 
вузлів, пошук колористичного рішення, силуетної форми та внутрішнього її наповнення. Це 
вимагає присутності у фахівця графічної грамоти, смаку, технології виготовлення, 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

225 
 

конструктивних особливостей побудови та інших професійних якостей та компетентностей. 
Початкові проробки сконцентрують увагу майбутнього фахівця на сформуванні відповідного 
напрямку ідейного рішення, яке буде в подальшому реалізуватися та розширюватися вже на 
віртуальних моделях-пропозиціях – прообразах майбутньої моделі-прототипу або колекції 
виробів. 

Симуляція в програмних пакетах для 3D-проектування є унікальним способом розробки 
інформаційного контенту – відображення самої розробки з додатковою інформаційною 
структурою параметричних характеристик про виріб. Це стає продовження проектної 
розробки з виходом на рекламацію продукту та пошуку його майбутніх споживачів.  

Симуляція – віртуальний режим прототипування дизайн-продукту, його швидкої 
розробки на рівні ескізного або технічного проектування. В першому випадку, розробка 
прототипів ведеться в різних напрямках та з широким охопленням параметричних даних 
поряд з відсутністю ґрунтовної проробки прототипу. В іншому випадку, при технічному 
проектуванні, вже чітко визначений напрям розвитку та основні параметричні 
характеристики, на яких буде базуватися подальша розробка, варіативне удосконалення для 
подальшого відображення в моделі [1]. 

Найбільшу зацікавленість симуляційної підтримки займає параметрична видозмінна 
віртуальних об‘єктів до природного відображення, насамперед, використання текстильного 
матеріалу – тканини [2]. При створені нових моделей одягу для студента важливу роль 
відграє поводження матеріалу при різних конструктивних особливостях рішення виду одягу. 
Вже на одній базовій моделі з різним застосуванням матеріалу досягаються різне 
трактування форми, силуету, композиційних ліній в костюмі та функціональної складової 
[4]. Тому завдяки швидкого створення віртуальних прототипів та їх оцінці в симуляційному 
режимі можливе здійснення попереднього корегування етапу конфекціонування, 
конструкційної побудови моделі, художнього оформлення та виявлення майбутнього 
перспективного напрямку розробки проекту. На рівні фор-ескізів програмна симуляція 
дозволяє вирішувати потенційне розв‘язання поставлених проектних завдань в умовах 
швидкого інформаційного відображення варіативних параметричних особливостей 
віртуальних трьохвимірних пропозицій. Таким чином, предпроектна стадія розробки дизайн-
продукту характеризується включенням принципів функціонального іммерсивного дизайну, 
головним із яких є шаблонне застосування певних команд, розробка на одній базові моделі, 
аватарі; використання обмеженого набору основних інструментів та засобів впливу на 
віртуальний об‘єкт. Завдяки цьому відбувається оптимізація процесу проектування та 
досягнення певного результату за короткий час за рахунок спрощення моделі, 
конструктивного рішення, автоматизованого режиму створення, чітко визначеної 
послідовності стадій програмного прототипування дизайн-продукту. Саме чітка 
послідовність вибудовується на базі програмного забезпечення, яке застосовується, та 
вибудовує логічну структуру – від створення аватару до його одягання та представлення. 

Окреме значення в симуляції віртуального текстильного матеріалу займає розширення 
можливостей ескізного представлення. Перш за все, це пов‘язано із заміщенням плоского 
рішення 3D-об‘єктом, інформаційний контент якого не обмежується лише розглядом з 
найбільш вдалого ракурсу. При проектуванні одягу важливо вирішення композиції в цілому, 
урахування різних точок зору на виріб та поводження матеріалу. Текстильний матеріал є 
динамічною характеристикою дизайн-продукту і його необхідно обов‘язково враховувати 
завдяки комп‘ютерної симуляції в спеціалізованих програмах [3].  

Сучасне ескізування, макетування та предпроектна розробка дизайн-продукту набуває 
інтерактивних характеристик, що обумовлює поліпшення процесу подальшого проектування 
виробу завдяки чітко визначеному напрямку розвитку форми, рішення елементів та моделі в 
цілому, зміни організаційних етапів розробки. Але ця інтерактивність звужена обмеженням в 
зміні на базовій моделі та віддзеркалює швидке моделювання, вибір з наявного переліку 
типу матеріалу, фактури, текстури, колористичне рішення та інших зовнішніх ознак. Таким 
чином, як в індивідуальному, так і в масовому виготовленні дизайн-продукту фахівцем 
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створюється ряд віртуальних моделей-виробів в певному матеріальному рішенні, які стають 
«відправною точкою» для подальших перетворень, трансформацій або кардинальних змін. 
Всі зміни відбувають в безпосередньому виконанні під час оглядового аналізу експертами, 
технологами, майбутніми споживачами або їх представниками. Це ще більше звужує коло 
творчого рішення, оптимізує діяльність дизайнера та зосередження її на головних виявлених 
акцентах, проблемах. В подальшій розробці дизайнер уточнює та деталізує зміни в рішенні 
виробу, застосовуючи більшу кількість точних інструментів, засобів формоутворення, 
коригування матеріальних показників тощо.  

Симуляція в ході швидкого ескізування виявляє збільшене поле проблемних діяльною 
рішення на віртуальній моделі за рахунок зміни ракурсів погляду, впливу створеного 
освітлення, поз аватару та його руху, можливих додаткових фізичних впливів, які імітують 
природні умови майбутньої експлуатації дизайн-продукту. Режим симуляції також є 
динамічною системою для не лише демонстрації, аналізу та виявлення композиційних, 
конструкційних, технічних прорахунків та проблем, а й як творчий аспект проектного 
пошуку – знаходження цікавого дизайнерського рішення, спосіб його швидкого та 
ефективного досягнення. За допомогою симуляції віртуальним текстильним матеріалом 
можливо виконувати оздоблення виробу окремими зразками тканини, створювати внутрішні 
та окремі композиції, розробляти футуристичні аксесуари складного формоутворення. Тим 
самим привносити нові напрямки розвитку в галузі дизайну, проектного рішення дизайн-
продукту та їх інформаційному «насиченні». Симуляція віртуальної тканини як напрямок 
програмного забезпечення постійно розвивається та додаються все більш досконалі моделі її 
відображення, прорахунку, врахування більшої кількості показників впливу та 
параметричних характеристик, які можна змінювати користувачем-розробником 
майбутнього дизайн-продукту. 

Розробка дизайн-продукту в сучасних умовах переорієнтовується на віртуальне поле 
творчих пошуків. Воно характеризується більшими можливостями, як в технічному створені, 
так і в матеріальному забезпеченні. А саме головне віртуальні ресурси мають майже в 
безмежні можливості та організують швидке проектування прототипів, зразків практичних 
моделей, розробку рекламного інформаційного контенту. Інформація про майбутню модель 
носить просторові особливості представлення із використанням віртуальних об‘єктів. 
Унікальність глибокої деталізації розроблених віртуальних моделей, широкого спектру 
демонстраційних характеристик представлення, насамперед, симуляції тканини на статичних 
та динамічних аватарах дозволяють активно залучати програмні засоби на стадії проектного 
пошуку, формуванні нових тенденційних напрямків розвитку моди, розробки концептів 
дизайнерами, а також при оформленні подальшої технічної документації. Тим самим значно 
спрощується процес конструктивного та технологічного «оформлення» ряду моделей-
пропозицій завдяки вбудованим в 3D-редактори блокам автоматизованого проектування, 
можливостям конвертації між найбільш популярними цифровими форматами даних, 
трансформації об‘єму в розгортки та навпаки, врахуванні особливостей зовнішньої оболонки 
віртуального об‘єкту тощо. 

Віртуальний текстильний матеріал та його параметри при симуляції в програмних 
продуктах відкривають для дизайнера новий шлях просторового композиційного ескізування 
– початкової стадії проектної розробки дизайн-продукту, розширює коло аналітичної 
діяльності дослідника та віртуальне узагальнення ряду наявних рішень з поєднанням нових 
ідей. В руках користувачів 3D-редакторів з можливостями створення тканини з‘являється 
просторовий інструмент для формоутворення з потужним забезпеченням, які не можливо 
порівнювати з природними макетами за точністю та тонкістю характеристик майбутнього 
прототипу, впливом зовнішніх факторів та врахування динамічних характеристик. В ході 
розробки традиційного ескізу дизайн-продукту з текстильним матеріалом відбувається 
обмеження в проектному рішенні дизайн-продукту, акцентується увага на проробку лише 
основного ракурсного вигляду на відміну від віртуальної всеохоплюючої системи з 
врахуванням кожного дрібного елементу. Кожний елемент в майбутньому дизайн-продукті 
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повинен гармонійно вирішуватися та не впливати на практичну експлуатацію, що і 
враховується при віртуальній розробці. В процесі віртуальної проектної розробки студент 
має можливість одночасно працювати з різними типами макетів – пошуковому, чистовому, 
демонстраційному, концептуальному та промисловому зразку, що забезпечується 
можливостями відповідного збереження, редагування та наповнення параметричними 
характеристиками, матеріалами з баз даних або створення власних. Завдяки наявності 
стандартних цифрових форматів збереження сучасний дизайнер створює унікальний продукт 
інформаційного контенту, який може не тільки якісно графічно візуалізовуватися, а й 
практично реалізуватися в промисловому виготовленні. 
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ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ СІМ'ЄЮ 
 
У статті розглянуті принципи взаємодії навчальних закладів зі сім'єю. До них 

відносяться: принцип погодження, принцип узгодженості, принцип співпереживання, 
принцип співпричетності та принцип співдіяльності, які мають покладатися в основу 
взаємодії сім‟ї і навчального закладу для ефективного та дієвого соціального розвитку 
дитини.  

Ключові слова: принципи взаємодії, сім'я, навчальний заклад, особистість, 
взаємозв'язок, взаємодія, соціалізація. 

 
This article describes principles of interactions between study institutions and family. Article 

includes such principles as: agreement, consistency, empathy, complicity and the assistance. These 
principles have to be included into the basics of interactions between family and study institutions 
for effective and efficient social development of the child. 

Keywords: principles of interaction, family, study institution, personality, interrelation, 
interaction, socialization. 

 
Проблема взаємодії сім‘ї і навчального закладу (НЗ) не втратили своєї актуальності. 

Активізується подальше її вивчення, розроблення технології підвищення ефективності цього 
процесу. Конструктивна співпраця їх на засадничих принципах покликана створити 
оптимальні передумови для формування та розвитку зростаючої особистості, її успішної 
соціалізації. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022509612000397
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022509612000397
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022509612000397
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Взаємодія – філософська категорія, що означає процеси взаємовпливу різних об‘єктів, їх 
взаємозв‘язок, взаємозумовленість, взаємо перехід, а також породження одним об‘єктом 
іншого [4, с. 84]. Тобто взаємодія передбачає певною мірою рівнозначний взаємовплив 
об‘єктів один на одного й зумовлює рівномірний їх розвиток. 

Для педагогічної науки категорія "взаємодія" має об‘єктивний і універсальний характер, 
а ще "виражає взаємний причинно-наслідковий зв‘язок усіх структурних рівнів матеріальних 
систем, спосіб їх існування, форми руху та матеріальну єдність світу" [5, с. 19]. Категорія 
"взаємодії" є також істотним методологічним чинником пізнання природних і суспільних 
явищ. 

Перспективний підхід до розуміння сутнісної природи взаємодії як процесу обміну 
ідеями, інтересами тощо, формування настанов, засвоєння соціально-історичного досвіду 
означив Б. Ломов. На його думку, констатуючим принципом взаємодії є не система 
перемежованих дій (впливів) кожного з учасників, "які розвиваються паралельно 
(симетрично), а саме взаємна дія суб‘єктів як партнерів" [3, с. 107]. 

За О. Леонтьєвим, взаємодію слід трактувати не в сенсі змісту чи продукту, а як її 
соціальну організацію [2, с. 113]. 

З аналогічного погляду М. Тупенкова, взаємодія завжди є соціальною за своїм 
характером, незалежно від того, в якій сфері життєдіяльності суспільства (економічній, 
політичній, організаційно-управлінській, духовно тощо) вона відбувається, оскільки виражає 
зв‘язки між індивідами і групами людей. Ці зв‘язки опосередковуються цілями, які кожна із 
взаємодіючих сторін прагне досягти [1, с. 150-151]. Соціальна взаємодія між сім‘єю і НЗ є 
системою соціальних дій, зв‘язків, які опосередковуються її цілями.  

Отже, під взаємодією розуміємо дії сім‘ї і НЗ, які сприяють виконанню спільних завдань, 
досягненню спільних цілей у справі формування та розвитку особистості дитини. 

Результати досліджень показують, що наявний стан взаємодії сім‘ї і НЗ може бути 
охарактеризований за двома основними параметрами, кожний з яких окреслює найбільш 
типові риси залученості до цього процесу кожного з цих соціальних інститутів. Так, 
навчальний заклад, хоча й накопичив значний досвід співпраці з батьками дітей і має 
кваліфікованих фахівців, однак усіляко намагається обмежити свою роботу в цьому напрямі 
або вдається до дій, без яких можна обійтися. Ставлення сім‘ї до взаємодії може бути 
визначене як поміркована чи жорстока конфронтація, хоча зовнішні ознаки залишаються 
традиційно позитивними. Але за зовнішнім благополуччям криються з очей невпевненість 
батьків у своїх знаннях і вміннях у справі виховання дитини, небажання розповідати про свої 
проблеми педагогові, щоб не зашкодити дитині, невдоволення діями педагогів – факти, що 
оприлюднюються лише серед близьких і знайомих. 

Усе це актуалізує дослідження проблеми взаємодії сім‘ї і НЗ з погляду сучасності, 
зокрема визначення основних її принципів, форм і методів реалізації, застосування яких 
сприяло б усуненню наявного формалізму й одночасному поглибленню й удосконаленню 
цього процесу на засадах партнерства і взаємо доповнення. 

На мою думку, концептуальним положенням тут має бути центрація на дитині, її 
становленні й особистісному розвиткові. Адже сім‘я і НЗ – два простори, де відбувається її 
життєдіяльність. Кожний з них характеризується своїм змістом, цілями виховання, методами 
їх досягнення. Перебування на перехресті впливів кожного з них може (за умов їх 
неузгодженості) призвести до формування двоєдушної людини, головними якостями якої 
будуть пристосовництво, егоїзм, бездуховність. А втім позитивна за структурою взаємодія 
сприятиме активній соціалізації зростаючої особистості, набуттю нею моральних якостей і 
ціннісних орієнтацій. 

З огляду на актуальність проблеми й наявні у її реалізації суперечності, ми визначили 
принципи, які мають покладатися в основу взаємодії сім‘ї і НЗ для ефективного та дієвого 
соціального розвитку дитини. До таких принципів відносимо: принцип погодження, принцип 
узгодженості, принцип співпереживання, принцип співпричетності та принцип спів 
діяльності. Розглянемо сутність кожного принципу. 
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Принцип погодження. Сім‘я і НЗ домовляються про засади організації життєдіяльності 
дітей, про умови відносин сім‘ї та НЗ, а також про права та обов‘язки батьків і педагогів 
стосовно один одного і щодо обов‘язків турбуватися і дбати про розвиток дитини. 

Цей принцип має на меті створення єдиного етичного поля, в якому перебуватиме 
дитина. Основний результат принципу погодження – досягнення єдності виховної позиції 
педагогів і батьків стосовно дитини, що полегшує її входження у макросоціум, допомагає 
подолати суперечності зростання і розвитку в процесі соціальної життєтворчості. 

Пріоритет у запровадженні принципу погодження належить НЗ, які володіють 
сучасними методиками і технологіями виховання молодого покоління і може надати батькам 
психолого-педагогічну допомогу. 

Принцип узгодженості. Його сутність полягає в налагодженні взаємозв‘язку між двома 
сферами життя дитини – сім‘ї і НЗ – через визначення їх функцій щодо сприяння найкращим 
досягненням дитини в її фізичному та духовному розвитку. При цьому дії одного партнера 
обов‘язково мають супроводжуватися відповідними діями іншого. 

Принцип узгодженості значно поглиблює взаємодію сім‘ї і НЗ, спонукаючи обидві 
сторони до узгодження, співвіднесення своїх дій. При цьому НЗ виявляє повагу до сім‘ї як до 
автономної соціальної інституції, застосовуючи тільки роз‘яснення, переконування, а не 
примус. Таке саме поле взаємодії з НЗ репродукує і сім‘я, висловлюючи побажання стосовно 
виховання дитини тільки на рівні пропозицій. 

У педагогічній літературі пропонуються різні методики опосередкованого впливу на 
сім‘ю з метою зміни умов сімейного виховання дитини [6, с. 43].  

Зокрема: 

 завдання і рекомендації дітям, пов‘язані з унесенням у їхню життєдіяльність деяких 
елементів культурного плану, які дещо змінюють узвичаєний спосіб сімейного буття; 

 поради дітям дещо змінити режим та порядок навчальної діяльності з метою 
поліпшення навчальних досягнень; 

 рекомендації дітям відвідати разом з батьками заклади культури, спортивні або 
розважальні заходи; 

 прохання або рекомендація подивитися телепередачу, кінофільм і обговорити їх зміст 
з батьками, висловити свої міркування і дізнатися про думку батьків, зіставити їх; 

 виконання творчих робіт; 

 опосередковане звернення до батьків з проханням надати дитині певну допомогу; 

 прохання до дітей передати батькам від педагога добрі побажання, святкові 
поздоровлення або інформацію позитивного змісту. 

Результат застосування принципу узгодженості полягає у створенні єдиного виховного 
простору і гармонізації умов для подолання дитиною труднощів особистісного зростання. 

Принцип співпереживання. Реалізація цього принципу передбачає забезпечення 
позитивного самопочуття партнерів взаємодії – батьків і педагогів. Співпереживання – це 
взаємо виявлення ставлення до процесу життєдіяльності сім‘ї і НЗ через взаємоповагу і 
взаємо спрямованість цих соціальних інститутів, котрі організують і підтримують 
життєдіяльність дитини, переймаються її формуванням та розвитком. 

Співпереживання ініціює педагог; до співпереживання залучається сім‘я. Батьків 
навчають хвилюватися за дитину, її щастя, уболівати за її становище у суспільстві. Педагог 
докладає зусилля, щоб діти виростали емоційно відкритими до світу і в НЗ перебували в 
атмосфері уваги і турботи. Тому він домагається від батьків співпереживання за 
навколишній світ і в ньому – за будь-яку людину. 

Принцип співпричетності. Вступаючи у взаємодію, сім‘я і НЗ добровільно беруть на 
себе деякі повноваження стосовно один одного – виконують певні дії. Такі дії не є 
втручанням, адже немає прагнення змінити устрій НЗ чи звичаї сім‘ї. Вони спрямовуються 
не на фундаментальні засади, а лише на покращення обставин, за яких здійснюватиметься 
якісний розвиток дитини. 
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Головною передумовою ефективного впровадження в усіх її проявах – від співчуття до 
реальних дій, що сприяють поліпшенню становища дитини. Як наслідок, дорослі мають 
змогу краще зрозуміти дитину, а отже, виправдати, пояснити її вчинки й обрати відповідну 
лінію поведінки. 

У співдії обидві сторони вибудовують етико-психологічне "доторкання" одна до одної та 
отримають інформацію про процес і характер особистісного становлення дитини. Випадки 
відмови батьків допомогти НЗ або відмежовування НЗ від сім‘ї зумовлені тим, що для вияву 
співпричетності не було підстав. 

Важливе значення для дієвості цього принципу має дотримання НЗ і сім‘єю 
повноважних меж. Наприклад, коли педагог у присутності дитини каже, що батьки її погано 
виховують, він зловживає своїми повноваженнями. 

Межові лінії НЗ охоплюють професійну компетентність педагогів, що покладається на 
них педагогікою, методикою, філософією, психологією, педагогічною технологією. Це – 
сфера професійної діяльності педагога, що не підлягає тиску ззовні. Межі сім‘ї убезпечують 
цю соціальну інституцію від втручання в її внутрішній світ – взаємини, проблеми, 
особливості способу життєдіяльності тощо. 

Доторкання цих меж є невідворотним. І саме співпричетність стає процесом і наслідком 
розвитку й поглиблення взаємодії НЗ і сім‘ї. 

Принципи співдіяльності. Він передбачає організацію практичних справ, які важко 
виконати одному з партнерів. Вихідним моментом тут також є інтереси дитини, а означена 
справа – елементом виховання. 

У свідомості дитини сфери сім‘я і НЗ постають ізольовано одна від одної. Дитина, 
зазвичай, не фіксує взаємні приховані впливи, хоча піддається їм. Коли ж батьки і педагоги 
постають перед нею як два рівних суб‘єкти, відбувається зміщення цих автономних сфер, 
ізольованість руйнується, і дитина відчуває психологічний комфорт. 

Висновок. Проблема взаємодії сім‘ї і НЗ в сучасних умовах не лише залишається 
актуальною, а й спонукає до активізації пошуків підвищення ефективності цього процесу. 
Його дієвість значною мірою зумовлена визначенням і впровадженням певних принципів, до 
яких відносяться принцип погодження, принцип узгодженості, принцип співпереживання, 
принцип співпричетності та принцип спів діяльності. Я не наполягаю на повній вичерпаності 
запропонованої проблеми, обмеженості наукових засад її розв‘язання схарактеризованими 
принципами. Водночас вважаю, що їх упровадження допоможе активізувати цей процес, 
спрямувати його у річище гуманізації та демократизації спільних дій батьків і педагогів 
задля належної соціалізації молодого покоління.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
 

У статті розглянуто особливості художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного 
віку, здійснено аналіз теоретичних джерел з проблеми. Розкрито вплив різних видів 
практичної діяльності на розвиток художньо-естетичних смаків дитини дошкільного віку.  

Ключові слова: художньо-естетичний розвиток, сприймання, естетичний смак, твори 
мистецтва, художня література, творчість дитини. 

 

In this article we examined special aspects of artistically aesthetic education of preschool 
children, also analyze of theoretical sources related to above named problem was done. We have 
also described an influence of different practical activities types on development of preschool 
child's artistically aesthetic tastes.  

Key words: artistic and aesthetic development, perception, aesthetic taste, works of art, 
imaginative literature, child's creativity. 

 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні та чинні програми дошкільної освіти 
орієнтують педагогів на впровадження у практику цілісного підходу до розвитку, виховання і 
навчання дитини, який передбачає формування життєздатної, свідомої, всебічно розвиненої, 
творчої особистості. З огляду на це, особливого значення набуває питання розвитку у дітей 
дошкільного віку креативних здібностей та формування творчого ставлення до життя.  

Одним з ефективних та незамінних засобів розвитку дитячої творчості є мистецтво з 
його розмаїтим, неповторним світом, здатним пробуджувати творчу активність, розвивати 
психічні пізнавальні процеси, виховувати повагу до культурних надбань . Саме тому серед 
пріоритетних напрямів освітньої роботи в сучасному дошкільному навчальному закладі 
чільне місце посідає забезпечення достатнього рівня художньо-естетичного розвитку 
особистості у процесі специфічних дитячих видів діяльності, яка включає зображувальну, 
музичну, театралізовану, художньо-мовну.  

Проблема формування художньо-естетичної культури особистості розглядалась відомими 
вченими з різних позицій. А саме: психологічні основи естетичного виховання особистості 
(Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, І. Кон, В. Моляко, Б. Теплов); розробка мети, 
принципів та реалізація змісту естетичного виховання (Н. Миропольська, О. Рудницька, М. 
Бахтін, Л. Губерський, Н.Бібік, О. Савченко, Л. Масол, С. Мельничук та ін.). Проблема 
естетичного виховання у естетико-педагогічному аспекті широко репрезентована у працях 
видатних українських педагогів та діячів освіти Л. Артемової, Г. Ващенка, Н. Вєтлугіної, І. 
Зязюна, В. Кузя, Н. Рогальської, О. Рудницької, В. Сухомлинського, О. Михєєвої та багатьох 
інших. 

Проблемі художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку присвячено низку 
праць сучасних українських науковців: образотворче мистецтво з методикою викладання в 
дошкільному навчальному закладі (Н. Голота, О. Дронова, Г. Сухорукова, Л. Янцур); 
образотворче мистецтво, як засіб реалізації художньо-творчого потенціалу дітей дошкільного 
віку (Л. Одерій, А. Роздимаха); формування естетичного ставлення до природи засобами 
образотворчого мистецтва у старших дошкільників (О. Половіна); програма розвитку 
художньо творчих здібностей у дітей раннього і дошкільного віку (Р. Борщ, Д. Самойлик); 
художні техніки в естетичному розвитку дошкільників (В. Рагозіна) та ін.  

Емоційне-художнє пізнання навколишнього світу та естетичне сприймання розглядається 
як емоційне пізнання світу, що починається з відчуттів, а вже надалі спирається на розумову 
діяльність. Особлива увага приділяється розвитку естетичних відчуттів, смаків, потреб та 
інтересів дитини саме в дошкільному віці [1]. Адже дошкільний вік є періодом інтенсивного 
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розвитку особистісних механізмів поведінки, творчих здібностей та фантазії.  
Дошкільне навчання й виховання полягає не лише у формуванні певного обсягу знань та 

умінь, а сприянні розвиватку різних форм особистісної активності дітей, їхній самостійній 
творчості у всіх видах діяльності. Одним із факторів та засобів особистісного розвитку є 
образотворча діяльність. Бажання дошкільника малювати, ліпити, конструювати та робити 
різноманітні аплікації пояснюється саме інтересом до пізнання навколишнього світу, 
прагненням передати в образотворчій формі свої почуття, враження, думки й задоволенням 
від самостійної роботи та отриманого результату [5]. Для дитини створювані нею продукти є 
новими та оригінальними, вони потребують пошуку та є своєрідними відкриттями.  

Разом із загальним розвитком дитини значно розширюється й коло її інтересів. Інтерес до 
нового змушує дитину активно прагнути до пізнання навколишнього світу, такого чарівного 
та різноманітного. Інтерес дошкільників до образотворчої діяльності виражається в 
емоційному сприйнятті дітьми творів образотворчого мистецтва, в особистісному ставленні 
до героїв, активному засвоєнні відповідних знань і застосуванні цих знань у процесі власної 
художньої практики. Г. Сухорукова виділяє в інтересі дошкільників до образотворчої 
діяльності такі характерні особливості: предметна спрямованість, дієвість, широта, глибина 
та стійкість [3]. 

Образотворча діяльність дошкільників характеризується такими особливостями:  
- емоційністю, прагненням спілкуватися з мистецтвом, але значною непостійністю;  
- бажанням поділитися враженнями, але відсутністю знань, слабко вираженим умінням 

висловлюватися й обґрунтувати свою думку;  
- прагненням до художньої діяльності, але недостатнім розвитком інтелектуальних, 

дослідницьких і образотворчих умінь.  
Загалом, творчість дитини відображає її навколишній світ, адже саме в результаті 

знайомства з творами мистецтва та художньою літературою, дитина вчиться помічати 
прекрасне, відчувати красу природи та розвивати свій естетичний смак. І саме період 
дошкільного дитинства характеризується емоційною безпосередністю, підвищеним 
інтересом і пізнавальною активністю дітей, що обумовлено їх віковими особливостями [5]. 
Мистецтво пробуджує у кожній дитині моральні почуття особистості, сприяє формуванню 
нового, вищого розуміння речей, що згодом може проявитися у її поведінці та вчинках. 

На жаль, у дітей також може бути відсутній інтерес до образотворчої діяльності, а 
пояснюються це низкою причин: особливостями сімейного та суспільного виховання; 
недостатнім використанням мистецтвознавчого матеріалу в дошкільних закладах і його 
неадаптованістю до дитячого сприйняття; відсутністю необхідних знань і умінь педагогів. 

Дослідження таких вчених як Е.Бєлкіної, Н.Зубарєвої, Е.Нікітіної, Г.Підкурганної, 
Г.Сухорукової та Р.Чумічової засвідчують, що повноцінне сприймання творів мистецтва 
дошкільниками неможливе без цілеспрямованого впливу дорослого. Адже саме через призму 
сприймання дорослої людини та у процесі багаторазового звертання до твору мистецтва у 
різних видах діяльності (в ігровій діяльності, на прогулянці, на заняттях) у дошкільників 
формується вміння сприймати твори мистецтва. Щодо пошукової діяльності, без якої 
неможливий творчий процес, то ця діяльність дитини не можлива без спроб щось уявляти, 
оперувати абстрактними образами й поняттями. Завдяки розвиненій уяві дитина набуває 
здібності до таких операцій, як: побудова образу кінцевого результату її діяльності; 
складання плану поведінки за різних обставин; створення образів-замінників предметів 
діяльності; створення образів вигаданих об‘єктів [4]. 

Отже, важливо пам'ятати, що художньо-естетичний розвиток дітей починається вже з 
раннього віку. Виховуючи підростаюче покоління варто достаньо уваги приділяти 
збереженню та розвитку творчого й особистісного потенціалу кожної дитини, емоційно-
естетичного сприймання та ціннісного ставлення до краси навколишнього світу. Вихователі 
та батьки повинні пам'ятати про важливість формування уявлень про різні види мистецтва та 
їх характерні особливості вже з малих років. У дітей дошкільного віку важливо розвивати 
творчі зібності та збагачувати художньо-естетичний досвід кожної дитини.  
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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

5.01010101 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ПІД ЧАС ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ  

З ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
У статті розкрито проблему формування пізнавальної активності студентів в умовах 

педагогічного коледжу, яка виявляється в уточненні поняття «пізнавальна активність» 
майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу і формується, розвивається, 
проявляється у навчально-пiзнавальнiй діяльності та є її якісною характеристикою.  

Ключові слова: пізнавальна активність, навчально-пiзнавальна діяльність, активізація 
пізнавальної діяльності, активне навчання, освітні технології.  

 
The article enlightens the problem of formation of cognitive activity of students in a teacher 

training college, which turns out to clarify the concept of "cognitive activity" of a future 
kindergarten teacher and is formed, develops and manifests itself in educational-cognitive activities 
and is its quality characteristics. 

Key words: cognitive activity, educational-cognitive activity, activation of cognitive activity, 
active learning and educational technologies. 

 
Одним із завдань, яке сьогодні стоїть перед вищою педагогічною освітою, є формування 

високопрофесійного компетентного педагога, який володіє міцними знаннями й уміннями, і 
здатний до постійного професійного розвитку. Його розв‘язання забезпечується реалізацією 
компетентнісного підходу у підготовці вихователя дошкільного навчального закладу, 
спрямованістю навчально-виховного процесу у педагогічному коледжі на розвиток 
здібностей, інтересів, творчої індивідуальності та пізнавальної активності майбутнього 
фахівця.  

Аналіз наукових джерел показав, що єдиного підходу до трактування поняття 
«пізнавальна активність» не існує. У психолого-педагогічних дослідженнях підкреслюється, 
що пізнавальну активність слід розглядати і як мету діяльності, і як засіб її досягнення, і як 
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результат [1, с. 55].  
Відомо, що пізнавальна активність майбутніх педагогів формується, розвивається i 

проявляється у навчально-пiзнавальнiй діяльності та є її якісною характеристикою. 
Ставлення студента до навчально-пізнавальної діяльності, яке проявляється під час 
досягнення мети навчання, поступово перетворюється в усталену рису, яка характеризує 
якість особистості. Це перетворення свідчить про розвиток мотиваційної сфери, рівня 
самостійності, ініціативності, а також свідомості особистості майбутнього педагога. Отже, у 
навчально-пiзнавальнiй діяльності активність студента набуває якості рис особистості 
[3, с. 74].  

На основі аналізу педагогічних джерел встановлено, що пізнавальна активність як якість 
особистості характеризується двома взаємопов‘язаними факторами: сукупністю знань, умінь 
і навичок, якими володіє студент; ставленням до процесу і результату навчально-
пізнавальної діяльності, умов її здійснення. Тому під активізацією пізнавальної діяльності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів слід розуміти діяльність викладача, 
спрямовану на вдосконалення змісту, форм, методів, засобів і прийомів навчання з метою 
підвищення пізнавального інтересу, активності, самостійності студентів у засвоєнні знань, 
формування вмінь і навичок застосовувати їх на практиці [4, с. 50]. 

Аналіз педагогічних джерел показує, що розвиток пізнавальної активності майбутніх 
фахівців залежить від змісту, організації і ціннісних орієнтацій навчального процесу, від 
характеру та стилю діяльності його учасників. Це потребує розробки такої технології 
професійно-практичної підготовки студентів, яка сприяє ефективному розвитку пізнавальної 
активності майбутніх педагогів. Вона повинна забезпечувати чіткий педагогічний вплив на 
особистість студента протягом усього періоду вивчення навчальних дисциплін; визначення 
місця і ролі викладача та студентів у досягненні цілей з природничо-наукової та фахової 
підготовки; керівництво взаємодією усіх учасників педагогічного процесу на основі 
організації різнобічної діяльності студентів з урахуванням динаміки розвитку їх пізнавальної 
активності; визначення єдиних вимог до студента як суб‘єкта навчально-пізнавальної 
діяльності; вироблення основних критеріїв оцінки рівня підготовки студентів. 

Таким чином, в умовах сьогодення професійна підготовка майбутніх спецілістів 
дошкільної освіти передбачає: 

- забезпечення професійної спрямованості змісту фахових дисциплін і спрямованості 
навчально-виховного процесу на розвиток мотивів особистості, інтересу, ціннісних 
орієнтацій, пізнавальних здібностей студентів;  

-  застосування різних форм і видів діяльності, що активізують самостійність, ініціативу 
майбутніх вихователів і забезпечують активно-творче засвоєння студентами знань, 
сприйняття їх як особистісно значущих;  

-  встановлення позитивних відносин між викладачами і студентами, забезпечення 
атмосфери доброзичливості на занятті, створення умов для спілкування майбутніх педагогів, 
під час якого вони могли б розкрити свої сили та можливості [1, с. 57].  

У навчальному процесі коледжу особливе місце займають такі організаційні форми, які 
забезпечують активність студентів на заняттях, підвищують знання та індивідуальну 
відповідальність за результати праці. Ці завдання можна успішно вирішувати через 
технологію застосування активних форм навчання.  

Як відомо, у структурі активності виділяються такі компоненти: готовність виконувати 
завдання, свідомість виконання завдань, систематичність навчання, прагнення підвищити 
свій особистий рівень тощо. А управління активністю студентів називають активізацією, 
головна мета якої – формування активності студентів, підвищення якості навчально-
виховного процесу [2, c. 21].  

У педагогічній практиці використовуються різні шляхи активізації пізнавальної 
діяльності: різноманітність форм, методів, засобів навчання, свідомий вибір яких, за умов 
умілого та педагогічно виправданого поєднання, суттєво впливає на ефективність навчальної 
діяльності, стимулює активність і самостійність студентів. Найбільшої активності студентів 
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можливо досягти тоді, коли під час занять створюються ситуації, в яких студенти самі 
повинні відстоювати свою думку, брати участь у дискусіях і обговореннях, ставити питання 
своїм товаришам і педагогам, рецензувати відповіді товаришів, оцінювати відповіді і 
письмові роботи товаришів, самостійно вибирати посильне завдання, знаходити декілька 
варіантів можливого вирішення пізнавального завдання (проблеми), застосовувати 
самоперевірку, аналіз особистих пізнавальних і практичних дій; вирішувати пізнавальні 
завдання шляхом комплексного застосування відомих способів розв‘язання [3, c. 75].  

Процес активізації навчання вимагає певної спільної діяльності викладача і студента, 
застосування різноманітних засобів, форм, системи дій, прийомів, спрямованих на 
розв‘язання навчальних завдань. Останнім часом все більше уваги приділяється 
застосуванню в навчанні передових інформаційних технологій, методів імітаційного 
моделювання, педагогічної взаємодії тощо [5].  

Основним методом викладу навчального матеріалу під час навчання у коледжі є лекція. 
Лекція (лат. lectio – читання) – систематичний, науковий і послідовний виклад навчального 
матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу, методів науки. В системі активізації навчання 
лекційний метод займає провідне місце, бо лекція – основна форма проведення навчальних 
занять у ВНЗ, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу [2, c. 189]. 

У нормативних документах, які визначають зміст і організацію навчально-виховного 
процесу у вищих навчальних закладах України, обґрунтовано головні вимоги до лекцій, 
реалізація яких дає змогу повною мірою використовувати значні навчальні й виховні 
можливості цієї форми навчання, підвищити вплив кожної лекції на свідомість і почуття 
студентів. Педагогічним працівникам відомо, що за своєю дидактичною сутністю лекція 
постає і як організаційна форма навчання – специфічний спосіб взаємодії викладача і 
студента, у межах якого реалізують різноманітний зміст і різні методи викладання, і як метод 
– викладання навчального матеріалу в систематичній та послідовній формі. На сучасному 
етапі проводять різні теоретичні та експериментальні пошуки збільшення впливу лекції на 
активізацію самостійного оволодіння знаннями. Розвиток лекційної форми від класичної 
інформаційної до лекції проблемного характеру (лекція-діалог, лекція-прес-конференція 
тощо) відтворює реальні форми взаємодії викладача і студента, які обговорюють теоретичні 
питання. З допомогою таких лекцій педагог здійснює перехід від простої передачі інформації 
до активного засвоєння змісту навчання із залученням механізмів теоретичного мислення і 
всієї структури психічних функцій. У цьому процесі зростає роль діалогічної взаємодії і 
спілкування під час лекції, посилюється значення соціального контексту у формуванні 
професійно важливих якостей особистості майбутнього спеціаліста. Педагогічні працівники 
зобов‘язані домогтися практичного втілення низки вимог, що характеризують сучасну 
ефективну лекцію як організовану форму, активний метод і психологічну технологію 
спільної освітньої діяльності зі студентами, а саме: 

- високий науково-теоретичний і соціально-культурний рівень лекції;  
- триланкова структура кожної лекції: вступ (завдання і план роботи), основна частина 

(дедуктивна або індуктивна побудова змістового викладу) і висновки (підсумки, 
узагальнення, рекомендації); 

- жвава і цікава подача змісту лекції, що посилюється чіткістю вимови лектора, а також 
умілим використанням допоміжних засобів – інтонації, міміки, жестів;  

- повідомлення на лекції не лише теоретичних знань (теорії, закони, закономірності, 
поняття), а й соціально-унормованої (плани, проекти, програми, технології, методики) та 
культурно-ціннісної інформації (ідеї, ідеали, переконання, оцінки, мотиви та ін.);  

- економне використання лекційного часу завдяки вибору оптимального темпу викладу 
освітнього змісту, підготовки проблемних запитань студентам задля налагодження 
оперативного зворотного зв‘язку, щоб бачити, як відбувається процес розуміння у 
студентській аудиторії;  

- широке застосування графічно-символічних засобів (моделі, схеми, таблиці, символи) 
для підтвердження чи спростування будь-якого методологічного положення;  
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- професійна робота з психоемоційним настроєм аудиторії [6; 7]. 
Зважаючи на те, що навчання у коледжі – період найінтенсивнішого розвитку 

інтелектуальних сил і можливостей людини, викладачі спрямовують студентів на 
опанування великого обсягу знань дисциплін науково-природничого і професійно-
практичного циклів, усвідомлення себе особистістю, прагнення до постійного професійного 
самовдосконалення. Це означає, що у студентів має бути розвинена професійна мотивація, а 
саме: потреба у спілкуванні з дітьми, бажання працювати з ними, почуття відповідальності за 
свою роботу. Оскільки професійна підготовка студента передбачає не лише навчання, але й 
оволодіння навичками майбутньої фахової діяльності, то однією з неодмінних умов участі 
викладача в навчальній діяльності є його дії, які передбачають: діагностику пізнавальних 
можливостей студента, визначення цілей навчальних дій, визначення змісту, характеру, 
обсягу, ступеня складності навчальних завдань, виходячи з цілей діяльності і пізнавальних 
можливостей студента; педагогічний аналіз навчальної діяльності, оцінювання результатів 
навчальної роботи, відповідну її корекцію.  

Багаторічний власний педагогічний досвід приводить до висновку: коли студент на 
занятті збуджений, коли викладач зумів їх здивувати і зацікавити проблемою, про яку йшла 
мова, то вони стають більш уважними і зосередженими, нова наукова інформація 
засвоюється м‘яко і швидко, думка студентів працює більш інтенсивно, а такі знання стають 
міцними. Практично ми здійснюємо це таким способом: уже на першому вступному занятті 
студентам повідомляється мета вивчення всього курсу дисципліни, а також окремих її 
розділів чи тем, що мають особливе специфічне застосування в житті; ця ідея – створення в 
студентів ближньої і далекої перспективи – продовжується протягом всього курсу і таким 
чином, у них складається чітке уявлення про мету вивчення даної дисципліни, її життєву 
необхідність, наукову і практичну цінність нових знань. Це породжує в студентів інтерес до 
набуття нових знань; вони самостійно опрацьовують рекомендовану викладачем додаткову 
літературу, що допомагає поглиблювати нові знання.  

Аналіз відвіданих занять у викладачів свідчить про те, що дуже важливо, щоб студентам 
була зрозуміла і близька мета заняття, тоді вони будуть набувати і засвоювати нову 
інформацію навіть і в тому випадку, коли в них не було особливого інтересу до неї. 
Інформація буде засвоюватись студентами ціною власної сили волі, розумінням своєї 
близької перспективи, радістю досягнення мети, творчою працею. Таким чином, викладач 
повинен найти оптимальне співвідношення таких компонентів׃ інтерес, свідомість, воля; 
довести студентам, що в умовах сьогодення лише та людина може знайти своє місце в житті, 
яка формальний документ про свою освіту уміє підтвердити на практиці ерудицією 
спеціаліста.  

Отже, можна відмітити, що знання будуть міцнішими і матимуть позитивний вплив на 
загальний розвиток студентів, якщо викладач зможе викликати зацікавленість і їх активне 
відношення до пізнавальної розумової діяльності А шлях до цього один – широке і творче 
застосування елементів проблемного навчання.  

Готуючись до заняття, викладач заздалегідь аналізує, якою має бути послідовність 
міркувань студента, що приводить до розв‘язання навчальної проблеми, чим вона зумовлена, 
коли ефективніше провести підготовчу роботу – до чи після постановки проблеми. 
Майстерність викладача полягає в тому, щоб навчити студентів із окремих розрізнених 
фактів і явищ виявляти закономірність, застосовувати її для вирішення різного роду 
теоретичних і практичних завдань. Які ж методи і прийоми для цього слід використовувати?  

Найчастіше використовують три методи, які реалізують на різному рівні проблемного 
навчання: проблемний виклад знань, евристичний, дослідницький. Перевага їх у тому, що 
студенти спонукаються до активної розумової діяльності, розвивають творче мислення, 
привчаються вдумуватися в суть понять, знаходити взаємозв‘язки між ними, формулювати 
висновки. 

Крім того, слід зауважити, що, проводячи заняття, викладач повинен постійно слідкувати 
за психічним станом студентів, адже нерідко буває так, що від надмірного потоку інформації 
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чи надто великої її складності студенти втомлюються, їх активність падає і створюється 
небезпека в безплідності дальшої роботи із засвоєння нових знань. Дуже важливо для 
викладача своєчасно вловити цей момент і для нової активізації розумової діяльності 
студентів зробити невеличкий екскурс в історію. Саме невеличкі повідомлення чи 
проведення елементів рухливої гімнастики викликають пожвавлення у студентів, знімають 
втому, доповнюють їх основні знання відповідною інформацією, активізують розумову 
діяльність.  

Важливе значення в міцності знань, умінь і навичок студентів має оптимальне 
унаочнення кожного заняття. Тут на перше місце виступають посібники-довідники, таблиці, 
схеми, підготовлені самими викладачами педагогіки, психології, вступу до спеціальності, 
методики розвитку мовлення, методики зображувальної діяльності, методики фізичного 
виховання, дитячої літератури та культури і техніки мовлення.  

З метою забезпечення більшої ефективності лекційного заняття доцільно вводити до 
його структури інтерактивні методи та прийоми навчання, що сприяють як розвитку 
позитивної взаємодії викладача зі студентами, так і міцності засвоєння знань та активізації 
їхньої пізнавальної діяльності. Інтерактивні методи та прийоми навчання можуть бути 
включені до кожного структурного елементу лекційного заняття. 

Отже, найзагальніші вимоги до діяльності педагогічного працівника як лектора такі: 
- під час підготовки до лекції необхідно продумати зміст лекції так, щоб найважливіші 

теоретичні положення, обов‘язкові для міцного засвоєння, були в думках ретельно відібрані, 
логічно підкреслені та органічно пов‘язані з відповідним фактичним матеріалом;  

- весь процес викладу матеріалу потрібно логічно підпорядкувати загальній 
педагогічній меті – домогтися засвоєння саме найважливіших теоретичних положень, 
добираючи різноманітні та найбільш доцільні прийоми викладання;  

- викладач має враховувати рівень підготовленості аудиторії і використовувати той 
прийом, який у конкретній ситуації зможе максимально активізувати розумову діяльність 
студентів;  

- у викладанні необхідно спиратися не тільки на наявний рівень розумових здібностей 
студентів, а й постійно вчити їх думати, тобто розвивати розумові здібності, творчо 
застосовувати набуті знання в житті [8, с. 18-19].  
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ДУАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ 

 

У статті розглядається дуальна підготовка як складова системи професійної освіти 

молоді на прикладі навчальних закладів Німеччини, розкривається її суть і значення, 

показується взаємозв‟язок підприємств та професійних навчальних закладів як партнерів у 

системі дуальної підготовки. 

Ключові слова: дуальна освіта, дуальна підготовка, професійна освіта, професійна 

підготовка, професійна соціалізація, модернізація 

 

In the article the dual training as a part of vocational education of the youth by the example of 

educational institutions in Germany is considered, its essence and meaning are disclosed, the 

interconnection of enterprises and vocational schools as partners in the system of dual training is 

showed. 

Keywords: dual education, dual training, vocational education, professional training, 

professional socialization, modernization 

 

Сучасна освіта в Україні не встигає за технічним прогресом. Світ так швидко 

змінюється, що молоді люди, вступаючи до навчального закладу, випускаються з нього і 

потрапляють у зовсім інший технологічний світ, який за період їх навчання дуже змінюється. 

Це особливо характерно для IT-фахівців. Звісно, викладачі вищих навчальних закладів не 

встигають відстежувати ці тенденції і, як результат, ‒ студенти випускаються не з 

найсучаснішими знаннями. Саме тому дедалі частіше ми чуємо про дуальну освіту. Сьогодні 

у вишах України проходить її жваве обговорення і вона дедалі більше знаходить 

прихильників серед освітян.  

Дуальна освіта – це такий вид освіти, при якому теоретична частина підготовки 

проходить на базі освітньої організації, а практична – на робочому місці. Підприємства 

роблять замовлення навчальним закладам на конкретну кількість фахівців і, як майбутні 

роботодавці, беруть участь у складанні навчальної програми. Студенти проходять практику 

на підприємстві без відриву від навчання [4]. 

В дуальній системі навчання посилюється і якісно змінюється роль роботодавця. На 

підприємстві створюються навчальні робочі місця для студентів, які можуть відрізнятися від 

звичайного робочого місця наявністю віртуального симуляційного обладнання. 

Найважливіший компонент ‒ наявність підготовлених кадрів, які виступають в якості 

наставників. Саме це і є однією із проблем сучасних українських вишів. 

Звернемося до витоків. Родоначальниками системи дуальної освіти вважають німців. 

Вони практичні і працьовиті, намагаються максимально використовувати ресурси і час. Саме 

поняття «дуальна система» виникло в другій половині 60-х років, у зв‘язку з обговоренням 

введеного в 1969 році закону про професійне навчання. Відтоді німецька система, що 

поєднує державну професійну школу з виробничим навчанням, вважається всесвітньо 

зразковою, і була експортована в інші країни. Потім цей досвід повторила Канада, Австрія, 

Швейцарія та інші. У радянську систему теж потрапили деякі елементи: тоді існували 

заводи-ВТУЗи, навчання в яких передбачало паралельну роботу на підприємстві [3].  

У практиці дуальної освіти в підготовці молодих фахівців беруть участь одразу два 

заклади – ВНЗ і навчальне підприємство. Навчальний процес організований так, що у ВНЗ 

студент спочатку отримує базові теоретичні знання, потім практикується на підприємстві, 

яке заздалегідь уклало угоду про співпрацю з навчальним закладом. На підприємстві студент 
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виконує роботу, пов‘язану з обраною спеціальністю. При цьому його праця оплачується 

підприємством. 

Концепція дуальної освіти передбачає просторове і часове поєднання за принципом 50 

на 50% навчання у навчальному закладі та стажування на підприємствах. Така форма 

навчання сприяє більшій інтеграції освіти, науки і бізнесу та широко розповсюджена у 

Німеччині, Австрії, Швейцарії. Згідно з дуальним принципом навчання, студенти під час 

стажування на підприємствах складають кваліфікаційні іспити, а фахівці, що працюють на 

підприємствах, беруть активну участь у формуванні їх фахової майстерності [5]. 

 В Україні, як і в усьому цивілізованому світі, технології змінюються надзвичайно 

швидко. Їх не завжди встигають описати у підручниках. Бізнес, навпаки, - активно 

співпрацює з новітніми технологіями, бо не може відставати від них, бо програє. Німці це 

зрозуміли ще в 70-х, коли почалася сучасна технічна революція. Вони вирішили, що треба 

теоретичні знання давати у виші, а практичні – на підприємстві. Для отримання теоретичних 

знань студентові достатньо 1-2 дні на тиждень відвідувати ВНЗ, а також працювати 

самостійно, використовуючи Інтернет, де можна знайти будь-яку інформацію. Решта 

підготовки – це конкретна робота на підприємстві [5]. 

Сучасна система підготовки кваліфікованих кадрів в Німеччині здійснюється на 

федеральному, земельному, локальному рівні. 

Дуальна система підготовки кадрів у цій країні розрахована на 3-3,5 роки, включає 

теоретичний та практичний курси. Її переваги: 

 навчання в реальних робочих умовах; 

 заощадження коштів на видатках з підбору та перекваліфікації персоналу; 

 підготовка компетентних спеціалістів, які відповідають вимогам і стандартам 

підприємства. 

Якість підготовки робітників в рамках дуальної системи освіти тісно пов‘язана з 

викладацькими кадрами (викладачами, майстрами), які повинні добре володіти не тільки 

предметом викладання, а й бути професійно придатними, здатними пробуджувати інтерес 

студентів до удосконалення фахової майстерності за обраною професією впродовж усього 

трудового життя. Для цього, відповідно до діючих вимог, вони навчаються та систематично 

підвищують кваліфікацію у спеціальних навчальних закладах і на курсах, складають іспити 

на знання методик професійної освіти та їх процесуального застосування, щозабезпечує 

високий рівень їхньої професійної й педагогічної компетентності та одержання права на 

викладання [5].  

 Отримуючи професійну освіту на підприємствах, молодь на практиці 

набуває професійні навички для їх подальшого застосування. Це сприяє професійній 

соціалізації молоді, яка навчається зміцнювати власні позиції у виробничих умовах.  

Підприємства виграють від системи дуальної підготовки ще й тим, що після закінчення 

навчання робітників можна відразу залучати до виробництва, тобто відпадає необхідність 

тривалого введення у справу. Завдяки навчанню в рамках дуальної системи федеральні землі 

формують ефективну освітню стратегію, яка дає можливість учням користуватися сучасними 

технологіями та отримувати доступ до суб‘єктів господарювання (підприємств).  

Поряд із класичною дуальною системою професійної освіти виникають нові шляхи 

отримання кваліфікації: наприклад, підприємства приймають на роботу випускників гімназій 

як стажерів або шукають випускників вишів зі ступенем бакалавра для заміщення тих посад, 

на які могли б претендувати особи, що отримали професійну освіту за дуальною системою. 

Дуальна система професійної освіти може зробити великий внесок в економічну міць 

України. Співробітництво між підприємствами і навчальними закладами забезпечить 

вихованців профтехосвіти фаховим ноу-хау та навичками практичного застосування цих 

знань всередині підприємств. 

Останніми роками в окремих ВНЗ не вдавалося повністю заповнювати оголошені на 

конкурс навчальні місця. Підприємствам і фірмам бракує молодих фахівців. Тому виникає 
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необхідність вивчення в Україні професій, що користуються особливим попитом. Після 

завершення навчання перед випускниками буде відкритий шлях до постійного 

працевлаштування.  

Зиск в дуальній освіті має і держава. По-перше, вирішується потреба в спеціалістах за 

участю бізнесу. По-друге, суспільство завчасно отримує сигнал про актуальні тенденції в 

економіці та на ринку праці. 

 Досвід використання дуальної системи навчання має такі переваги у порівнянні з 

традиційною: 

• дуальна система підготовки кваліфікованих робочих та молодших спеціалістів усуває 

основний недолік традиційних форм та методів навчання – розрив між теорією та 

практикою; 

• в механізмі дуальної системи підготовки закладено вплив на особистість робочого або 

молодшого спеціаліста, створення нової психології майбутнього робітника; 

• навчання майбутніх робітників за дуальною системою створює високу мотивацію 

отримання знань та набування професійних навичок тому, що якість їх знань прямо 

пов‘язана з виконанням посадових обов‘язків на робочих місцях; 

• зацікавленість керівників установ підприємства у практичному навчанні свого 

майбутнього робітника; 

• навчальний заклад працює у тісному контакті з підприємством замовником кадрів та 

ураховує його вимоги до майбутніх спеціалістів, а також залучає його працівників до 

розробки навчальних планів і програм з відповідних професій;  

• дуальна система навчання може широко використовуватись в професійному навчанні 

України; 

• дуальна система навчання дозволяє скоротити витрати професійно-технічної системи 

країни на закупівлю та утримання дорогого виробничого обладнання. Окрім того, в умовах 

виробництва швидше оновлюються виробничі технології і використовується найновіше 

устаткування, в тому числі, і при навчанні студентів; 

• позитивним моментом можна відзначити вплив на студентів робітників виробництва з 

великим досвідом роботи і психології виробничого середовища на формування та 

становлення молодого робочого, його орієнтацію на конкретне виробництво. 
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ESHITISHDA NUQSONI BOR BOLALAR MAKTABIDA NUTQIY QOBILIYATNI 

RIVOJLANTIRISH TIZIMINING TAVSIFI  
 
Mazkur maqolada eshitishda nuqsoni bor o„quvchilarni nutqiy qobiliyatni rivojlantirish 

tizimining tavsifi yoritilgan. Eshitishda nuqsoni bo„lgan o„quvchilarni eshitishda nuqsoni bor 
o„quvchilarni nutqiy qobiliyatni rivojlantirish tizimiining maqsadi, vazifalari va bosqichlari ochib 
berilgan.  

Tayanch so‘zlar: eshitishda nuqsoni bo„lgan o„quvchilar, nutqiy qobiliyat, rivojlantirish, tizim, 
tavsif, ona tili, ta‟lim jarayoni, bosqich. 

 
In this article, readers have the ability to talk with congenital hearing reflected in the 

description of the development of the system. There are children with hearing defects congenital 
hearing students speaking skills development systems, functions, and lines are open. 

Key words: students with congenital hearing, speech capability, development, system 
description language learning process stage.  

 
Eshitishda nuqsoni bo‗lgan o‗quvchilarni tilga o‗rgatish zamonaviy tizimining mazmuni va 

o‗ziga xosligini tushunish uchun madaniyat evalyusiyasining ma‘lum bir bosqichlarida 
surdopedagogika fanini tarixiy rivojlanish yo‗llarini tahlil qilish katta o‗rin tutadi. Surdopedagogik 
g‗oyalarining tomirlari chuqur tarixga borib taqaladi. Qadim zamonlarda hamda uyg‗onish davrida 
ham olimlarning va amaliyotchilarning karlarni ona tiliga o‗qitish maqsadidagi fikrlari falsafa, 
tibbiyot, tabiiy fanlar, psixologiya, fiziologiya, tilshunoslik va boshqa fanlar asosida shakllangan. 
Har qanday tarixiy bosqichda surdopedagogik yangi ilmiy g‗oyalarni rivojlanishiga va 
ommalashishiga ayni mamlakatdagi umum ilmiy iqlim ijobiy ta‘sir ko‗rsatgan. Insonning o‗zligi 
haqidagi tassavvurlari almashuvi bilan bir qatorda kar odamlar, ularni o‗qitish tizimiga munosabat 
ham o‗zgara borgan. Shuning uchun qadim zamonlarda karlarga befarq yoki yovuz munosabatlarda 
bo‗lishgan. Ko‗pincha tug‗ma karlarni inkvizitsiya gulxanlarida yoqishganlar. XVIII asr oxirlarida 
inson haqida «Xudo inson» ta‘limotini yuzaga kelishi ham karlarning yashash va faoliyat ko‗rsatish 
ahvolini og‗irlashtirdi. Chunki ular eshitish va nutqidagi nuqsonlari sababli bu yuqori darajaga 
erisha olmaganlar. Ma‘lumki, «Xudo insoni» falsafasiga sig‗inuvchi fashistlar tuzumida karlar 
«Past tabaqa» sifatida yo‗q qilingan.Agnostitsizm falsafasi surdopedagogika rivojiga salbiy ta‘sir 
ko‗rsatdi. Bu falsafa g‗oyalari kar soqovlarning bilish imkoniyatlariga va aqliy kuchiga 
ishonmaslikka targ‗ib qilar edi, kar soqovlar tabiati va uning o‗ziga xos jihatlarini o‗rganishga 
tusqinlik qilardi.Surdopedagogika sohasini takomillashuvida umumiy pedagogika, tilshunoslik, 
psixofiziologiya fanidagi ijobiy yutuqlar katta ahamiyat kasb etgan. Rossiyada ham 
I.G.Cherneshevskiy. N.A Dobrolyubov, N.I.Pirogov, K.D.Ushinskiy, P.M.Gretyanov, A.A.Pogibni, 
I.M.Sechenovlarning insonparvarlik g‗oyalari ta‘sirida karlarni tarbiyalash va o‗rgatish usullarini 
ishlab chiqarishdagi analogik yutuqlari belgilangan [2, 56 b.]. Shunday qilib, surdopedagogika va 
uning tarkibiga kiruvchi ona tiliga o‗rgatish uslubiyatining rivojlanish yo‗llari faqat har bir tarixiy 
davrdagi umuminsoniy qadriyatlarning tahlili orqali to‗g‗ri tushunilishi mumkin. Bu bilimlarning 
zamonaviy holatini esa tarixdagi tilga o‗qitish tizimlarini o‗rganish, ularning yutuq va 
kamchiliklarini tahlil qilish orqali tadqiq etish maqsadga muvofiqdir.Surdopedagogikada eshitishda 
nuqsoni bo‗lgan o‗quvchilarni ona tiliga o‗rgatishga uslubiy yondashishlar yakka o‗qitish davrida 
ham (XVIII asr oxirigacha) va yirik pedagogik tizimlar mavjud davrda ham quyidagi ko‗rsatkichlar 
asosida olib borilganligi haqida ma‘lumotlar mavjud [5, 89 b.]: Eshitishda nuqsoni bo‗lgan 
o‗quvchilarnitarbiyalash va o‗qitish umumiy tizimida nutqqa qanday o‗rin ajratilgan; Ona tili 
bo‗yicha ishning qanday bosqichi kar o‗quvchilarning e‘tibor markazida bo‗lgan; Ona tiliga 
o‗rgatishda nutqning qanday shakllari qo‗llanilgan, bu jarayonda nutq shakllarining qay biri asosiy 
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o‗rinda bo‗lgan. O‗tmishda faoliyati yakka o‗qitish davriga taaluqli bo‗lgan surdopedagoglarni 
(Ponse, X. Bonnet, D. Bulver va boshqalar) tajribalarini o‗rganish, o‗sha davrlardayoq 
surdopedagogik fikrlarni asosiy rivojlanish qirralari belgilanganligi va ular keyinchalik har xil 
pedagogik tizimlar asosiga yetgan deb fikr yuritishga imkon beradi. Deyarli barcha pedagoglarda 
chegaralanganlik, diniy va milliy urflar va taasurotlarga qaramay yangilik ko‗rtaklari yetilgan, bu 
kar soqovlarni o‗qitishda va tarbiyalashda nutq katta rol o‗ynashini anglashga olib kelgan va 
samarali baholangan [1, 45 b.]. Har bir pedagogik tizim faqatgina nazariy asos va undan kelib 
chiquvchi o‗qitishdan iborat bo‗libgina qolmasdan, o‗z ichiga o‗qitish shart-sharoitlarini va 
shakllarini tashkil qilishni ham oladi. Surdopedagogikaning barcha ma‘lum bo‗lgan tizimlaridan 
birinchi bosqichi ta‘limning turli bosqichlariga ajratilgan maxsus o‗qitish uchun berilgan barcha 
materiallar bosqichlararo taqsimlangan va izchillik bilan bosqichma-bosqich tuzishni 
murakkablashgan, hajmi ortgan. Bir bosqich ma‘lum nutqiy qo‗nikmalarni hosil qilishni talab qilsa, 
keyingi bosqich undanda murakkabroq nutqiy ko‗nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. 
O‗qitishning izchil va bosqichma-bosqichligi bolaga o‗qitishning faqatgina asoslarini egallashga 
yoki maktab o‗qitish kursining to‗liq o‗tish imkoniyatini berar edi. Oxirgisi faqat aqliy qobiliyat, 
oilada tarbiyalanish sharoiti, eshitishni buzilishi sabab va vaqti bilan bog‗lanibgina qolmasdan, 
o‗quvchi oilasini moddiy axvoliga ham bog‗liq edi, chunki o‗qitish moddiy mablag‗ga bog‗liq 
bo‗lgan. Shu bois, qadimda o‗qitishning davomiyligi barcha karlar uchun bir xil bo‗lmagan. 
Zamonaviy karlar maktabi o‗quvchilarining asosiy qismi uchun 10 yillik ta‘lim tashkil qilib, bu 
ta‘lim jarayoni o‗rta maktabning 9 yillik ta‘lim dasturini o‗z ichiga oladi. O‗qitish jarayoni 
bosqichliligiga umumiy bilim hajmi va unga xos nutqiy rivojlanish darajasidan tashqari bolaning 
yosh davrlariga xos psixologik imkoniyatlari omili ham ta‘sir qiladi. Tilni o‗zlashtirish va nutqiy 
ko‗nikmalarni shakllantirishning ba‘zi talablari faqat katta yoshdagi o‗quvchilar ixtiyoriy 
jarayonlarni ma‘lum darajasidagi rivojidagina bajara olishsa, ba‘zilari esa boshlang‗ich sinf 
o‗quvchilari tomonidan bajariladi. O‗qitishni alohida bosqichlarga bo‗lishning uchinchi omili – 
eshitishda nuqsoni bo‗lgan o‗quvchilarni nutqning har xil shakl va turlarini o‗zlashtira olishining 
real imkoniyatlaridir. Mazkur omil o‗qitishning har bir bosqichida o‗zlashtira olish, qabul qilish va 
ishlata olish qiyin-osonlik darajasini e‘tiborga olgan holda nutq shakl larini har xil birikmalar 
tarzida o‗qitib borishni hamda bu shakl va turlardan yetakchisini, ko‗makchisini belgilashga ta‘sir 
qiladi.Ona tilini o‗qitishda tizimlilik ko‗p darajada tilning tabiatiga ham bog‗liq [3, 57 b.]. Tilning 
ba‘zi munosabatlari, qonuniyatlari, aloqalari o‗qitishdan avval hayotda o‗zlashtirilgan bo‗lib, 
amaliyotda murakkablashtiriladi. Til tizimining boshqa xususiyatlari maxsus kuzatuvni, tahlilni, 
umumlashtirishni talab etadi va qandaydir amaliy asos zaminida o‗qitilishi lozim. Ularning 
murakkabroq turlari keyingi bosqichda tanishtiriladi. Masalan, sintagmatik munosabatlar ko‗proq 
tilga taaluqli bo‗lsa, paragmatik munosabatlar ko‗proq til tizimiga xosdir. Ularni bir bosqichda 
o‗zlashtira olish mumkin emas. Shuning uchun tilning tizimli tashkillashtirishni to‗liq uzlashtirish 
faqatgina maktab o‗quv kursining barcha bosqichlarida o‗qitishdagina amalga oshirilishi 
mumkin.Tizimlilik yoki bosqichma-bosqichlilik kabi tilga o‗qitishni tashkilllashtirishni tomonlari 
karlar maktabida didaktik, psixofizik va lingvistik omillar tomonidan aniqlanadi. Vazifani 
bajarishning o‗zgarmas sharti-bir bosqichdan keyingichiga o‗tishdagi uzviylikdir. Eshitishda 
nuqsoni bo‗lgan o‗quvchilar maktabida o‗qitish kursi to‗rt asosiy bosqichga bo‗linadi [5, 122 b.]. 
Birinchi bosqich tayyorlov sinfi bo‗lib, u maktabga tayyorlovdan o‗tmagan bolalar uchun 
mo‗ljallangan. Bu davr bolani bir yoshdan 4-5 yoshgacha davom etadi. Bunda katta e‘tibor 
ko‗pchilik Eshitishda nuqsoni bo‗lgan o‗quvchilarnimaxsus maktabgacha tarbiya muassasalariga 
qatnashi muddatiga va har bir bolani tarbiyalashning konkret shart-sharoitlariga qaratiladi. 
O‗qitishning ikkinchi bosqichi – boshlang‗ich sinflar bo‗lib, ularda 7 yoshdan 10-11 yoshgacha 
bo‗lgan bolalar o‗qitiladi. Uchinchi bosqich – o‗rta sinflar bo‗lib, kar bolalar maktabining V-VII 
sinflarini o‗z ichiga oladi. Bu bosqichda 11-13 yoshdagi bolalar o‗qitiladi. To‗rtinchi bosqich – 
katta sinflar bo‗lib, karlar maktabining 8-10 sinflarini qamrab oladi. Mazkur bosqichda 14 yoshdan 
18 yoshgacha bo‗lgan bolalar o‗qitiladi.Ushbu bosqichlar bir-biridan vazifalari, o‗quv fanlari 
majmuasi o‗quvchilarning nutqini o‗stirish bo‗yicha ishlarning asosiy yo‗nalishlari bilan farqlanadi. 
Tayyorlov bosqichining asosiy vazifasi bolalarga muloqot uchun zarur nutqiy materialni qisqa vaqt 
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ichida o‗zlashtirishni ta‘minlashdan iborat. Birlamchi aloqa o‗rnatish va nutqda orttirilgan tajribani 
bilish faoliyatini natijalarini aks ettirish uchun zarur undov, so‗roq va gaplar shaklidagi nutqiy 
material tilga o‗qitishning mazmunini tashkil qiladi. Nutqiy rivojlanish masalalarini kompleks 
tarzda hal qiluvchi o‗quv fani dasturida uch qismga ajratilib ko‗rsatilgan:Daktil nutqga 
o‗rgatish;Og‗zaki nutqga o‗rgatish; Savodga o‗rgatish. Bundan tashqari nutqiy malakalarni 
rivojlantirish predmet-amaliy o‗qitish mashg‗ulotlarida, eshitish idrokini rivojlantirish va talaffuzga 
o‗rgatish mashg‗ulotlarida amalga oshiriladi. Nutqiy qobiliyatni rivojlantirish, nutqiy faoliyat 
turlarini shakllantirish, tilning tizimli tuzilishini aks ettiruvchi til qonuniyatlari – bolalarga 
tushuntirish kabi kar bolalar nutqini rivojlantirish yo‗nalishlaridan biriga katta e‘tibor 
beriladi.Nutqiy qobiliyatni rivojlantirish – nutqiy bilish, anglash, qayta tasvirlash va psixofizik 
mexanizmlarini shakllantirishga imkon yaratish demakdir. Maxsus o‗qitishning birinchi 
kunlaridanoq bolalarga ma‘lum predmetli vaziyatdagi ularga qaratilgan nutqga ta‘sirlanishni, 
predmetli harakatlarni tuzilishiga qarab ulardan nima talab qilinayotganini payqash shartlari 
qo‗yiladi. Bolalar o‗qituvchi yoki tarbiyachining predmetli va nutqiy harakatlariga kattalar 
tomonidan berilgan nutqiy namuna asosida taqlid qilishga o‗rganadilar. Talaffuzga o‗rgatish va 
saqlangan eshitish qoldig‗ini rivojlantirish mashg‗ulotlari jarayonida idrokni rivojlantirish ishlari 
olib boriladi. Nutq materiallarini idrok etish va qayta bayon etish malakasini rivojini tezlashtirish 
maqsadida daktilalogiyadan foydalaniladi. Maktabgacha tayyorlovga ega bo‗lmagan bolalarni tilga 
o‗qitish jarayonida daktilalogiya dastlabki nutq shakli bo‗ladi. Unga o‗rgatish og‗zaki nutqga 
o‗rgatish bilan parallel holda olib boriladi.Amaliy faoliyatda o‗yinda darsni tashkillashtirish 
jarayonida turli xil kuzatuvlarda muloqot qilish mazkur bosqichdagi bolalarning butun o‗quv 
faoliyatini tashkil qiladi. Chunki, nutqiy qobiliyat faqat muloqotda paydo bo‗lib, muloqotdagina 
rivojlanadi. Nutqiy qobiliyat faqatgina nutqiy idrok qilishda emas, nutqni qo‗llashda ham 
rivojlanadi. Shuning uchun bolani fonetik qiyinchiliklariga qaramay, o‗qitish boshidanoq butun 
materialni so‗zlash hamda har bir so‗zni ham og‗zaki, ham daktil holda aytishga o‗rgatiladi. 
Murakkab tovushlarni talaffuzida bola tovushni fonemalar qisqartirilgan sistemasi talablariga 
muvofiq o‗sha tovushga yaqin qilib aytishi mumkin. Boshidanoq yetakchi idrok o‗rnini eshituv-
ko‗ruv idroki egallaydi. Tanish vaziyatlarda qo‗llaniladigan so‗zlashuv nutqining bir qismi 
bolalarga eshittiriladi.Ushbu bosqichda bolalar nutqini rivojlantirish ishlarining ikkinchi yo‗nalishi 
– nutqiy faoliyat turlarini shakllantirishdir. Bolalar daktillashtirish, eshituv-ko‗ruv idroki, so‗zlash, 
o‗qish, yozuv ko‗nikmalarini o‗zlashtiradilar. Biroq o‗qtishni asosiy vazifasi – kommunikativ akt 
natijalari: buyurilgan topshiriqni bajrish, murojaatni, iltimosni, istakni, savolni ifodalaydi olish, 
murojaat qilingandagi nutqni tushunish bo‗lgan tufayli, nutq faoliyatining har bir shaklini texnik 
tomoni o‗qitishning maqsadi bo‗la olmaydi. Nutqiy faoliyat motivlari ishga doir, shaxsiy va 
xususan nutqiydir. Tayyorlov bosqichida bolalar nutqiy vositalarni ma‘lum natijalarga erishishni, 
o‗qituvchi yoki do‗sti bilan bir-birini tushunishni istaganligi uchun foydalaniladi. Biroq buning 
uchun nutqiy vositalarni o‗zlashtirish so‗z va gaplarni o‗rganish, yod olish hamda to‗g‗ri talaffuz 
qilish har bir bola uchun maqsad bo‗lib qolmaydi. Mazkur nutqga ijobiy munosabatda bo‗lish 
motivini nutqiy vositalarni to‗plash jarayonini o‗ziga xos mazmun bilan boyitish, nutqiy muloqotni 
maxsus emotsional munosabatlar bilan jo‗r qilish kabilar bilan maxsus rivojlantirish 
darkor.Tayyorlov bosqichida o‗qitishning metodik usullari bolalarning yosh xususiyatlariga, 
ishlatilayotgan nutq vositalari hajmiga, untq o‗stirish ishlarining yo‗nalishiga mos keladi. Bu 
avvalombo dars jarayonida paydo bo‗ladigan tabiiy vaziyatlardan, individual mashg‗ulotlardan, 
darsdan tashqari mashg‗ulotlardan foydalanishda, mustaqil faoliyatni, momentlarini bajarishda 
namoyon bo‗ladi. Shu bilan birga o‗qituvchi bolalarda xissiyotlar uyg‗otuvchi, muloqotga undovchi 
maxsus vaziyatlar tug‗diradi [4, 56 b.]. Bir xil vaziyatlarni muntazam takrorlanishi bolalarni kelgusi 
nutqiy mashqlariga tayyorlab turadi. Mazkur bosqichda didaktik o‗yin va mashqlar, darsdan 
tashqari vaqtlarda roli o‗yinlar bolalar bilan ishlashning katta qismini egallagan. Yuqorida qayd 
qilingan uch yo‗nalishlardan asosiysi nutq faoliyati turlarini shakllantirishi bo‗lib, bu faoliyatlar 
ichida eng asosiylari o‗qish va yozishdir. Biroq, birinchi yo‗nalish bo‗lish – nutqiy qobiliyatni 
rivojlantirish yo‗nalishi o‗z ahamiyatini yo‗qotmaydi, lekin namoyon bo‗lish mexanizmi bir 
muncha o‗zgartiriladi. 7-11 yoshli bolalar faqatgina kattalarning nutqiy xarakatlariga taqlid qilib 
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qolmay, nutqiy namunalardan foydalangan holda tayyor jumlalarni o‗zlashtira oladilar. Nutqiy 
boylikning yetarli darajasida ular so‗z shakllari va jumlalar qrilmasidagi anologiya 
(o‗xshashlik)larni aniqlash imkoniyatlariga ega bo‗ladilar. Bolalar ularda mavjud so‗z va jumlalar 
xazinasidan vaziyatga mosrog‗ini tanlay olishlari hamda tilning variantivligini tushunishlari 
mumkin. Boshlang‗ich sinflarda o‗qiyotgan kar o‗quvchilar tanish so‗zlarning o‗zagiga turli xil so‗z 
yasovchi qo‗shimchalar qo‗shish bilan yangi so‗zlar hosil qilishga o‗rganadilar. 
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НАВЧАННЯ ВЧИТИСЯ – КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  

СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА 
 
«Навчити студента вчитися» (як формулює проблему В.Г. Кремень) означає навчити 

самостійно здобувати знання, інформацію і використовувати їх у своїй діяльності, 
створити мотивацію до навчання протягом усього життя, бо стрімкий розвиток 
цивілізації вимагає від особистості високої інтелектуальної і соціальної мобільності, 
активності і відповідальності. 

Ключові слова: навчати, особистісно-орієнтоване навчання, освітнє середовище, 
педагогічна система, професійна підготовка фахівця. 

 
"To teach students to learn" (for issues V.G. Kremen) means to teach yourself to acquire 

knowledge and information and use them in their work, to create incentives for lifelong learning for 
the rapid development of civilization requires individual high intellectual and social mobility, 
activity and responsibility. 

Key words: teach, learner oriented education, educational environment, educational system, 
training specialist. 

 
Вихід на новий якісний рівень вимагає розвитку нової методологічної бази, перегляду 

старих традиційних підходів до форм і методів навчання в технічному вузі, впровадження 
нових гуманістично-орієнтованих освітніх технологій. Репродуктивна модель передачі знань 
стала неефективною. Створення нових освітніх технологій пов'язано з відмовою від 
стереотипів традиційної освіти, формуванням нового мислення. Ключовою проблемою при 
цьому є забезпечення педагогічного впливу не на окремі якості особистості, а на структуру 
особистості в цілому. 

Технік-землевпорядник (молодший бакалавр) – це спеціаліст, який володіє сукупністю 
знань про земельний кадастр, земельне право, землеустрій, геодезію, меліорацію, 
ґрунтознавство, управління земельними ресурсами, та іншими науками, спрямованими на 
повне використання землі та підвищення її родючості, а також має відповідну освіту та 
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належну кваліфікацію. А профіль його діяльності широкий і потреба в таких спеціалістах 
дуже велика. Тому і специфіку навчання із спеціальних дисциплін і необхідність у виборі 
сучасних підходів до нього через навчання вчитися є головним критерієм підготовки такого 
фахівця. 

В контексті завдань європейської школи, які були визначені в доповіді Жака Делора на 
Міжнародній комісії «Освіта ХХІ століття». Це – навчати навчатися, навчати працювати, 
навчати бути, навчати жити. 

Навчати навчатися – це формувати учнівські вміння оволодівати й оперувати 
найрізноманітнішою інформацією, які стверджують молоду особистість у ролі учня і, що не 
менш важливо, у ролі майбутнього вихователя. Адже коли свого часу сьогоднішні вихованці 
самі стануть батьками, вони мають передавати набуті ними знання та досвід нащадкам і 
спадкоємцям. 

Навчати працювати – це забезпечувати не тільки здатність ефективно оволодівати 
професійними навичками, а й уміння знаходити вихід у непередбачуваних ситуаціях, уміти 
співпрацювати в колективі, співвідносити себе з конкретними фаховими ролями та 
ефективно їх виконувати. 

Навчати жити – це стверджувати цілісний світогляд і світосприйняття, допомагати учням 
віднаходити особистісний сенс життя, досягати моральної та духовної зрілості, ставати 
відповідальними як за особисту долю, так і за долю загалу. 

Навчати бути – це прищеплювати й розвивати талант до налагоджування соціальних, 
дружніх і родинних стосунків, виховувати здатність до емпатії, персоніфікованих взаємин з 
іншими людьми» [7, с. 201]. 

На етапі професійної підготовки майбутніх землевпорядників (у межах компетентнісного 
підходу) основною метою є оволодіння студентами професійною компетентністю. 
Професійну компетентність як інтегральний показник якості фахової підготовки, як 
сукупність професійних ЗУНів із досвідом в обраній спеціальності та ставленням до справи, 
поєднаними з професійними інтересами і прагненнями є метою досягнення професійної 
компетентності майбутніх землевпорядників і можлива за умови дотримання таких цілей:  

 розвиток професійних інтересів, ставлень та мотивів студентів; 

 формування професійних знань та умінь майбутніх фахівців (професійно-правових, 
інформаційно-технологічних, практично-технологічних, загальногуманітарних, 
управлінських); 

 створення умов для оволодіння молоддю досвідом майбутньої професійної діяльності.  
Визначена мета та цілі професійної підготовки майбутніх землевпорядників знаходять 

своє відображення у навчально-методичному забезпеченні спеціальних дисциплін 
(навчальній і робочих програмах, інструктивно-методичних матеріалах до виконання 
семінарських, практичних, лабораторних, самостійних занять тощо).  

Стратегічним напрямком змін в освітньому процесі в цілому, методики навчання 
спеціальних дисциплін із землевпорядкування, зокрема, є зміни статусів його основних 
учасників: викладача та учня. 

Якщо при директивній (авторитарній) педагогіці мова йшла про суб‘єкт-об‘єктні 
відносини між ними. То зараз на перший план виходить суб‘єкт-суб‘єктна взаємодія, де і 
викладач, і учень є рівноправними, рівними за досконалістю партнерами. 

Якщо директивній авторитарній педагогіці увага педагога спрямувалась на учні як 
об‘єкті педагогічної дії, його головним завданням було «образовать» – створити певний його 
образ, наприклад «будівника комунізму». То зараз головна увага педагога й учня 
спрямовується (повинна спрямовуватися) на предмет діяльності – професійну траєкторію 
зростання останнього, а головне завдання створити умови для розвитку суб‘єктності учня. 

Психолого-педагогічний аналіз категорій «учень», «індивід», «особистість», 
«індивідуальність» свідчить про те, що центром навчального процесу має бути не учень, а 
його особистість, тому що індивідом є будь-яка людина, а поняття «особистість» – це 
системна якість індивіда, яка трансформується в нову якість, тобто в особистість. На думку 
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В.В. Давидова, особистість треба розуміти як цілісний і самодіяльний суб‘єкт, як індивід, що 
відтворює суспільні зв‘язки та має творчі можливості в їх подальшому перетворенні. Він 
підкреслював, що особистістю стає творчо, вільно і талановито діюча людина, яка створює 
нові форми суспільного життя. 

Повна самоактуалізація особистості студента в навчальному процесі є передумовою 
формування яскравих і нестандартних особистостей, тобто індивідуальностей, дефіцит яких, 
на жаль, ми відчуваємо в українському суспільстві.  

Безперечно, «системоутворюючою якістю особистості є суб‘єктність, тому можна 
стверджувати, що освітній процес, що максимально сприяє розвитку суб‘єктності, можна 
назвати особистісно орієнтованим» [8, с. 39].  

Наприклад, розуміння передусім передбачає спілкування, співробітництво, рівність 
позицій, емпатію. Тому О.В. Бондаревська ключовими словами ООН обґрунтовано вважає 
допомогу і підтримку [4, с. 15]. 

І.Д. Бех в особистісно орієнтованому підході звертав увагу на допомогу учню як 
суб‘єкту педагогічного процесу в усвідомленні «...себе як особистості, що має стати 
ключовим завданням педагога...» [3, с. 331], Г.О. Балл – на «...приділення головної уваги 
ціннісно-мотиваційному стрижневі особистості, котрий визначає її спрямованість, зокрема 
професійну» [2, с. 221], С.О. Сисоєва – на «...особистісний і професійний розвиток людини в 
процесі здобуття нею освіти» [9, с. 359]. 

У цьому зв'язку інтерес представляє інтенсивно розвивається протягом останніх років 
нове європейське освітнє рух, спрямований на освіту дорослих, зокрема, на вдосконалення 
університетської освіти, відоме як New Adult Learninq Movement (NALM) або «Рух 
оновлення освіти дорослих». Основні принципи і методи цього напрямку викладені у двох 
монографіях, виданих в Штутгарті і потім в Лондоні [1]. Методологічною основою цієї 
системи є положення сучасного людинознавства – Антропософська орієнтованої духовної 
науки і вальдорфської педагогіки (педагогіки Р. Штайнера), визнаної ЮНЕСКО педагогікою 
ХХІ століття. 

Вальдорфська педагогіка є прикладом втілення в життя ідеї вільного виховання, 
гуманістичної педагогіки. Це система пізнання і діяльності, самопізнання і саморозвитку 
індивідуальності в умовах партнерства та співпраці, в єдності чуттєвого і надчуттєвого 
досвіду духу, душі і тіла [5]. В основі педагогіки Р. Штайнера лежить потужний 
людинознавчий фундамент – створене ним Антропософське вчення про індивідуальність 
людини, про його триєдність, основними компонентами якого є тіло, душа і дух [11, с. 6]. 

Підставою цієї педагогічної системи, в тому числі і студентів землевпорядників, служать 
наступні принципи: 

- принцип пробудження волі і формування незалежного судження; 
- принцип роботи з трьома бар'єрами процесу навчання: бар'єром мислення, бар'єром 

почуттів і бар'єром волі; 
- принцип взаємопроникнення та інтеграції трьох шляхів навчання: формалізує 

навчання «як вчитися вчитися»; навчання долею, життєвим досвідом (робота з біографією) і 
навчання шляхом внутрішнього духовного розвитку; 

- принцип метаморфоза життєвих процесів в навчальні процеси; 
- принцип гармонізації відносин у соціальній системі університету; 
- принцип синтезу науки, мистецтва і моралі [11]; 
- принцип гармонізації відносин у соціальній системі університету. 
Останній пункт говорить про те, що відносини в соціальній системі коледжу між 

управлінням, викладачами та студентами повинні бути спрямовані в процесі постійної 
спільної діяльності на служіння творчому індивідууму. Завдяки ефективній взаємодії людей 
в соціальній системі університету, ця система, як живий організм, стає життєздатною, 
готової до самоосвіти, саморефлексії, самоорганізації. Закони еволюції і управління 
соціальними системами, відкриті завдяки дослідженням Р. Штайнера, обумовлюють 
необхідність психологічної єдності особистості і її соціального оточення, необхідність того, 
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щоб індивідуальні уявлення про цілі та цінності поєднувалися з цілями і цінностями 
університету [6]. 

Таким чином «освіта протягом усього життя» – ось головний принцип формування 
фахівців нового якісного рівня. 

При цьому дуже важливі наступні компоненти ефективної підготовки: 
1. Сучасне, весь час оновлюється, зміст освіти. 
2. Нові педагогічні технології. 
3. Участь у процесі навчання талановитої особистості викладача. 
4. Професійна організація освітнього середовища. 
Під освітнім середовищем ми розуміємо сукупність матеріальних, духовних і емоційно-

психологічних умов, у яких проходить навчально-виховний процес, і чинників, як сприяють, 
так і перешкоджають досягненню його ефективності. 

У сучасному світі «хто поспішає», стрімко розвиваються технологій та раціоналізму ми 
рідко звертаємося до свого внутрішнього світу, духовності та культурі. Освітнє середовище (в 
широкому її розумінні) може бути засобом виховання високої культури і відповідного 
ставлення студентів до навчання. 

У формуванні освітнього середовища бере участь цілий ряд основних та допоміжних 
компонентів. Не можна виділити більш-менш впливові складові, адже успішне здійснення 
навчально-виховного процесу можливо лише в умовах гармонійного поєднання усіх 
компонентів. Завдання побудови системи сучасної вищої освіти - не нав'язування студенту 
певної кількості інформації, а створення умов, в яких він сам буде прагнути її отримувати і 
засвоювати. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ТВОРЧА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

У статті розглядається питання щодо використання сучасних інформаційних 

технологій і творчої роботи студентів в процесі вивчення природничих дисциплін. 

Розглядається можливість формування та виховання інформологічної культури для 

зростання рівня професійної майстерності. 

Ключові слова: інформаційна функція, когнітивна функція, комунікативна функція, 

нормативна функція, знакова функція, інформологічна культура. 

 

In the article the question of use of modern information technology and the creative work of 

students in the study of natural sciences. The possibility of formation and education 

informolohichnoyi culture for the growth of professional skills. 

Key words: information function, cognitive function, communication function, regulatory 

function, sign function, informolohichna culture. 

 

Нині суспільство зазнає швидких і фундаментальних змін у різноманітних галузях науки. 

Корені цього явища пов‘язані з необхідністю визначення методів пізнання індивіда при 

використанні новітніх педагогічних технологій і методів та засобів опрацювання інформації. 

Змістом цих технологій є вивчення загальних властивостей та умов їх запровадження в 

професійній підготовці викладача. 

Процеси глобалізації, ініційовані в кінці ХХ століття інтелектуальною елітою людства, 

не лише зумовили швидкий розвиток інформаційних технологій, а й фактично підвели 

світове співтовариство до усвідомлення необхідності переходу на більш високий 

інформаційний рівень соціальної організації. Складність і неординарність нової суспільної 

формації вимагають глибокого теоретичного і прикладного осмислення проблем, пов'язаних 

із стрімким поширенням сучасних інформаційних технологій в усіх сферах людської 

діяльності і впливом їх на трансформацію традиційної соціокультурної організації 

суспільства. 

Універсальність науки полягає в інтеграції досягнень суспільства на певному рівні його 

розвитку, діє за принципом функціональної додатковості та має особливості гармонійного 

саморозвитку. Досить актуальним стає формування в майбутнього спеціаліста 

інформологічної культури, яка характеризується такими функціями:  

Інформаційна функція: полягає в забезпеченні спадковості різних рівнів історичного 

прогресу в плані розвитку науки.  

Когнітивна функція: зумовлює потреби людини  в теоретичних і практичних формах. 

Комунікативна функція: полягає в конкретних правилах і способах ефективного 

спілкування, тобто визначається варіативністю процесу обміну інформацією між людьми за 

допомогою сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. 

Нормативна функція – це необхідність підтримання рівня соціальної взаємодії, яка 

актуалізує проблему збалансованого, упорядкованого стану системи, приведеної у 

відповідність із суспільними потребами й інтересами різних соціальних груп та індивідів. 

Знакова функція: вербальні й невербальні системи образів, що утвердилися в середовищі 

спілкування [1, с. 7]. 

Виховання інформологічної культури можливе за умови диференціації етапів одержання 

й аналізу інформації, побудови системи оцінювання адекватності знань і рівня професійної 

компетентності. Використання інформаційних технологій у такому контексті сприятиме не 
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лише розвитку більш високого рівня мотивації особистості, її критичного і проблемного 

мислення, а й підвищенню якості й успішності досягнень. 

Нагальна потреба активізації творчо-перетворюючої діяльності в умовах ускладнення 

суспільного розвитку викликала необхідність глибокої наукової розробки проблеми 

творчості, що, відповідно, знайшло відбиток у багатьох науках – філософії, психології, 

педагогіці, фізіології та нейрофізіології, кібернетиці, соціології та ін. У науковій літературі є 

різноманітні трактування феномена творчості, висловлюються різноманітні думки про 

природу, об'єктивну основу, структуру творчого процесу, про формування творчих 

здібностей людини. І тут необхідно, насамперед, звернути увагу на багатоплановість 

вживання поняття «творчість». Воно розглядається як «активність», «діяльність», «процес», 

«вид діяльності», «тип діяльності», «форма». Різноманітні його сторони відбиваються в 

поняттях: творчий початок, творчий потенціал, творчі здібності, творчі можливості, творче 

мислення, творча активність, творче ставлення, творча свідомість, творча діяльність, творча 

праця, творча особистість. 

Дослідження творчості розпочате давно. Однак більшість учених, виходячи з 

методологічних позицій, вбачали у творчості найбільш повно виражену волю прояву 

людського духу. Вважалося, що ця воля взагалі не піддається науковому аналізу. Ідея 

цілеспрямованого підвищення ефективності творення нових, оригінальних, суспільно 

значущих цінностей розглядалася як порожня забава. Панувала думка і навіть більше того – 

переконання, що свідома діяльність людей, усього суспільства не може впливати, скажімо, 

на формування геніальних художників, винахідників, учених. Це, немовби, дано тільки 

обраним. Існування об'єктивних законів людської творчості фактично заперечувалося. 

У 20-30-ті роки дослідженням цієї проблеми займалися переважно психологи та 

фізіологи. З другої половини 50-х років і дотепер теорія творчості розробляється активно і на 

різних рівнях. Результати дослідження узагальнені в монографіях, статтях, дисертаціях, 

регулярно проводяться семінари з проблем методології і теорії творчості [3, с. 25]. 

Характер творчості і сам творчий процес визначаються багатьма чинниками: потребами і 

запитами суспільства; конкретними економічними, політичними та ідеологічними умовами 

даного суспільства і часу; обсягом знань і сукупністю досягнень у тій чи іншій галузі; 

біологічними і психологічними особливостями людської особистості; традиціями, 

можливостями людської свідомості; життєвим досвідом; інтелектуальними здібностями; 

емоційністю. 

Творчий процес являє собою складний акт, пов'язаний з високим напруженням всіх 

духовних сил людини. Він потребує інтенсивної розумової діяльності й уяви, концентрації 

уваги, вольового напруження і мобілізації всіх знань і досвіду людини на вирішення 

поставленого завдання. Водночас у процесі творчості здійснюється перехід від незнання до 

знання, вихід за межі вже відомого, накопичення нових знань. При цьому можливий не 

тільки подальший їхній розвиток, поглиблення, поповнення, але й заперечення старого в 

зв'язку з виникненням нової ситуації. 

Багато вчених приходили до висновку, що для аналізу творчого процесу необхідно 

визначити «його генетичну клітинку». Так, Г.А.Давидова вважає генетичною «клітинкою» 

розвитку всього різноманіття творчих здібностей людей, загальною і постійною підставою 

сукупної людської творчості як поступального прямування історії – працю, поряд з іншими 

його особливостями. 

Б.М.Кедров і Н.Л.Гіндиліс у роботі «Творчий процес і щаблі пізнання» визначають таку 

клітинку творчості, як «відкриття чогось нового в самому звичайному житті». Посилаючись 

на відповідь Д.І.Менделєєва на питання, як він відкрив періодичний закон, що явилося 

кульмінаційним моментом його наукової творчості, автори пишуть: «Звичайно на всіх 

стадіях розвитку творчості зберігається генетичний, спадкоємний зв'язок у всіх такого роду 

процесів із вихідною їх «клітинкою», в якій у зародку, в нерозвиненому вигляді подані 

обидві елементарні для даної області явищ дії – «дивлячись і пробуючи» (тобто 
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спостерігаючи і перевіряючи на досвіді). Без них... неможливий ніякий творчий процес 

взагалі» [2, с. 30]. 

Для здійснення наукового підходу до формування творчих здібностей особистості 

важливо визначити закономірності цього процесу. Таку можливість дає аналіз творчого 

процесу та окремих рис творчої особистості. Закономірності становлення і розвитку творчої 

особистості органічно пов'язані з загальними закономірностями формування всебічно 

розвинутої особистості і виявляються як їхні особливості, обумовлені ланцюгом (тобто 

формуванням визначених рис, якостей) і специфікою творчого процесу. 

Пошук інформації – це вже прояв елементів творчості та саморозвитку особистості. 

«Муки творчості» – складний процес, але результативний. Студент в завершальному етапі 

переживає радість перемоги, яка стимулює його до праці над підвищенням свого 

інтелектуального рівня. Наприклад, при вивченні природничих дисциплін, зокрема біології, 

анатомії, фізіології та основ медичних знань студенти отримують ряд індивідуальних завдань 

та завдань для самостійної роботи, які є підсумком вивченої теми або підготовкою до 

вивчення нової теми. При підготовці до заняття-конференції по темі «Негативний вплив 

шкідливих чинників на організм людини» студенти готують цікаві повідомлення щодо однієї 

і тієї ж проблеми, але розглядаються вони під різноманітними ракурсами. Їхні словесні 

доповіді ілюструються наочністю отриманою із різних засобів інформації. На кожному 

занятті практикуються виступи студентів з короткими повідомленнями, які висвітлюють 

сучасний стан біологічної, фізіологічної та медичної науки та біографічні довідки про 

видатних творців науки. 

При вивченні загальної біології та екології студенти готують проектні роботи, які 

стосуються оздоровлення своєї місцевості і при чому багато уваги приділяється наслідкам 

впливу на здоров‘я людини. Також на заняттях з екології значно розширюється бачення 

людини в природі і суспільстві, що є наступним етапом у формуванні знань про вплив 

негативних екологічних чинників на здоров‘я і тривалість життя людини. 

На заняттях з основ початкового курсу природознавства, яке охоплює ряд галузей знань, 

здійснюється синтез і аналіз інформації отриманої під час вивчення різноманітних 

природничих наук. 

Якщо розвиток є заміна на визначеному етапі старого новим, то завданням творчого 

мислення стає критична переробка, освоєння існуючого. Певною мірою критичне ставлення 

до дійсності властиве кожному, та не завжди воно спрямоване на творення, удосконалення, 

що характерно для розвинутої творчої особистості. Це дуже важливо як у плані створення 

нового, так і в плані використання минулого досвіду. 

Творчий процес пов'язаний із доцільною діяльністю особистості, і, отже, формування її 

творчих здібностей опосередковано через світогляд, що визначає місце людини у світі, 

завдання і спрямованість його діяльності, а формування світогляду здійснюється в процесі 

творчого освоєння дійсності. Це дає можливість визначити таку особливість процесу 

формування творчої особистості: органічний взаємозв'язок формування творчих здібностей і 

світогляду. 

У результаті розгляду особливостей творчого процесу й основних ознак творчості 

особистості можна виділити такі основні соціальні риси (якості), що характеризують творчу 

особистість: глибина і об'ємність знань, уміння застосовувати їх у різноманітних ситуаціях, 

сформована стійка потреба до постійного відновлення знань і придбання нових; 

цілеспрямоване прагнення до істини, здібність глибоко проникати в сутність проблеми, 

бачити зв'язок між явищами, тобто здібність до аналізу і синтезу; творча самостійність, не-

переборне прагнення до самовдосконалення, до свідомого розвитку і формування своїх 

здібностей до творчості, прагнення до самореалізації; конструктивний критицизм і 

самокритичність, уміння відмовлятися від застарілих навичок і поглядів; уміння 

погоджувати нове зі старим особистим досвідом і досвідом інших; науковий світогляд, що 

визначає спрямованість і значною мірою, ефективність творчої діяльності людини. 
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Застосування сучасних  інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш 

важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього простору [2, с. 29]. 

Сучасний випускник навчального закладу повинен мати компетенцію використання 

інформаційних технологій, тобто технологій, що проектуються сучасною індустрією як в 

освіті, так і в повсякденному житті. 
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ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У статті розглядаються сучасні проблеми навчання англійської мови в дошкільній 

освіті та обґрунтовано доцільність використання ігрового методу.  

Ключові слова: дошкільна освіта, навчання, гра, діяльність, навички, мовлення. 

 

The article deals with current problems in teaching of English language at pre-school 

education and the necessity of using of play-games has been justified. 

Key words: pre-school education, training, game, activity, skills, speaking. 

 

Національною доктриною розвитку освіти визначено стратегію мовної освіти. В ній, 

зокрема, зазначено, що створення системи безперервної мовної освіти забезпечує 

обов‘язкове оволодіння громадянами України державною мовою та хоча б однією 

іноземною. Адже попит сучасного суспільства на висококваліфікованих спеціалістів зі 

знанням іноземних мов протягом останніх років зріс. Наголосимо на тому, що підготовка 

таких фахівців можлива за умови раннього навчання іноземних мов. Саме дошкільний вік, на 

думку багатьох дослідників (Басова Н., Безруких М., Бухбіндер В., Вронська І., Гальскова Н., 

Рогова Г., Сидельникова О. та ін.), є найбільш сензитивним для цього.  

Сьогодні дошкільна освіта переживає новий етап свого розвитку, коли переоцінюються 

погляди на навчання та виховання дітей. Актуальність модернізації першої ланки освіти 

очевидна, тому навчання дошкільнят іноземної мови внесено до компонента Державного 

стандарту дошкільної освіти. 

З приводу викладання англійської мови дітям дошкільного віку на сьогодні існує дуже 

мало як теоретичного, так і практичного матеріалу. Однак це питання досить популярне, 

важливе та актуальне.  

Знання та уміння, набуті в дитинстві – це коріння, і чим воно міцніше, тим впевненіше 

почувається людина в житті. Діти, які в дошкільному віці один-два роки залучалися до 

вивчення іноземної мови, за умови, що це навчання організовувалося методично правильно, 

більш успішно навчаються у школі, краще засвоюють курс будь-якої іноземної мови. 
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Тому, метою навчання іноземної мови дошкільників є: 

 сприяти повноцінному й різнобічному розвиткові дошкільника, виховувати його 
почуття, волю інтелект; 

 вправляти в моральній поведінці; 

 створювати сприятливі умови для оволодіння основами іншомовного спілкування; 

 збалансувати розвивальні, виховні та навчальні цілі [7, с. 22].  
Відповідно до визначеної мети основними завданнями навчання іноземної мови дітей 

дошкільного віку є: 

 виховання інтересу, поваги, толерантності і ціннісного ставлення до культури, 
традицій та звичаїв народів, які розмовляють іншою мовою; 

 прищеплення елементарних навичок усного мовлення (аудіювання, говоріння); 

 створення умов для оволодіння елементарним умінням спілкуватись іноземною 
мовою у межах комунікативного мінімуму, пов‘язаного зі світом дитинства; 

 сприяти набуттю початкових лінгвістичних знань; 

 розвиток мовленнєвих здібностей; 

 залучення дитячого досвіду спілкування рідною мовою для навчання спілкуватись 
іноземною; 

 виховання культури та відкритості спілкування [7, с. 23]. 
У процесі дошкільної освіти дитина здобуває лише початкові мовленнєві уміння, що 

базуються на елементарних знаннях та рецептивних слухових, продуктивних вимовних, 
лексичних та граматичних навичках. Мовний матеріал дитина засвоює лише як засіб 
оформлення або розуміння висловлювань у процесі спілкування. Мовленнєва діяльність 
людини найчастіше поєднується з інтелектуальною, трудовою, ігровою діяльністю тощо. 
Саме під час ігрової навчальної діяльності діти опосередковано набувають основ 
комунікативної компетентності іноземної мови. 

Безперечно, провідною діяльністю дошкільнят є гра. То й більшість методистів твердять, 
що навчати дітей іноземної мови потрібно у грі.  

Гра поряд із працею й навчанням – один з основних видів діяльності людини, дивний 
феномен нашого існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, 
розважає, дає відпочинок, вносячи в зміст дозвілля нескінченні сюжети і теми. 

Багато вчених, що займаються методикою навчання іноземним мовам, справедливо 
звертали увагу на ефективність використання ігрового методу. У суспільній практиці 
останніх років в науці поняття гри осмислюється по-новому, як суспільна серйозна категорія. 
Можливо, тому ігри починають входити в дидактику більш активно [3, с. 154]. 

Гра відтворює стабільне й інноваційне в життєвій практиці і є діяльністю, у якій 
стабільно відображені саме правила й умовності гри – у них закладені стійкі традиції й 
норми, а повторюваність правил гри створює тренінгову основу розвитку дитини. 
Інноваційне ж іде від установки гри, що сприяє тому, щоб дитина вірила або не вірила в усе, 
що відбувається в сюжеті гри. Бавлячись і граючись, дитина знаходить себе й усвідомлює 
себе особистістю. Для дошкільників гра – сфера їхньої соціальної творчості, полігон їх 
суспільного й творчого самовираження. Гра надзвичайно інформативна й багато чого 
«розповідає самій дитині про неї. Гра – регулятор всіх життєвих позицій дитини. Школа гри 
така, що в ній дитина – і учень, і вчитель одночасно» [1, c. 22]. 

За допомогою гри розвивається інтерес до іноземної мови та відбувається перше 
зіткнення з мовним світом іншої країни. 

Навчання дошкільників іноземної мови – специфічний вид діяльності. Поняття 
«навчання» у цьому контексті вживається досить умовно. На відміну від школярів – у 
дошкільників відсутня мотивація «вчитися». Вони не розуміють, навіщо їм вчити іноземну 
мову, якщо вони зможуть користуватися нею тільки колись, у майбутньому. Діти живуть у 
«даний момент мовлення» [4, с. 6]. 
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Гра на заняттях з іноземної мови виступає як метод і форма навчання [6, с. 18]. Гра: а) як 
метод діяльності вчителя передбачає: 

 введення (демонстрацію) мовного матеріалу; 

 організацію вправляння дітей у вимові (звуків, слів), побудові фрази за зразком тощо; 

 організацію вправляння дітей у спілкуванні на основі нового мовного матеріалу. 
б) як метод діяльності учня (дошкільника) передбачає: 

 ознайомлення (осмислення) нового мовного матеріалу; 

 тренування у вживанні його у власному мовленні; 

 застосування нового матеріалу у спілкуванні з вчителем та ровесниками. 
Провідною формою навчання дошкільників іноземної мови є заняття, яке проводиться у 

вигляді дидактичної гри. 
Відмінність дидактичної (навчальної) гри від звичайної: 
1. Наявність уявної ситуації і пов‘язаних з нею таких компонентів, як ролі, ігрові 

предмети тощо. Наприклад, діти-звірята заблукали у казковому лісі. 
2. Усвідомлення дітьми ігрового результату. Наприклад, у результаті гри казкових 

звірят, ролі яких виконують діти, пустять погрітися до казкової хатинки. 
3. Усвідомлення дітьми правила гри. Наприклад, якщо звірята правильно дадуть 

відповідь на питання – їх пустять до хатинки. 
4. Можливість вибору конкретної дії у грі для кожної дитини, що забезпечить 

індивідуальну активність у колективній формі гри. Наприклад, одні діти-звірята виконують 
роль господарів лісової хатинки, інші – ролі домашніх та хижих тварин. 

Дидактична гра – це не колективна розвага, вона має мету, правила, зміст, сюжет, ролі, 
засоби. Така гра покликана здійснювати навчання дітей іноземної мови [8]. 

Ігри можна використовувати на різних етапах заняття з метою пояснення вивченого 
матеріалу чи повторення вивченого, закріплення певних вмінь і навичок [5]. Під час гри 
можна: 

 повторити іншомовну лексику з теми; 

 активізувати словниковий запас дітей; 

 вчити правильно вживати іншомовну лексику в мовленнєвих ситуаціях; 

 спонукати до рухової активності, змінюючи статичне напруження; 

 покращувати емоційний стан дітей; 

 розвивати творчі здібності дітей; 

 формувати адекватну самооцінку; 

 сприяти формуванню вміння працювати командою. 
Для педагогів, які займаються навчанням дошкільників іноземної мови, доцільно ігри 

класифікувати: 

 за кількіснім складом учасників; 

 за характером та формою поведінки учасників; 

 за метою та завданням навчання. 
За кількісним складом учасників ігри можуть виконуватися фронтально колективом 

групи дітей, підгрупами чи парами. На заняттях введення програмного матеріалу та 
тренування переважають фронтальні ігри, на етапах практичного застосування сформованих 
вмінь і навичок – виконання завдань у складі підгрупи чи парами. 

За характерам та формою поведінки учасників ігри можна класифікувати на: 
1. Ігри-маніпуляції з предметами (з м‘ячем, іграшками, ляльками, іграшковим посудом 

та меблями, лото, доміно, малюнками, картками, натуральними предметами тощо). 
2. Ігри, пов‘язані з рухами, фізичними діями («Хоровод», «Потяг», стрибки, біг, ходьба 

та ін.). 
3. Ігри-змагання (в парах, групах, командах). 
4. Рольові ігри на основі уявних та реальних ситуацій («У лікаря», «День народження», 

«У магазині» та ін.). 
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Згідно з метою та завданнями навчання дидактичні ігри поділяються на: 
1. Мовні: лексичні, фонетичні, граматичні. 
2. Мовленнєві: розвиток аудіювання, розвиток говоріння.  
3. Комунікативні: формування навичок спілкування.  
Впродовж усього періоду навчання на кожному занятті значна увага повинна 

приділятися формуванню у дітей навичок іноземної вимови. 
Попри те, що впродовж останнього часу навчання іноземної мови (особливо англійської) 

у період дошкільного дитинства стало вельми популярним, усе ж таки воно має здебільшого 
пробний, невнормований характер і здійснюється за розрізненими авторськими програмами 
та методиками. При виборі програми з навчання дошкільнят іноземної мови головними 
критеріями мають слугувати: відповідність віковим можливостям, інтересам і потребам 
дітей; забезпечення наступності між дошкільною та шкільною ланками іншомовної освіти 
шляхом урахування вимог програм для першого класу загальноосвітньої школи. Важливий 
показник гарантованої якості обраної програми – затвердження її у методичних інституціях 
(у науково-методичних центрах при відділах, управліннях освіти районів, міст, областей; на 
засіданнях учених рад інститутів післядипломної педагогічної освіти) [2, с. 18]. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
1. Бойко О. Змінюємо навчальний режим / Ольга Бойко // Дошкільне виховання. – 2008. 

– №3. – С. 22-23. 
2. Віттерберг К. Ю. Повний курс англійської мови в ДНЗ за базовою програмою 

розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 1-й рік навчання / К. Ю. Віттерберг, 
І. Б. Білоущенко. – Х.: Основа, 2010. – 400 с. 

3. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка / Тетяна Іванівна Поніманська // Підручник: 
Дошкільна педагогіка. К.: Основа, 1991. – 320 с. 

4. Стаднійчук М. Чи потрібна в дитячому садку англійська мова? / Марія Стаднійчук // 
Дитячий садок. – 2013. – №33 . – С. 4-7. 

5. Шкваріна Т. Заняття з англійської мови в дошкільному навчальному закладі / Тетяна 
Шкваріна // Посібник для студентів педагогічних училищ. – Умань, 1997. – 204 с. 

6. Шкваріна Т. Технологія засвоєння мовленнєвих зразків в ігровій діяльності / Тетяна 
Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2005. – №9. – С.18-19. 

7. Шкваріна Т. У світ іноземної мови з цікавістю / Тетяна Шкваріна // Дошкільне 
виховання. – 2000. – №1. – С. 22-23. 

8. Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на 
початковому етапі [Електронний ресурс] // Бібліофонд. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: 
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=467382 

 

 

УДК 373.2:37.015.31:51.081.1 

Світлана Литвиненко  

(Київ, Україна) 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ГУМАННОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО 

 
У статті розкрито проблему формування у дітей дошкільного віку гуманного ставлення 

до навколишнього. Наведено зміст, форми і методи формування гуманного ставлення до 
навколишнього та розкрито елементи системи роботи з формування у дітей дошкільного 
віку якостей гуманістичної спрямованості.  
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In the article we reveal the problem of formation humane attitude to the environment for 
children in pre-school establishment. Author reproduces the contents, forms and methods of 
forming a humane attitude of the development of the system and describes proceedings of formation 
humane attitude to the environment. 

Keywords: humane attitude, personality, humanity, social environment, social activities. 
 
Під впливом демократизації суспільства та поступового переходу від парадигми 

"суспільство-особистість" на парадигму "людина-людина", з‘являється необхідність пошуку 
нових підходів до вирішення найважливішого завдання виховання: гуманного введення 
дитини у соціальне середовище, світ людей.Виховання у дітей дошкільного віку гуманності, 
людяності, любові та розуміння ближнього завжди посідали чільне місце. Адже гуманність є 
вершиною моральності, оскільки в ній любов до всього живого поєднується з милосердям, 
безкорисливою допомогою людям, чесністю, добротою, миролюбністю, працьовитістю, 
альтруїзмом, турботою про людину, повагою її прав на самовизначення і свободу.  

Мета статті полягає вобґрунтуванні необхідності формування гуманного ставлення до 
навколишнього у дітей дошкільного віку та розкритті змісту, форм і методів виховання у 
дітей якостей гуманістичної спрямованості. 

Науковцями досліджувалися різні аспекти проблеми формування гуманних почуттів у 
дітей дошкільного віку: вплив соціальних емоцій на взаємодію дітей (О. В. Запорожець, 
В. К. Котирло, А. Д. Кошелєва, Я. З. Неверович, Л. П. Стрєлкова); специфіка прояву 
гуманних взаємин дошкільників у спільній діяльності (В. Абраменкова, Л. В. Артемова, 
А. М. Гончаренко, О. А. Козлюк, В. К. Котирло, Т. І. Поніманська, О. О. Смирнова). 
Вихованню в дошкільників гуманної поведінки присвячено дисертаційне дослідження 
Л. І. Врочинської. 

Концептуальні положення гуманістичного виховання дітей дошкільного віку широко 
розкрито у працях Т. І. Поніманської, яка визначає поняття людяності як базову особистісну 
якість, ознаку соціальної компетентності, що характеризується такими складовими: 
пізнавальний компонент, ціннісний компонент, емоційний компонент, оцінний компонент та 
поведінковий компонент. Метою виховання людяності, за Т. І. Поніманською, є формування 
у дітей здатності виокремити себе як носія гуманного ставлення до світу. «Центральний 
момент у вихованні людяності – ціннісний підхід. Він ґрунтується на позитивній 
спрямованості на людину, усвідомленні цінності проявів людини, індивідуальності кожного» 
[5, с. 27]. 

Сенситивним для формування гуманного ставлення до навколишнього є дошкільний вік, 
що пояснюється розвитком самосвідомості, інтенсивним розвитком психічних процесів, 
емоційною чутливістю (О. Запорожець, В. Котирло, С. Ладивір, Г. Люблінська, Т. Піроженко 
й ін.). Соціальне замовлення держави на формування гуманного ставлення до навколишнього 
в дошкільному віці задекларовано низкою державних документів у галузі дошкільної освіти: 
Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти як Державний 
стандарт, чинні програми розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку [1, с. 17]. 

Формування особистості дитини, виховання у неї якостей гуманістичної спрямованості 
та певної моральної позиції – складний педагогічний процес, в основі якого лежить 
правильний, гармонійний розвиток почуттів. У свою чергу цей процес тісно пов‘язаний із 
розвитком у дітей дошкільного віку емоційного ставлення до навколишнього. Проте нині 
реалізація завдань виховання основ гуманізму в дошкільників, зважаючи на зростаючий 
соціальний запит, стримується їхнім недостатнім теоретичним осмисленням, перш за все – 
щодо наукового пошуку ефективних форм, методів, технологій роботи з дітьми [4, с. 75]. 

Аналіз різних наукових підходів до визначення поняття „гуманного ставлення‖ дає змогу 
виокремити такі аспекти цього явища:  

1) гуманність як вище моральне почуття;  
2) гуманність як один з мотивів соціальної діяльності;  
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3) гуманність як система поглядів, ідей, що є результатом засвоєння культури, традицій, 
звичаїв свого народу [2, с. 201]. 

Вивчення теоретичних основ проблеми формування гуманного ставлення до 
навколишнього у дітей дошкільного віку дало можливість розробити систему роботи, яка, на 
нашу думку, сприятимевихованню якостей гуманістичної спрямованості та моральної позиції 
вихованців.В основу розробки системи роботи покладено вихідні теоретичні положення, що 
зумовлюють ефективність роботи – дидактичні принципи: науковості, систематичності, 
міцності засвоєння знань, умінь і навичок, емоційності, зв‘язку навчання з життям. 

Ефективність формування гуманного ставлення в дошкільному навчальному закладі 
здійснюється за допомогою різноманітних форм, методів, прийомів роботи, вибір яких 
залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з 
урахуванням основних напрямів діяльності дітей. Пріоритетну роль доцільно відводити 
активним методам, застосування яких ґрунтується на демократичному стилі взаємодії, 
сприяє формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. 

До ефективних, на нашу думку, методів і формформування гуманного ставленнядо 
навколишнього у дітей дошкільного віку належать:  

- читання оповідань, бесіди за текстами, екскурсії рідним містом, визначних місць;  
- онлайн екскурсії визначними місцями;  
- розповіді вихователя;  
- бесіди з цікавими людьми; 
- перегляд мультимедійних презентацій, відео фрагментів;  
- розглядання картин, фотографій;  
- написання колективних листів видатним людям;  
- читання та інсценування творів художньої літератури;  
- слухання і виконання пісень;  
- спільні з родинами виховні заходи (День сім'ї, свято бабусь тощо); 
- проектна та ігрова діяльності. 
Узагальнення змісту формування гуманного ставлення до навколишнього, що 

представлений у державних програмах навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного 
віку «Дитина», «Впевнений старт», «Я у Світі», дає можливість окреслити основні напрями 
цієї роботи: формування любові до найближчих для дитини людей (сім'ї, друзів, працівників 
дитячого садка, жителів міста); формування поваги до природи, державних символів, 
визначних місць і видатних діячів; толерантне ставлення до представників інших 
національностей. 

До розробленої системи роботи увійшли авторські дидактичні ігри, зокрема: 
«Реставрація старого фото», «Відомі люди», «Музей», «Карта України», «Склади візерунок 
для рушника», «Впізнай за описом», «Пошта», «Листоноша», «Доброго ранку, любий 
друже!», «Як вчинити?», «Сільська хата», «Так чи ні?». 

Однак, слід пам‘ятати, що справжні гуманні почуття здатний виховувати 
високоосвічений, інтелігентний педагог-гуманіст, який разом з дітьми щиро радітиме 
успіхам спортсменів, учених. Такий педагог зуміє допомогти дітям усвідомити, що 
гуманність є благородною пристрастю людини[3, с. 43]. Тому запропонована система роботи 
набуде ефективності за певнихпедагогічних умов, а саме: особиста зацікавленість і готовність 
педагога до роботи з формування у дітей гуманного ставлення до навколишнього; 
використання дидактичних ігор поряд з іншими методами; спільна робота дошкільного 
навчального закладу та сім‘ї, що полягає у залученні членів родини до заходів, організованих 
ДНЗ та проведення бесід з дітьми моральної спрямованості. 

Висновки. За результатами теоретичного та емпіричного дослідження, розроблено та 
частково апробовано систему роботи з формування гуманного ставлення до навколишнього 
для дітей дошкільного віку. Запропонована система роботи включає мету, завдання, 
принципи та передбачає два взаємопов‘язані етапи роботи: пропедевтичний і репродуктивно-
творчий. 
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СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ  

ТА ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» 

 

У даній статті розглянуто основні методи та принципи навчання, які застосовуються 

з метою покращення засвоєння навчального матеріалу та практичного його застосування з 

дисципліни Фізика. Також обґрунтовано оптимальне поєднання традиційних і сучасних 

методів та принципів навчання. Показано їх використання на різних етапах навчального 

заняття. 

Ключові слова: метод навчання, принцип навчання, наочність, фізичний експеримент, 

мультимедійна презентація, модель фізичного явища, фізична задача. 

 

This article presents the basic methods and principles of teaching, which are used for 

improving mastering of educational material and practical application for physics courses. Also 

proved optimal combination of traditional and modern teaching methods and principles. Showing 

their use at various stages of lesson. 

Keywords: method of learning teaching principle, visualization, physical experiment, 

multimedia presentation, model physical phenomena, physical task. 

 

Оскільки основною діяльністю студента є навчання, то лише за допомогою використання 

раціональних методів та принципів навчання відбувається засвоєння студентами знань, умінь 

та навичок, а також формування світогляду, розвиток професійних здібностей, реалізація 

навчаючої, виховної та розвиваючої функції навчання. Від методів навчання значною мірою 

якість засвоєння ними знань, і набуття навичок самостійної роботи. 

Одним із основних принципів навчання є принцип наочності. Дотримання його під час 

навчання фізики полегшує засвоєння навчального матеріалу, сприяє формуванню в студентів 

наукових уявлень про фізичні явища та процеси, забезпечує міцні та глибокі знання. Часто 

під час заняття не завжди можна демонструвати натуральні об'єкти і явища. Деякі речовини 

шкідливі для здоров'я (випаровування ртуті, радіоактивні речовини); об'єкти мають занадто 

великі (космічний корабель, шлюзи) або дуже малі (кристалічна гратка, молекула) розміри. 
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Іноді виникає потреба продемонструвати складові частини та їх взаємодю (двигун 

внутрішнього згоряння, гідравлічний домкрат). Деякі демонстрації не можуть бути проведені 

через відсутність необхідного обладнання. У таких випадках з метою забезпечення наочності 

навчання фізики звертаються до образотворчої наочності. Такі посібники можна поділити на 

дві групи: 

об'ємні (моделі, макети, колекції);  

площинні (таблиці, плакати, монтажі, діаграми, малюнки, записи та замальовки на 

дошці).  

На етапі вивчення нового матеріалу в якості наочності можна використати комп‘ютерні 

презентації, на слайдах яких можна розмістити перелік запитань, що висвітлюються на 

занятті, список літератури, основні положення навчального матеріалу, ілюстрації. 

Презентація демонструється з використанням мультипроектора. Використання слайдів 

презентацій в деякій мірі заміняє такий вид наочності, як записи на дошці, схематичні 

малюнки, графіки залежності величин. На практичних заняттях з фізики теж можна 

використовувати комп‘ютерну презентацію. В цьому випадку на слайді доцільно розмістити 

приклади розв‘язання типових задач з детальними поясненнями, також питання та завдання 

для усного чи письмового фронтального опитування. 

Використання комп‘ютерних презентацій дає змогу організувати повторення та 

систематизацію вивченого матеріалу, також анімаційні ефекти, оформлення, звуковий 

супровід сприятимуть активізації пізнавальної діяльності студентів, створення позитивних 

асоціацій для кращого запам‘ятовування матеріалу. Використання наочності зачіпає такий 

метод навчання як метод наочної передачі та зорового сприйняття, метод формування 

зацікавленості у навчанні. В наведених прикладах можна спостерігати як поєднуються між 

собою принципи та методи навчання. 

У процесі навчання фізики вчитель чи викладач різними способами керує процесом 

пізнання тих, кого навчає з врахуванням специфіки свого предмету. Методи, які він 

застосовує, називаються приватно методичними. У методиці фізики ці методи класифікують 

за такими ознаками: 

за способом передачі інформації від викладача до студентів;  

за характером діяльності викладача;  

за характером діяльності студентів.  

За цими ознаками методи навчання поділяють на три великі групи: словесні, наочні і 

практичні. Широкого поширення набула класифікація методів навчання з врахуванням 

засобів навчання, що використовуються на уроках. На цій основі виділяють такі методи: 

словесні;  

демонстраційні;  

лабораторні;  

робота з книгою;  

розв'язування задач;  

ілюстративні;  

методи контролю та обліку знань і умінь учнів. 

Методи, що застосовуються при навчанні фізики, мають певним чином відображати 

методи фізики як науки. Дослідження в фізиці проводяться теоретичними і 

експериментальними методами. Методи теоретичної фізики поділяють на модельні гіпотези, 

математичні гіпотези і принципи. Прикладами модельних гіпотез є моделі ідеального газу, 

броунівського руху тощо. У навчальному процесі теоретичний метод реалізується при 

введенні і трактуванні основних понять, законів і теорій. Експериментальний метод 

реалізується у різних видах навчального фізичного експерименту. 

Словесні методи навчання базується на спілкуванні викладача та студентів за допомогою 

мови (вербальні форми). Слово викладача є одночасно не тільки носієм інформації, але і 

організуючим та стимулюючим чинником. Найчастіше заняття з викладення нового 
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матеріалу проходять у формі лекцій. Щоб зацікавити студентів, створити проблемні ситуації, 

стимулювати розумову активність, навчальний матеріал можна «розбавити» цікавими 

повідомленнями. 

До ілюстративних методів навчання належать демонстраційний експеримент, технічні 

засоби навчання, малюнки, таблиці, креслення, екскурсії. Головна особливість 

ілюстративних методів полягає в тому, що вся інформація до учня надходить через зорові 

образи.  

Фізика ‒ наука експериментальна. Оскільки між фізикою ‒ наукою і фізикою ‒ 

навчальним предметом існує тісний зв'язок, процес навчання фізики полягає в послідовному 

формуванні нових для студентів фізичних понять і теорій на основі небагатьох 

фундаментальних положень, що опираються на дослід. У ході цього процесу знаходить 

відображення індуктивний характер встановлення основних фізичних закономірностей на 

базі експерименту і дедуктивний характер виведення наслідків із встановлених таким чином 

закономірностей з використанням доступного математичного апарату. 

Використання експерименту в навчальному процесі з фізики дозволяє: 

показати явища, що вивчаються, в педагогічно трансформованому вигляді і тим самим 

створити необхідну експериментальну базу для їх вивчення;  

проілюструвати встановлені в науці закони і закономірності в доступному для учнів 

вигляді і зробити їх зміст зрозумілим;  

підвищити наочність викладання;  

ознайомити з експериментальним методом дослідження фізичних явищ;  

показати застосування фізичних явищ, що вивчаються, в техніці, технологіях та побуті;  

посилити інтерес до вивчення фізики;  

формувати політехнічні та дослідно-експериментаторські навички.  

Навчальний експеримент безпосередньо зв'язаний з науковим фізичним експериментом, 

під яким розуміють систему цілеспрямованого вивчення природи шляхом чітко 

спланованого відтворення фізичних явищ в лабораторних умовах з подальшим аналізом і 

узагальненням одержаних за допомогою приладів експериментальних даних. Від 

спостереження експеримент відрізняється активним втручанням у хід фізичних явищ за 

допомогою експериментальних засобів. 

Навчальний експеримент поділяється на два види: демонстраційний і лабораторний. 

Існує чотири види навчального лабораторного експерименту: 

фронтальні лабораторні роботи;  

практикуми;  

домашні спостереження і досліди;  

експериментальні задачі.  

Серія цікавих дослідів сприятиме активізації пізнавальної діяльності студентів. Також з 

їх допомогою можна створювати проблемні ситуації, тим залучаючи проблемний метод та 

принцип свідомості та активності. До демонстрування та підготовки таких дослідів можна 

залучати самих студентів, тим самим розвиваючи їх творчі здібності. 

Розв'язування задач є невід'ємною складовою частиною навчального процесу, бо 

дозволяє формувати і збагачувати фізичні поняття, розвиває фізичне мислення студентів, їх 

навички застосування знань на практиці. У процесі розв'язування задач формуються 

працелюбність, допитливість розуму, самостійність у судженнях, виховується інтерес до 

навчання, загартовується воля і характер, розвивається вміння аналізувати явища, 

узагальнювати відомості про них тощо. Розв'язування задач є способом перевірки і 

систематизації знань, дає можливість раціонально проводити повторення, розширювати і 

поглиблювати знання, сприяє формуванню світогляду, знайомить з досягненнями науки, 

техніки т.п. 

Найчастіше цей метод зводиться до використання стандартизованих типів задач з 

підручників та збірників. Щоб зробити заняття більш цікавими для студентів, 
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використовуються цікаві задачі. Це можуть бути якісні задачі, які вимагають пояснення 

даного факту чи явища, або кількісні задачі, де треба провести певні розрахунки, 

використати формули. 

Так зокрема можна запропонувати наступні якісні задачі: 

А) Традиційно на Україні варять на Різдво узвар (компот) із сушених яблук, груш, слив, 

вишень. Яке явище відбувається при варінні узвару? 

Б) Смачним продуктом взимку в нашій місцевості є квашена капуста і огірки. На якому 

явищі фізики ґрунтується їх засолювання? 

В) Для чого, виготовляючи народні засоби від хвороби, ми ставимо різноманітні 

настойки настоюватися у тепле місце, а не у холодне? 

Щоб систематизувати отримані знання на заняттях доцільно використовувати опорні 

план – конспекти, де у вигляді схем подається зв‘язок між фізичними явищами, величинами. 

Такі конспекти можна запропонувати дітям скласти самостійно, або скористатися 

заготовками. 

Висновок. Щоб зацікавити студентів до вивчення фізики та сформувати міцні знання 

викладач повинен не тільки добре володіти навчальним матеріалом, але й вміти подати 

даний матеріал. А це неможливо без знання основних методів та принципів навчання. 

Сучасна педагогіка пропонує вчителеві, викладачу великий вибір методів та принципів, за 

допомогою яких він може ефе«ктивно розв‗язувати найскладніші питання. Для кожної групи 

завдань існують деякі "свої" методи, принципи які дають змогу одержати найкращі 

результати. Ефективність застосування їх залежить від того, чи підібрані вони відповідно до 

тих завдань, які можуть успішно розв‗язуватися, знаходяться в межах його впливу. Досвід 

показує, що одним із найважливіших стимулів до навчання, пізнання нового є інтерес. Під 

його впливом в студента, учня розвивається інтелектуальна пам‘ять, загострюється робота 

уяви, підвищується зосередженість, створюється емоційне поле сприйняття навчального 

матеріалу. Використовуючи засоби стимулювання інтересу до предмету – наочність, цікаві 

факти, демонстрації, задачі є можливість ефективно провести заняття.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ЗАСОБАМИ СЛОВА 

 

Проблема інтелектуального розвитку дітей молодшого шкільного віку в усі часи була 

актуальною і потребувала відповідних досліджень психологів і педагогів. Стаття 

присвячена одному з найважливіших завдань сучасного навчання та виховання молодшого 

школяра – розвитку розуму, формуванню таких умінь і навичок, які дозволяють легко 

засвоювати нове. Розкривається поняття мовленнєвої особистості, аналізуються фактори 

впливу на мовні інтелектуальні здібності дитини засобом слова. 

Ключові слова: мовленнєва особистість, зміст уроку, мовленнєва спрямованість, 

ефективні засоби, інтелектуальні почуття. 

 

The problem of intellectual development of children of primary school age has always been 

relevant and required relevant research psychologists and educators. This article is devoted to one 

of the most important tasks of modern education to the education of the younger student - the 

development of the mind, the formation of such skills that allow you to easily assimilate new. The 

notion of individual speech, analyzes factors influencing language intellectual abilities of the child 

means words. 

Key words: speech identity, the content of the lesson, speech-oriented, efficient tools, 

intellectual sense. 

 

Нові соціальні запити, зміни у сфері науки і виробництва вимагають від сучасної освіти 

пошуку нових шляхів і засобів, які допоможуть забезпечити повноцінний розвиток 

здібностей, потреб та інтересів учнів у всіх сферах їхньої діяльності. 

Становлення особистості – це постійна робота розуму і душі. Допомогти дитині 

усвідомити і реалізувати себе як особистість – головне завдання педагога, як організатора 

навчально-виховного процесу. Адже набуті в початкових класах особистісні якості, зокрема, 

пов'язані з мовленням, не тільки забезпечують основу подальшого навчання, виховання і 

розвитку підлітків та молоді, а й значною мірою зумовлюють практичну, громадську та 

професійну діяльність дорослої людини. 

Мова сформувала людину як особистість і творця культурних цінностей. Пізнання мови 

на різних її рівнях (фонетичному, словотвірному, лексичному, граматичному) є джерелом 

різнобічних знань, засобом розвитку мислення, мовлення, духовного збагачення людини. У 

«Короткому тлумачному словнику» за редакцією С. Єрмоленко подається таке визначення 

мовленнєвої особистості: «…поєднання в особі мовця його мовленнєвої компетенції, 

прагнення до творчого самовираження, вільного, автоматичного здійснення різнобічної 

мовленнєвої діяльності. Мовленнєва особистість свідомо ставиться до своєї мовленнєвої 

практики, несе на собі відбиток суспільно-соціального, територіального середовища, 

традицій виховання в національній культурі…» [2, с. 93]. Мовленнєва особистість – не 

людина, яку розглядаємо з точки зору її готовності виконувати мовленнєві дії, той, хто 

привласнює мову, для кого мова є мовленням. Мовленнєва особистість характеризується не 

лише тим, що вона знає про мову, а й тим, як вона може її використовувати. Готовність до 

мовлення дуже важлива, і людина психічно формується одночасно з формуванням цієї 

готовності [3]. Готовність суб'єкта використовувати мову в своїй діяльності можна назвати 

мовленнєвою здібністю. Найбільш узагальнено мовленнєві здібності представлені 

В.А. Крутецьким. Мовленнєві здібності – здібності ясно і чітко висловлювати свої думки і 

почуття за допомогою мовлення, а також міміки і пантоміміки. Мова здібного вчителя на 

уроці завжди спрямована на учнів. Чи повідомляє вчитель новий матеріал, чи коментує 
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відповідь учня, висловлює схвалення чи осуд, мова його завжди відрізняється внутрішньою 

силою, впевненістю, зацікавленістю в тому, що він говорить.  

Метою нашої статті є обґрунтування потреби  розвитку мовленнєвої здібності у 

молодших школярів та визначення найоптимальніших шляхів її формування на уроках 

української мови. 

У сучасній психології розроблено модель мовленнєвої здібності. В ній закладено, з 

одного боку, найважливіші складові мовної системи, а з іншого – основні види мовленнєвої 

діяльності – слухання і розуміння (аудіювання), говоріння, читання й письмо. 

Новий підхід до формування і структурування змісту початкового мовного курсу 

передбачає опрацювання спеціального лексичного розділу, у якому робота над окремими 

лексикологічними поняттями (багатозначність, синоніми, антоніми, омоніми) зведена не у 

принагідні вправи, а в систему. 

Опрацювання кожної частини мови здійснюється в двох аспектах: спочатку засвоюються 

учнями її лексичні характеристики (іменники бувають багатозначні, серед них є синоніми, 

антоніми, омоніми), а потім паралельно здійснюється робота над лексико-граматичними і 

суто граматичними категоріями цієї частини мови, з виявленням їх функціональних значень 

у реченні, в тексті. 

Вдало дібраний текст вправи у підручнику з рідної мови дає змогу організувати роботу 

над ним у руслі всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності: учні сприймають текст на слух і 

в ході бесіди засвідчують його розуміння, читають, відпрацьовуючи необхідні якості 

читання, відтворюють його зміст уголос, співвідносять відтворене з авторським оригіналом, 

уточнюють, здійснюють само- або взаємооцінку 

Розвиток уміння уважно слухати, розуміти прослухане, виконувати після одного 

прослуховування певні завдання відбувається не тільки на матеріалі зв'язних (діалогічних і 

монологічних) висловлювань, а й на матеріалі, складеному з окремих одиниць різних мовних 

рівнів. Необхідно пропонувати учням складати усні і письмові висловлювання з 

безпосередньою комунікативною метою (запрошення, вітання, вибачення, оголошення і 

т. ін.). Ця робота виконується самостійно або з опорою на різні допоміжні матеріали, 

пропоновані вчителем, – план, ключові словосполучення, речення, початок чи кінець 

майбутнього висловлювання, малюнок чи серія малюнків тощо. 

У розвитку усного (діалогічного, монологічного) мовлення доцільно широко 

використовувати роботу в парах і невеликих групах, яка дає можливість висловитись 

більшості учнів класу. При цьому важливо прищеплювати школярам культуру спілкування, 

яка виявляється не тільки в доречному використанні формул мовленнєвого етикету, а й в 

умінні уважно слухати співрозмовника, призупиняти своє мовлення, щоб дати можливість 

висловитись іншому, погоджувати свої репліки з тим, що сказав співрозмовник, в умінні 

сказати йому добре слово, висловити критичне зауваження в такій формі, щоб нікого не 

образити і т. ін. Пропоную кілька вправ, основним матеріалом у яких є робота зі словом. 

Ι. Вибери із 3-х суджень одне істинне, 2-ге хибне. Яке є зайвим. 

1. Земля обертається навколо Сонця і Місяця. 

2. Земля обертається навколо Сонця. 

3. Земля обертається навколо Місяця. 

ΙΙ. Вибери зайвий вираз: 

Кам‘яне серце. 

Жорстоке серце. 

Сувенір із каменю. 

ΙΙΙ. Добери і запиши якомога більше слів – іменників з наявністю в них поданих літер: 

1) літери Т – А; 

2) літери С – О; 

3) літери В – Р ( час 5 хв. ). 

ΙV. Напиши про застосування таких предметів у житті людини: 
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а) книга; б) квіти; в) вода. 

V. Продовж речення: 

Я люблю ходити до школи, бо… 

Мені приємно іти до школи, коли… 

Я легко долаю труднощі в навчанні, бо… тощо.  

VΙ. Подумай і скажи, на які запитання відповіддю може слугувати речення: 

‒ В мене все гаразд. 

‒ Почувало себе добре. 

‒ О 10-ій ранку. 

VΙΙ. Гра « Склади опис». 

 Склади опис рослини, тварини, предмета так, щоб всім було зрозуміло, про кого чи про 

що йдеться. 

VΙΙΙ. Поясни зміст поданих прислів‘їв і приказок. 

1. Багато говорити, а мало, що слухати. 

2. Говорити п‘яте через десяте. 

3. Без солі й хліба худа бесіда. 

4. Недовго думав, а розумно сказав. 

5. Слово – це горобець: вилетить – не спіймаєш. 

Ефективним засобом вирішення проблеми можуть бути словниково-логічні вправи. 

Використання таких вправ під час навчання допомагає вирішувати проблему усвідомлення 

лексичного значення слова і є засобом розвитку інтелектуальних здібностей, що забезпечить 

успішне засвоєння в наступних класах таких лексичних понять, як багатозначність слова, 

пряме й переносне значення, синонімія, антонімія тощо. 

Слід пам'ятати, що збагачення мовлення синонімами збільшує словниковий запас не 

тільки кількісно, а й якісно, тобто робить словник дитини точним і виразним. А це впливає 

на розвиток мовлення та інтелекту молодшого школяра. Основним джерелом розумової 

активності та рушійним мотивом мисленнєвої діяльності дитини В.О. Сухомлинський 

вважав наявність у неї інтересу, бажання дізнатись нове [4]. 

У процесі збагачення мовлення учнів новими словами, уточнення значень відомих дітям 

слів використовую різні відомі в методиці прийоми, серед них: 

‒ показ натуральних предметів або предметних малюнків із зображенням певного 

процесу, дії, якості предмета – його кольору, форми тощо; 

‒ елементарне логічне визначення предмета через вказівку на видову або родову назву та 

його істотну ознаку: модрина – хвойне дерево з м'якенькими. Не колючими голками, які на 

зиму осипаються; 

‒ добір до слова одного або кількох синонімів: леліяти – пестити; доглядати – 

піклуватися; загоїло – залікувало; заніміє – замовкне, затихне; 

‒ добір до слова протилежних за значенням: спритно – вайлувато, незграбно; мілкий – 

глибокий; 

‒ добір родової або видової назв: джміль – це комаха; метали – це залізо, сталь, золото, 

мідь, срібло; 

‒ введення нового слова в речення (Моя мама – добра ґаздиня, вона любить 

господарювати) або словосполучення (ходить підтюпцем). 

Вагомим важелем розумового виховання є інтелектуальні почуття – емоції, що 

виникають в результаті його пізнавальної активності, а саме: радість відкриття нового, 

здивування, інтерес. Емоційна пам'ять посідає значне місце у житті дитини молодшого 

шкільного віку [1]. Все, що для них є емоційно забарвленим, набагато краще 

запам'ятовується, довше утримує їхню увагу та глибше осмислюється. Інтерес і пізнавальна 

активність дітей під час такої роботи дають можливість досить швидко виявити 

індивідуальні особливості їх почуттів і відповідно на них реагувати. 
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На нашу думку представлені практичні надбання демонструють ефективний вплив на 

пізнавальну активність дітей, розвиток логічного мислення, підвищення інтересу до краси 

власної мови та виникнення захвату від більш повноцінного сприйняття світу, сприяють 

підвищенню мовленнєвої активності дітей. 
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ПРАВОВА ОСВІТА ДОШКІЛЬНИКІВ ‒ ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ФОРМУВАННЯ 

ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

У статті висвітлено особливості правової освіти дітей в умовах дошкільного 

навчального закладу, схарактеризовано основні форми її організації, розкрито її роль у 

формуванні життєвої компетентності особистості дошкільника. 

Ключові слова: правова освіта, особистість, дошкільник, життєва компетентність. 

 

The article deals with features of legal education under children conditions of kindergarten, 

characterized the main forms of organizations disclosed her role in shaping of life competence of 

personality preschooler. 

Keywords: legal education, personality, preschooler, life competence. 

 

Одним із найважливіших завдань формування демократичної держави в Україні є 

виховання активної, життєрадісної, творчої особистості з розвиненим почуттям 

відповідальності, гідності, совісті; чемної, привітної людини, що любить і шанує батьків, 

свою родину, Батьківщину, усвідомлює себе як особистість серед інших, розуміє свої права і 

виконує власні обов'язки. Великого значення при цьому набуває правова освіта, яка сприяє 

формуванню свідомості людей і їхньої правової культури.  

Дошкільне дитинство – унікальний період, коли інтенсивно розвиваються моральні 

почуття, засвоюються норми і правила поведінки, формуються риси характеру, починають 

складатися взаємовідносини із старшими і ровесниками, закладаються основи громадськості, 

ставлення до себе і навколишнього світу. З огляду на це, перед дошкільними навчальними 

закладами стоїть завдання – виростити компетентну особистість, здатну самостійно 

приймати рішення, визнавати свої помилки, відстоювати свою гідність, реалізовувати 

природні можливості; навчити дитину діяти адекватно та ефективно в різних життєвих 

ситуаціях, задовольняти свої соціальні та індивідуальні потреби.  

http://www.psyh.kiev.ua/Дубовик_С.Г.__Формування_
http://www.studmed.ru/
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Основи правового виховання закладаються саме в дитинстві у моральних відносинах у 

родині, дитячому колективі. Якщо кожна людина змалечку засвоїть, що вона є людиною, 

особистістю, що вона має власні права, честь і гідність, може вільно висловлювати свої 

думки, тільки тоді вона зможе впливати на перебіг подій у суспільстві і брати участь у 

побудові дійсно незалежної демократичної правової держави [2, 8]. І від того, яке розуміння 

права і ставлення до нього виробляється в цей період формування особистості, багато в чому 

залежить і подальша поведінка людини у правовій сфері, її життєва позиція. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що загальнотеоретичні питання правового виховання 

особистості розглядалися у дослідженнях П. Груздева, Г. Давидова, О. Здравомислова, 

І. Кона, Г. Маркова та ін. Проблема правового виховання дітей дошкільного віку не була 

предметом спеціальних комплексних досліджень, але окремі аспекти розглядалися у працях, 

присвячених громадянському (О. Вишневський, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, 

К. Чорна), та моральному вихованню дошкільників (Л. Артемова, І. Бех, А. Богуш, 

Н. Гавриш, В. Кузь, Н. Попиченко, Т. Поніманська). Науковцями (Т. Верещака, Н. Ісаєва, 

М. Конько, З. Петрушина, Т. Шумей) розроблено парціальні програми, в яких запропоновано 

зміст формування правового світогляду дітей дошкільного віку та перспективне планування 

навчально-виховної роботи з вихованцями у дошкільних навчальних закладах [5; 6].  

Відтак, метою наукового пошуку є дослідження специфіки формування у дітей 

дошкільного віку правової вихованості як складової життєвої компетентності особистості. 

Правове виховання розуміємо як цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість і 

поведінку дитини з метою формування у дошкільника правової вихованості, тобто 

комплексної якості особистості, що характеризується наявністю і мірою сформованості у 

дошкільників глибоких і стійких правових знань і переконань, емоційно позитивного 

відношення до них і відповідної правової поведінки [3, 24]. 

Правова освіта надає можливість дитині стати компетентною особистістю, здатною 

вірити в себе, усвідомлювати свої права і обов'язки, самостійно приймати рішення, 

відстоювати свою гідність, ефективно взаємодіяти з іншими дітьми, дорослими людьми, 

реалізовувати правову поведінку [1, 25]. Дитина навчається бути більш вільною, поважати 

себе та інших людей, розуміти їхні почуття, переживання, вчинки, думки. 

Для вирішення завдань з правового виховання педагоги дошкільного навчального 

закладу у своїй роботі керуються Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим 

компонентом дошкільної освіти України, комплексними програмами розвитку, навчання і 

виховання дітей. Доцільним, на наш погляд, є використання також парціальних програм з 

правового виховання дітей дошкільного віку «Я – маленька людина» [6], «Правова освіта 

дошкільнят» [5], які розкривають систему роботи педагогів із дітьми, починаючи з 

молодшого віку, та їхніми батьками з правової освіти.  

При відборі матеріалу з правового виховання дошкільнят необхідно враховувати їх 

вікові особливості, зокрема, їх особливу сприйнятливість, бажання і уміння грати, що сприяє 

ефективному пізнанню навколишнього світу. Враховувати те, що дитина керується у 

відношенні до дійсності емоціями і несвідомими прагненнями. Знайомство дітей з їхніми 

правами доцільно здійснювати в двох напрямах: «Я і мої права», «Я і права інших людей». 

Головними формами реалізації завдання підвищення рівня правової культури 

дошкільників є заняття з правової тематики наприклад: «Ти і твоє ім'я», «Наш будинок - 

дитячий садок» (молодша група), «Дружна сім'я», «Як вчинити правильно» (середня група), 

«Про права граючи», Право на життя і здоров'я», «Право на житло та особисту 

недоторканність» (старша група), ігрові заняття зі знайомими казковими героями у формі 

подорожей Сонячне місто з Незнайком, в Смарагдове місто з Еллі; традиційні свята, 

концерти «Бабуся рідненька моя», «Разом дружня сім'я»; бесіди наприклад: «Правила 

доброти», «Наші обов‘язки», «Як я можу допомогти батькам», «Правила чесності», «Добрі та 

погані вчинки» , екскурсії, читання художньої літератури, пізнавальні і розвиваючі ігри, а 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

266 
 

також спільна і самостійна діяльність, конкурси, розваги «Права дитини знай та захищай», 

«Знай свої права, пам'ятай про обов'язки». 

Організовуючи роботу з питань правового виховання рекомендується спиратися на такі 

види діяльності: ігрову і художньо-продуктивну, театралізована, навчальна. Грі дітей треба 

приділяти велику увагу, оскільки в ній формується характер, вольові якості, відбувається 

«навчання життю» за певними правилами. Інакше кажучи, у грі діти регламентують свою 

поведінку за допомогою правил. Вони поводяться природно та невимушено. У грі 

виховується позитивна самооцінка та формується на її підставі цілісний образ власного «Я», 

дитина має можливість відчути свою значущість [6, 56].  

Використовуючи різноманітні ігрові вправи, діти набагато легше засвоюють матеріал, 

працюють із більшим зацікавленням. У плані виховної роботи з дошкільниками доцільно 

проводити:  

- ігри-вправи на актуалізацію «Я» («Хто в нашій групі найбільш відповідальний 

(працьовитий, сміливий)», «Кому можна доручити…?»);  

- ігри-вправи, в яких дітям пропонується розв‘язати ситуації з певним морально-

правовим змістом («Моє здоров‘я - щасливе життя», «Не ображай», «Звертайся за 

допомогою») ;  

- дидактичні ігри, наприклад, «Порівняй героїв казок», «Яке право порушено», «Що 

добре, а що погано», «Східці правди (доброти, ввічливості)» та ін.;  

-  ігри-стратегії та сюжетно-рольові ігри («Сім‘я», «Лікарня», «Бібліотека», «Школа»). 

Необхідно зазначити, що процес усвідомлення дитиною себе як реально діючої особи 

перебуває під сильним впливом так званого ідеального образу «Я». Тому необхідно широко 

звертатися до творів художньої літератури та усної народної творчості. Казкові сюжети, 

побудовані на протиставленні добра і зла, їх боротьбі, містять яскраві приклади гуманної та 

антигуманної поведінки. Доцільно проводити літературні ігри, які можуть бути як складовою 

частиною занять з художньої літератури [5, 98]. Пісеньки, вірші, сценки ненав‘язливо, 

образно вчать, що соромно лінуватися, бути нечупарою, ображати менших і слабших, казати 

неправду і т.д. У правовиховній роботі з дітьми доцільно також використовувати засоби 

театру. 

Отже, у дошкільних навчальних закладах діти набувають елементарних правових знань, 

які є складовою необхідного дітям комплексу знань про життя. Вони є доповненням до знань 

про навколишній світ, соціальну дійсність, сприяють формуванню в маленьких громадян 

загальнолюдських цінностей, що, в свою чергу, є основою для формування їхньої життєвої 

компетентності. 
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КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

У статті висвітлено філософські, психолого-педагогічні погляди на проблему 

формування професійно-етичної культури студентів медичного коледжу; визначено, що 

професійне мовлення є обов‟язковим компонентом фахової готовності медичного 

працівника; запропоновано «модель» особистості спеціаліста-медика.. 

Ключові слова: майбутній медичний працівник, медична освіта, професійно-етична 

культура, професійна підготовка, професійне мовлення. 

 

The article highlights the philosophical,psychological and pedagogical views on the problem of 

formation the professional and ethical culture of students of medical college. It is determined that 

professional communication is an essential component of the professional readiness of medical 

worker; it is proposed the model of the personality of medical specialist. 

Key words: future medical worker, medical education, professional and ethic culture, 

professional training, professional communication. 

 

В умовах переходу до нових форм господарювання зростає роль якісного спілкування, 

ділового, професійного мовлення. «Професійна освіта молодої людини, – небезпідставно 

підкреслює О.Уваркіна, – не може бути завершеною без сформованої культури мови, 

мистецтва мовлення, етики комунікативної поведінки, високих моральних якостей та 

гуманістичного світогляду» [11, с. 29]. 

Спілкування визначається як процес обміну між людьми інформацією, думками, 

судженнями, оцінками, почуттями. Професійне спілкування належить до формального, 

здійснюється у відповідності з певними правилами і спрямоване на встановлення контактів 

та підтримку зв‘язків між колегами, партнерами, організаціями.  

На думку Л.Барановської, знання логічних основ різних видів спілкування – важлива 

умова ефективності майбутньої професійної діяльності студентів [1, с. 141]. Адже тільки 

через спілкування здобуваються знання, життєвий досвід, формується особистість. Процес 

навчання студентів професійного вербального спілкування передбачає оволодіння досвідом 

комунікативної діяльності, нагромадженим людством, науково обґрунтованим та 

узагальненим у підручниках і посібниках; вироблення умінь та навичок вступати у 

психологічний контакт, досягати взаєморозуміння з людьми, різними за віком, інтересами, 

соціальним статусом. Професійне спілкування має допомогти особистості розвиватися, 

підвищувати свій загальний, інтелектуальний і фаховий рівень. Для цього, за словами 

Я.Януш, кожен фахівець повинен вільно володіти українською мовою, вільно користуватися 

нею в усіх сферах і особливо – у професійній та офіційно-діловій [12, с. 9]. 

Оскільки найважливішим засобом спілкування є мовлення, воно має особливе значення 

як для встановлення контакту, так і для його підтримування і розвитку. Тільки той, хто 

засвоює мовленнєву культуру в усій сукупності й багатогранності, здатен стати творцем 

мовних цінностей і найповніше виразити себе як особистість у будь-якій галузі суспільної 

діяльності. 

Слід наголосити, що поняття „спілкування‖, „професійне мовлення‖ ми розглядаємо в 

контексті діяльнісного підходу. У різних видах діяльності, як зауважує Б.Ломов, 

використовуються засоби і способи, характерні для спілкування, а сама діяльність будується 

за законами спілкування [8, с. 257]. 

Залежність рівня й особливостей культури особистості від характеру діяльності й 

способу життя спеціаліста може змінюватися в часі, в конкретних видах і сферах його 
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соціальної практики. Однак їх реальний взаємозв‘язок, за словами Н.Крилової, – це постійно 

діючий фактор розвитку особистості, який багато в чому визначається якістю підготовки у 

вищій школі [6, с. 7]. 

Навчальна діяльність має не тільки дати людині певну суму знань, а сформувати 

комплекс компетенцій – здатностей, що базуються на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, 

набутих завдяки навчанню. Серед основних компетенцій, яких потребує сучасне життя 

(соціальних, полікультурних, інформаційних, саморозвитку та самоосвіти), Н.Волкова 

виділяє комунікативні – володіння усною і писемною рідною та іншими мовами [2, с. 354]. 

Справжній фахівць той, хто не лише володіє високою кваліфікацією, а є духовно 

багатою, творчою особистістю. Формування такого спеціаліста дедалі більше пов‘язується з 

глибоким опануванням української мови, аж до її тонкощів як усного, так і писемного 

професійного мовлення. Мова є засобом спілкування, а професія – інформаційним 

матеріалом, який використовуємо для розв‘язання важливих проблем завдяки доречному, 

правильному добору мовних одиниць.  

Саме професійні навчальні заклади мають сформувати основи фахового мовлення, яке 

спеціаліст буде вдосконалювати під час подальшої діяльності. 

Аналіз педагогічної літератури дає змогу розглядати професійне мовлення як цілісне 

утворення, складовими якого є знання норм літературної мови, фахової термінології; уміння 

розуміти усні й писемні тексти зі спеціальності, тобто сприймати закладений у них зміст, і 

вільно створювати власні тексти; уміння виражати одну й ту ж думку різноманітними (в 

ідеалі усіма можливими даною мовою) способами, адекватно реагуючи на ситуації дійсності 

за допомогою мовленнєвих дій (речень, фраз, текстів); уміння відрізняти адекватні 

обставинам спілкування висловлювання від неправильних і неадекватних; уміння зрозуміти 

й своєчасно сказати необхідні у відповідній ситуації слова.  

Комплекс перерахованих знань і умінь є основою професійного мовлення, тому 

необхідно вважати, що дане поняття передбачає наявність у індивіда: мовної компетенції – 

знання норм літературної мови; сформованих механізмів сприйняття й продукування, 

закладених в поняття мовленнєвої компетенції; комунікативної компетенції – спроможності 

вибирати й реалізовувати програми мовленнєвої поведінки залежно від здатності людини 

орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, тобто її уміння оцінювати ситуації, враховуючи 

тему, завдання, комунікативні установки, що виникають в учасників до й під час бесіди. 

Підпорядковуючи собі мовну та мовленнєву компетенцію, узгоджуючись зі знанням і 

функціонуванням системи мови, комунікативна компетенція виступає провідною до кінцевої 

мети навчально-пізнавальної діяльності, є центральним поняттям у формуванні професійного 

мовлення. 

На основі існуючих визначень ми дали власне тлумачення професійного мовлення 

майбутніх медичних працівників. Це володіння нормами літературної мови, фаховою 

термінологією і стандартизованими мовленнєвими конструкціями медичної галузі, здатність 

використовувати мовні засоби відповідно до мети й ситуації спілкування. Вищим рівнем 

професійного мовлення, його зразком є культура професійного мовлення. 

Професійне мовлення є обов‘язковим компонентом фахової готовності спеціаліста; від 

рівня його сформованості значною мірою залежать результати праці. Однак у вищих 

навчальних закладах приділяється недостатня увага професійно-мовленнєвій підготовці 

майбутніх фахівців. На це вказують і дослідники, обґрунтувавши необхідність формування 

професійного мовлення студентів вищих закладів освіти (Н.Костриця, В.Михайлюк, 

В.Момот, Л.Романова, Н.Тоцька). 

Проблема формування професійного мовлення, як підкреслює Н.Костриця, не стала 

предметом всебічного висвітлення науковців і потребує поглибленого системного вивчення 

стосовно специфіки різних спеціальностей, хоча накопичено певний досвід з питання 

викладання курсу „Ділова українська мова‖, який може слугувати теоретичним підґрунтям у 

її дослідженні [5, с. 13]. 
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Недостатній рівень володіння професійним мовленням створює певні труднощі не лише 

під час вивчення спеціальних дисциплін, а й у реальній професійній діяльності, що негативно 

позначається на показниках ефективності виробництва. Чим досконаліше майбутній 

фахівець оволодіє професійним мовленням, тим вищий буде рівень його кваліфікації. 

Професійне мовлення повинно передбачати формування системи інтеґрованих професійних 

знань та умінь, зокрема мовної спеціалізації, найтіснішого зв‘язку курсу мови з 

профілюючими дисциплінами, який дослідник вбачає, насамперед, у координації викладання 

фахових дисциплін та української мови. Урахування міжпредметних зв‘язків є одним із 

способів паралельного і взаємопов‘язаного навчання мови і професії. Процес інтеґрації 

знань, головною передумовою якого є професійна мотивація, визначає нові підходи до 

розбудови засад підготовки спеціаліста, де професійне мовлення виступає засобом його 

реалізації [5, с. 26]. 

Формування у майбутніх фахівців комунікативно-мовленнєвих умінь в умовах вищої 

школи залишається однією з складних проблем. Важливість культури професійного 

мовлення у фаховій діяльності безперечна, адже специфіка праці передбачає постійне 

спілкування фахівців однієї чи різних галузей, спеціалістів певних установ з населенням. 

Особливо це стосується фахівців галузі освіти й охорони здоров‘я.  

На основі характеристики функцій мовленнєвої діяльності педагога вищої школи 

[3, с. 147] ми виділяємо такі функції професійного мовлення медичних працівників: 

інформативну ‒ відбувається передача та сприймання інформації про стан здоров‘я, 

захворювання методи й засоби профілактики та лікування; орієнтаційну ‒ розкриває 

пацієнтові шляхи виконання тієї чи іншої діяльності, спрямованої на реалізацію певних 

заходів лікування; когнітивну ‒ суб‘єкт процесу лікування звертається до певного об‘єкта, 

адресуючи йому свою пропозицію; апелятивну ‒ запрошення пацієнта до співпраці; емоційну 

‒ передаються почуття або емоції; комунікативну ‒ установлення контакту з колегами, 

начальником, пацієнтом, його родичами; волюнтативну ‒ забезпечує підпорядкування 

об‘єкта (пацієнта, його родичів, колеги) вимогам суб‘єкта (медичного працівника), змушує 

його виконувати певні вимоги; мотиваційну ‒ спонукання пацієнта до певних дій та рішень; 

розвиваючу ‒ відбувається певний етап розвитку тієї чи іншої сфери особистості; 

організаторську ‒ налагоджує спільну діяльність суб‘єкта (медичного працівника) й об‘єкта 

(колеги, пацієнта, його родичів).  

Таке розмаїття функцій мовленнєвої діяльності свідчить про багатство мовного впливу 

медичного працівника й про те, що при вмілому користуванні всім діапазоном мовленнєвої 

функціональності, збагаченим професійним розумінням її переключень, її зовнішньої 

виразної атрибутивності, мовлення постає одним із найважливіших знарядь професійної 

майстерності. Без високого рівня культури професійного мовлення медичних працівників не 

можна говорити про їхню готовність до фахової діяльності, про цілісність моделі фахівця 

медичної галузі. 

Модель особистості спеціаліста-медика складається з трьох компонентів: самостійна 

професійна діяльність (етико-деонтологічна підготовка, формування світогляду, стиль 

діяльності); спеціальна підготовка (усвідомлення психічного стану, особистісні якості 

медичного працівника); психологічна підготовка (самосвідомість спеціаліста, готовність до 

розвитку особистісних якостей) [11, с. 38]. 

Дослідник О. Уваркіна не включає мовленнєву підготовку медичного працівника, 

комунікативні вміння. Крім названих компонентів, обов‘язковим складником інтегральної 

моделі особистості фахівця медичної галузі є професійне мовлення, без якого неможливий 

успіх лікування.  

Професійне мовлення медичних працівників реалізується як в усній, так і в писемній 

формах. Усне професійне мовлення передбачає різні способи взаємодії між медичним 

персоналом, між медичними працівниками і пацієнтами та їхніми родичами за допомогою 
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вербальних і невербальних засобів. Найчастіше професійне мовлення медичних працівників 

реалізується під час спілкування з пацієнтами.  

У майбутній професійній діяльності студенти-медики послуговуватимуться не лише 

усною формою мовлення, а й писемною. Культура писемного професійного мовлення 

медиків вимагає правильного написання документів, знання їх будови і тих мовних засобів, 

за допомогою яких вони оформляються. 

До оформлення медичної документації ставляться такі вимоги: дотримання норм 

літературної мови, вживання зрозумілих слів, уникнення русизмів; логічність думки, чіткість 

і послідовність викладу, членування тексту відповідно до будови медичного документа; 

стислість вираження думки, об‘єктивність викладу фактів; текст документа повинен 

характеризується точним добором медичної термінології; традиційне вживання усталених 

медичних словосполучень. 

Успіхи професійної діяльності медичного працівника невід‘ємні від рівня його 

особистісної культури, знання основ спілкування, уміння переконувати інших, 

заспокоювати, налаштовувати на позитивний результат. 

Згідно з висновками О. Уваркіної [11, с. 48] можемо констатувати, що сукупність цих 

якостей є складником культури професійного мовлення медичних працівників, 

сформованість якої дає можливість: краще розпізнавати й вчасно реагувати на вербальні та 

невербальні знаки пацієнтів; удосконалювати культуру професійного мовлення, яке впливає 

на ставлення пацієнта до процесу лікування, на віру пацієнта в позитивний результат 

лікування; передавати пацієнтам адекватну медичну інформацію, яка сприятиме здоровому 

способу життя, що підвищить, таким чином, роль медичного працівника в зміцненні здоров‘я 

населення і профілактиці захворювань; найефективніше діяти в особливо складних 

ситуаціях, що часто трапляються в медичній практиці. 

Від рівня сформованості професійного мовлення залежить характер стосунків, які 

закладаються між медичним працівником і пацієнтом: довіра чи недовіра, симпатія чи 

антипатія. Саме тому формування професійного мовлення майбутніх медичних спеціалістів є 

актуальним завданням підготовки фахівців у медичних навчальних закладах.  
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ESHITISHDA NUQSONI BO‘LGAN O‘QUVCHILARIDA O‘QISH MALAKALARINI 

SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI YO‘LLARI  

 

Mazkur maqolada eshitishda nuqsoni bo„lgan bolalarda o„qish malakalarini shakllantirishning 

ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan. Eshitishda nuqsoni bo„lgan bolalarni „qish malakalarini 

shakllantirishning samarali usullari ochib berilgan.  

Tayanch so‘zlar: eshitishda nuqsoni bo„lgan bolalar, to„g„ri, ongli, tez, ifodali o„qish, matn 

mazmuni, o„qish darslari, ijodiy fikrlash.  

 

This article reading skills in children with congenital hearing the scientific theory of the 

formation. Winter children with congenital hearing revealed the formation of an effective training 

methods 

Key words: hearing, physical and mental development of children, intelligent, quick, expressive 

reading the content of the text, reading classes, creative thinking.  

 

Eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalar uchun ihtisoslashtirilgan maktabda o‗qish darslarida 

bolalarni to‗g‗ri, ongli, tez, ifodali o‗qishga o‗rgatish, ovoz bilan ovozsiz o‗qish, o‗qilgan matn 

mazmunini o‗qituvchining savollari yordamida, rasmlar asosida so‗ngra mustaqil bayon etishga 

o‗rgatish talab etiladi. Eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalar uchun ihtisoslashtirilgan maktabda 

o‗qish darslarining tarbiyaviy vazifasi - buyuk ma‘naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, 

o‗quvchilarda istiqlol g‗oyalarini tarkib toptirish, shakllantirish, ma‘naviyatli va ma‘rifatli 

bo‗lishini ta‘minlash sanaladi. O‗qish darsida ishlatiladigan kichik hikoya, she‘r, masal, 

topishmoq, tez aytishlar, rivoyat, xadislardan namunalar, yirik badiiy asarlardan parchalar, ilmiy-

ommabop ishga doir maqolalar o‗quvchilar yoshi, ongiga mos keladigan badiiy asarlardan 

namunalar, bola shaxsini shakllantirib boradi, uni axloq va odobga o‗rgatadi, ularning milliy 

mavkurasini, ma‘naviyatini shakllantiradi. O‗qishga o‗rgatish jarayonida o‗quvchilar tarbiyalanadi, 

ma‘naviyati oshadi, dunyoqarashi kengayib, ijobiy xislatlari tarkib topadi. O‗qish darslarida 

o‗quvchilar inson qadrini, millat qadriyatlarini, o‗zligini anglab, erkin va ozod jamiyatda yashash, 

o‗z o‗rnini jamiyatda egallash uchun fidoiylik bilan kurashish, mehnat qilish lozimligini 

o‗rganadilar.Eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalar uchun ihtisoslashtirilgan maktabda o‗qish 

darslarida ta‘limiy va tarbiyaviy ishlar bilan bir qatorda korreksion ishlar ham keng tarzda amalga 

oshiriladi. Eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalar uchun ihtisoslashtirilgan maktabda o‗qish darslarida 

o‗quvchilar nutqidagi kamchiliklar bartaraf etiladi, nutqi o‗stiriladi, tafakkuri rivojlantiriladi, 

diqqati, xotirasi, idroki, tasavvuri va boshqa psixik jarayonlaridagi o‗ziga xos kamchiliklar 

tuzatiladi, bilish faoliyati takomillashtiriladi. Olimlardan O.A Krasilnikova, F.A.Rau, 

I.K.Sadovnikova, R.M.Boskis tahlil-tarkib usuli o‗qish darsining har bir bosqichida samara berishi 
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ta‘kidlab o‗tadilar [2, 57 b.]. Fonetik, morfologik, sintaktik tahlildan so‗ng o‗qish, matnni tahlil 

etish, so‗zlarni bir biridan ajratish, narsa nomi, harakati, belgisini bildiradigan so‗zlarni guruhlarga 

jamlash, gap tuzish va shu kabi dastur bo‗yicha olib boriladigan ishlar o‗quvchilarning nafaqat 

analiz-sintez qilish malakalarini, balki kuzatuvchangini, diqqati, tafakkuri, idroki va boshqa psixik 

jarayonlarning rivojlanishini ta‘minlaydi, o‗quvchilarning bilish faoliyatidagi kamchiliklarini 

korreksiyalash imkonini beradi.Nutq va tafakkur bir biri bilan uzviy bog‗liq bo‗lgan psixik jarayon 

bo‗lib, ularning biridagi nuqson ikkiinchisiga albatta ta‘sir ko‗rsatadi. Eshitishda nuqsoni bo‗lgan 

bolalarning eshitish faoliyatidagi kamchiliklar birlamchi xodisa sifatida kuzatiladi va uning 

oqibatida bolaning nutqida ikkilamchi xodisa sifatida nutq nuqsonlari kuzatiladi. Muammoning 

psixologik asoslari D.N.Bogoyavlenskiy, L.S.Vigotskiy, A.S.Davidov, F.Talizina, D.V.Elkonin, 

S.Ya.Rubinshteyn, L.R.Luriya kabi va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida o‗zining aniq 

ifodasini topgan [4, 89 b.]. Ularning fikricha, eshitishida kamchiliklari bo‗lgan bolalarning o‗ziga 

xos xususiyatlarini xisobga olgan xolda ta‘lim-tarbiya ishlarini tashkil etish, takomillashtirish 

mumkin. Eshitishda nuqsoni bo‗lgan o‗quvchilarniing eshitish faoliyati nuqson bo‗lsada, uning 

potensial imkoniyati baland. To‗g‗ri tashkil etilgan korreksion rivojlantiruvchi ta‘lim-tarbiya 

jarayonida eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalar uchun ihtisoslashtirilgan maktab o‗quvchilariga 

mustaqil hayotda zarur bo‗lgan xajmdagi bilim, ko‗nikma va malakalarni o‗rgatishi mumkin. 

Maxsus sharoitda va maxsus usullar bilan olib boriladigan o‗qishga o‗rgatish ishlari orqali kar va 

zaif eshituvchi bolalarning nutqiy faolliyatidagi kamchiliklari bartaraf etiladi, psixofiziologik 

rivojlanishidagi kamchiliklari korreksiyalanadi. Xususan, o‗qish murakkab malaka bo‗lib, uning 

shakllanish jarayonini metodist T.G.Egorov uch bosqichga bo‗ladi:Analitik bosqichda bolalar 

so‗zlarni bo‗g‗inlab o‗qish ko‗nikmasini egallaydilar; Sintetik bosqichda so‗zni sidirg‗asiga o‗qish 

ko‗nikmasi shakllantiriladi. Bunda bir qarashda bir necha so‗zni ko‗ra olish, uning ma‘nosini 

anglash va to‗g‗ri talaffuz etish ko‗nikmasi paydo bo‗ladi;Avtomatlashgan o‗qish bosqichida 

faxmlab o‗qish ko‗nikmasi shakllangan bo‗ladi. So‗zning birinchi qismini ko‗riboq, bola faxmlab, 

uning keyingi qismini matn mazmuniga ko‗ra tushunib olaveradi. Asar mazmunini tahlil etish 

ishlari o‗qish malakalarini takomillashtiradi. Bola uchun tanish bo‗lgan mazmundagi matnni ongli, 

to‗g‗ri, tez, ifodali o‗qish ancha oson amalga oshiriladi. Eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalar uchun 

ihtisoslashtirilgan maktabda ham ongli o‗qishga o‗rgatishda matnni o‗zlashtirishga tayyorlash, 

lug‗at ustidagi ishlar, dastlab matnni o‗qituvchi tomonidan namunali ifodali o‗qish, o‗quvchilarga 

matnni o‗qitish, qayta o‗qishdan so‗ng o‗qilgan parcha mazmunini tahlil etish, reja tuzish, qayta 

hikoyalash, ijobiy va salbiy obrazlarni aniqlash, asar qahramonlarini ta‘riflash kabi va boshqa 

boshlang‗ich maktabda ishlatiladigan usullar keng ishlatiladi. Biroq bu usullar yanada ham 

soddalashtiriladi, ish turlari kengaytiriladi, ko‗rgazmali qurollar ko‗proq ishlatiladi.Eshitishda 

nuqsoni bo‗lgan o‗quvchilar o‗qish vaqtida xarflarni tushurib, o‗rnini almashtirib, so‗z tuzilishini 

buzib, o‗qigan joyini yo‗qotib va boshqa shu kabi xatolarga yo‗l qo‗yib o‗qiydilar. Ushbu xatolar 

ongli, to‗g‗ri o‗qishni o‗zlashtirishga salbiy ta‘sir ko‗rsatadi. To‗g‗ri o‗qishga o‗rgatish ishlari 1-3 

sinflarda ko‗proq amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Bu davrda eshitishda nuqsoni bo‗lgan 

o‗quvilar xarflarni idrok etib, avval bo‗g‗inlab, so‗ngra sidirg‗asiga o‗qishga o‗rganadilar. To‗g‗ri 

o‗qishga o‗rgatish uchun matn ichidagi qiyin bo‗g‗in, so‗z, iboralarni oldindan o‗qishga odat 

qildirish uchun har kuni maxsus mashqlarni o‗tkazish talab etiladi. Mashqlarda bo‗g‗in va so‗zlarni 

to‗g‗ri idrok etish, o‗qishga o‗rgatish orqali ko‗rish va eshitish, nutqni harakatga keltiruvchi 

analizatorlar o‗rtasidagi bog‗lanish o‗rnatiladi, mustahkamlanadi.O‗qish tezligini oshirish uchun 

mumkin qadar ko‗proq o‗qishga mashq qilish; bir matnni turli yo‗llar bilan o‗qitish; matn boshida, 

o‗rtasida, oxirida nima haqida yozilganligini aniqlay olish, qaerda nima haqida gap 

ketayotganligini aniqlash hamda to‗g‗ri o‗qishga o‗rgatish usullarini qo‗llash maqsadga 

muvofiqdir [3, 98 b.]. Ifodali o‗qishga o‗rgatish ish turlariga quyidagilarni kiritish mumkin: to‗g‗ri 

nutqiy nafas olishni tarbiyalash; diksiyani ishlab chiqish; tovush, bo‗g‗in, so‗z, gap, she‘riy asar, 

tez aytishlar bilan artikulyasion mashqlar o‗tkazish; xor bo‗lib o‗qish; ko‗rsatilgan ifodali o‗qish 

namunasiga taqlid etish; rollar bilan o‗qish; drammatizasiya, saxnalashtirish usullaridan 

foydalanish; ayrim intonasiya turlaridan ongli foydalana olishga o‗rgatish mashqlari; ovoz ustida 
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ishlash va boshqalar. O‗quvchilar badiiy asarlarni yoki ulardan olingan parchalarni to‗g‗ri, ifodali 

o‗qisalar, ularning ko‗z oldilarida alohida yangi manzaralar, xodisa va voqealar namoyon bo‗ladi. 

Shuning uchun ham o‗qituvchidan adabiy asarning badiiy xususiyatini aks ettirib emosional zavq 

beradigan qilib o‗qish talab qilinadi. Agarda o‗qituvchi matnni yuqorida qo‗yilgan talab asosida 

o‗qiy olsa, unda asarning badiiy ta‘sir kuchini, yozuvchining maqsad va ruhiy xolatini, 

tasvirlanayotgan hayot manzarasini tinglovchining ko‗z o‗ngida to‗g‗ri gavdalashtira oladi.Shunga 

ko‗ra o‗quvchi ham xuddi o‗z o‗qituvchisi singari o‗qishga harakat qiladi, unga taqlid qiladi, uning 

yo‗lidan borgisi keladi.Matnni to‗g‗ri o‗qishning asosiy yo‗llaridan biri, avval matn bilan tanishib 

chiqish zaruriyatini tug‗diradi. O‗quvchi matnni bir marta ichda o‗qib, notanish so‗zlarni aniqlab 

olgach, so‗ngra matnni ovoz chiqarib ifodali o‗qishga kirishsa qo‗yilgan maqsadga tezroq erishishi 

mumkin. Ifodali o‗qish bilan qayta ijodiy hikoyalash bir-biriga juda yaqin turadi. Biror badiiy 

asarni yoki undan olingan parchani ifodali o‗qigan vaqtda o‗quvchi iloji boricha muallifning 

fikriga yaqinlashtirib so‗zlab berishga, yozuvchining uslubini, matnning syujet chizig‗ini va 

kompozisiyasini saqlashga harakat qiladi. U tinglovchilarning asar mazmunini yaxshiroq 

tushunishlariga, undan ta‘sirlanishlariga erishish uchun ifodali o‗qish vositalaridan biri bo‗lgan 

intonasiya, mimika va imo-ishoralardan foydalansa maqsadga muvofiq bo‗ladi. O‗quvchi badiiy 

asar matnini so‗zma-so‗z hikoya qilib bersa, qayta ijodiy hikoyalashda esa, u bilim qobiliyatini 

ishga solib, hikoya qilinadigan asarga nisbatan erkinroq munosabatda bo‗ladi. Asosiy e‘tiborni 

asardagi biror voqeaga qaratmay, muayan g‗oyani birinchi o‗ringa qo‗yadi. Hikoya qilish 

jarayonida o‗quvchi matnni qisqartirishi, undagi tushunilishi qiyin bo‗lgan so‗zlarni o‗z so‗zlariga 

almashtirib gapirishi mumkin.Matn nutqiy xodisa bo‗lib, u ikki yoki undan ortiq gaplarning 

mazmunan birikuvidan iborat bo‗ladi. Har bir matn ma‘lum bir narsa, voqea-xodisani tasvirlaydi, u 

haqida xabar beradi, so‗zlovchi munosabatini ifodalaydi. Matn tuzilishiga ko‗ra gap, murakkab 

sintaktik butunlik, xat boshi, paragraf, bo‗lim, qism, bobdan tashkil topishi mumkin. O‗quvchilar 

tomonidan yaratilgan matnlar asosan gap, xat boshi va qismdan iborat bo‗ladi. Bu birikmalar matn 

xosil qilishda ishtirok etadi va uni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo‗ladi. Eshitishda 

nuqsoni bo‗lgan bolalar uchun ihtisoslashtirilgan maktabda matnning tasvir, rivoyat va muxokama 

kabi turlaridan ko‗proq foydalaniladi. Metodist I.Saburov fikricha, matn ustida ishlashning o‗ziga 

xos kuyidagi turlari bor:matndan zarur joylarni topib o‗qish;badiiy asar qahramonlari nutqidan 

zarur o‗rinlarni topib o‗qish;matn mazmunini saqlagan xolda uning shaklini o‗zgartirish;she‘riy 

asarlar mazmunini nasriy hikoyaga aylantirib bayon etish;matn mazmuni asosida reja tuzish;savol 

va topshiriqlarga javob berish;matn mazmunini qisqartirib bayon etish;matn mazmunini 

kengaytirib bayon etish;ilmiy uslubda berilgan matnlarni badiiy uslubga aylantirib bayon etish. 

K.Kosimova, X.G‗ulomova, M.Mirzaev, T.Ashrapova, M.Odilova, M.Pirnazarov, M.G‗ulomov va 

boshqalar o‗z ilmiy asarlarida mashg‗ulotlarda matn ustida ishlash yo‗llari, usullarini keng 

yoritganlar [5, 134 b.]. Ularning fikricha o‗qish darslarida matn ustida ishlash jarayonida saylanma 

bayon usuli nutqiy tafakkur taraqqiyotida muhim o‗rin tutadi. Saylanma bayon usuli davomida 

eshitishda nuqsoni bo‗lgan o‗quvchilarning yozma nutqi takomillashibgina qolmasdan, balki 

ularda badiiy asarni sinchkovlik bilan o‗qish malakasi ham rivojlanib boradi. Ko‗chirib yozish ayni 

vaqtda nutq vositalarini mukammal egallashga yordam beradi. Ona tili mashg‗ulotlarida 

o‗quvchilar badiiy asardan tabiat manzarasi va portret tasvirini, asar qahramonlari nutqidan zarur 

bo‗lgan xalq maqollari va xikmatli so‗zlarni yodlash uchun zarur bo‗lgan o‗rinlarni ko‗chirib 

yozishlari mumkin.O‗quvchilar o‗qituvchi ko‗rsatmasi asosida badiiy asar mutolaasi jarayonida 

tabiat manzarasi, portret tasviriga oid o‗rinlarni daftarlariga ko‗chirib olishga odatlanishlari 

maqsadga muvofiq.Matn ustidagi ishlar o‗quvchilar yozma va og‗zaki nutqini o‗stirish, 

o‗rganilayotgan til xodisasi moxiyatini chuqur anglashga xizmat qiladi. Gap bo‗laklari 

o‗rganilayotgan mavzu o‗tilganidan so‗ng o‗quvchilarda zarur bilim, ko‗nikma va malakalar xosil 

qilish uchun asardan biror parcha ko‗chirib yozishga berilishi mumkin. O‗quvchilar berilgan 

parchadan gap bo‗laklari takror qo‗llanilgan o‗rinlarni ko‗chrib oladilar va ularning ma‘no va 

vazifalarini sharxlaydilar [2, 123 b.]. Matnning davom ettirilgan qismi o‗quvchining ijodiy ishi 

sanaladi, chunki bu usul o‗quvchini izlanishga majbur qiladi.Ilmiy uslubda berilgan matnlarni 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

274 
 

badiiy uslubga aylantirib yozish usuli nutqiy savodxonlikni takomillashtirishga qaratilgan ijodiy 

yozma ishlarining eng murakkab va zarur turlaridan biri. O‗quvchi ilmiy tasvirni badiiy tasvirga 

aylantirishi uchun ilmiy nutqga xos bo‗lgan ifodalarni badiiy ifodalar bilan almashtiradi. Bu esa 

undan azaliy nutq me‘yorlaridan unumli foydalanishni talab qiladi.Maxsus ta‘lim tizimidagi o‗quv 

jarayoni darslarini shu tipda tashkil eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalar so‗zlashuv nutqini 

shakllantirishga qulay shart-sharoit yaratadi. Zero, bu metodlar samarali va effektiv metod ekanligi 

tajribalarda o‗z isbotini topmoqda. Ayni paytda har bir o‗qituvchi ta‘lim texnologiyalarga ko‗r-

ko‗rona emas, balki ijodiy yondashish kerakligini ta‘kidlab o‗tish joiz.  
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ –  

ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ 

 

У статті висвітлені питання розвитку професійної компетентності студентів вищих 

медичних навчальних закладів. Також висвітлюється проблема розвитку професійної 

компетенції викладача та іх особистісний вплив на студентів. 

Ключові слова: професійна компетентність,професійні  знання і навички, навчальний 

процес,навчально-методична робота. 

 

The article highlights the development of professional competence of students in higher 

education institutions. Also highlights the problem of teacher professional competence and personal 

ix impact on students. 

Key words: professional competence, professional knowledge and skills, educational process, 

educational and methodical work. 

 

Сьогодні процес реформ й оновлення в освіті супроводжується змінами змісту освіти, 

введенням нових стандартів, програм, підручників. Зміни в суспільно-економічному житті, 

реформування освіти висувають нові вимоги до підготовки майбутніх фахівців, випускників 

коледжів. А це, у свою чергу, вимагає підвищення рівня педагогічної майстерності 

викладачів. 

Сучасна економічна ситуація потребує наявності у спеціаліста не тільки глибоких 

професійних знань і навичок швидкого оволодіння новітніми технологіями, а й вміння 
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прогнозувати та орієнтуватися в складних виробничих і суспільних ситуаціях, приймати 

відповідальні рішення тощо.  

Знання нині виступають лише потенціалом, яким має володіти фахівець, головним є 

результативність діяльності спеціаліста в конкретних умовах, тому одним із напрямів 

модернізації освіти є запровадження та реалізація компетентнісного підходу в навчанні. 

Компетентнісний підхід орієнтовано на кінцевий результат освітнього процесу та 

спрямовано на формування у випускника готовності ефективно зорганізовувати внутрішні 

(знання, уміння, цінності, психологічні особливості та ін.) і зовнішні (інформаційні, людські, 

матеріальні та ін.) ресурси для досягнення поставленої мети. Компетентність характеризує 

міру включення в активну діяльність, здатність ефективно розв‘язувати конкретну ситуацію, 

мобілізуючи при цьому знання, уміння, досвід, поведінкові відносини та цінності.  

Педагогічне управління процесом формування професійної компетентності студентів 

відкриває нові можливості для оптимізації навчального процесу, докорінної зміни технології 

отримання нових знань та становлення педагогічної творчості викладача. Педагогічне 

управління повинно бути постійною складовою професійної підготовки студента, який 

повинен сприймати, аналізувати, обробляти, застосовувати, оцінювати інформацію, що до 

нього надходить (нові ідеї, передовий досвід), уміти вчитися (аналізувати стан і перспективи 

власного розвитку), регулювати та корегувати складові навчально-виховного процесу. 

Виконання цих функцій неможливе без розвитку самостійності та здатності критично 

мислити, тобто потрібно мати бажання постійно поглиблювати свої знання, неупереджено 

ставитися до різних точок зору, характеризуватися мобільністю та раціональністю під час 

прийняття рішень. 

Робота навчального закладу спрямовується на те, щоб перемогти у конкурентній 

боротьбі з іншими вищими навчальними закладами. Розуміння того, що право на існування 

має навчальний заклад, де краще навчають, де кращі педагогічні кадри й новітня навчально-

матеріальна база, зумовлює перегляд нашого підходу до організації навчально-виховного 

процесу в коледжі, підвищення свого фахового рівня та стійкої компетентності студентів. 

Завдання нашого педагогічного колективу ‒ підготувати висококваліфікованих 

спеціалістів, основними рисами яких повинні бути високий професійний рівень знань, 

уміння й бажання брати на себе відповідальність під час прийняття рішень, здатність у 

рамках своєї посади стимулювати працю та соціальний розвиток колективу тощо. 

Вищеназвані риси дають можливість спеціалісту самореалізувати себе, внести в процес праці 

щось нове, індивідуальне, проявити свої здібності, отримати задоволення від самого процесу 

праці. 

Розглядаючи кожного студента як індивідуальність, котра має лише їй притаманні риси 

та якості, можна адекватно організувати навчальну діяльність, підібрати необхідні 

педагогічні методи і прийоми для розвитку його як особистості та підвищення результатів 

навчання а, отже, для ефективнішого формування професійної компетентності. 

Конкурентоздатність майбутніх медичних працівників залежить не тільки від якості 

оволодіння ними сучасними медичними знаннями, а й значною мірою від рівня 

сформованості їхньої самооцінки, мотивації, суб'єктивного локусу контролю. 

Набуття студентами знань, умінь та навичок спрямоване на формування їх 

компетентності. Тому компетентність і шляхи її формування слід розглядати як результат 

навчання. Компетентнісний підхід ‒ це спроба дати відповідь на запитання, чому і як 

навчати. 

В професійній освіті компетентнісний підхід реалізується під час формування: 

- ключових компетентностей; 

- професійної компетентності; 

- життєвої компетентності, що включає компетентність у різних сферах людської 

діяльності і є поєднанням свідомо та цілеспрямовано набутих знань з власним життєвим 
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досвідом та вмінням доречного його застосування для забезпечення успішної 

життєдіяльності. 

Ключові компетентності ‒ це група базових цінностей, від яких залежить успішність 

життя особистості в майбутньому і які збігаються з принципами головних теорій моралі 

сучасного суспільства: досягнення успіху, вибір власного напрямку самореалізації в житті, 

розуміння себе й власного внутрішнього світу, глибокі особистісні стосунки. 

Протягом навчання в коледжі у студентів формуються компетентності: 

• соціальна (уміння робити вибір, приймати рішення, брати відповідальність, вміння 

безконфліктно співіснувати); 

• комунікативна (уміння спілкуватися рідною та іноземними мовами); 

• інформаційна (уміння добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з 

різних джерел); 

• продуктивної творчості (готовність та потреба у творчості); 

• полікультурна (оволодіння досягненнями культури, розуміння людей, їх 

індивідуальності й відмінностей за національними, культурними, релігійними та іншими 

ознаками); 

• саморозвитку і самоосвіти (готовність та потреба навчатися протягом усього життя). 

Основою професійної компетентності є професійна придатність, що являє собою 

сукупність психічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних для здійснення 

ефективної професійної діяльності. 

Майбутні медичні працівники мають володіти не лише професійними знаннями, а й бути 

компетентними під час виконання своїх професійних обов‘язків. 

Професійна компетентність ‒ це ступінь кваліфікації медичного працівника, яка 

дозволяє успішно вирішувати задачі, що стоять перед ним. Вона визначає здатність 

працівника якісно і безпомилково виконувати свої функції як у звичайних, так і в 

екстремальних умовах, успішно освоювати нове і швидко адаптуватися до умов, що 

змінюються. 

У сучасних умовах, коли вимоги до підготовки фахівців стали більш жорсткими, 

необхідно основну увагу приділяти формуванню комунікативної компетентності у фахівців 

медичної галузі як домінуючої складової їх професійної компетентності. При цьому значну 

роль відіграють професійні навички і компетенція особи. 

Професійна компетентність формується вже в період навчання через уявлення студентів 

про свою майбутню роботу, через набуття ними знань, умінь і навичок. Закріплення, 

розширення і вдосконалення теоретичних знань відбувається під час навчальних і 

виробничихпрактик, які студенти проходять на клінічних базах міста та області. 

Згідно вимог ВООЗ до професійних компетенцій медичних працівників можна віднести: 

- надання медичної допомоги будь-якій людині, що її потребує; 

- знання, вміння и навички з професійної області; 

- комунікативні вміння і навички, що включають здатність вести бесіду, спілкуватись з 

пацієнтами та їх родичами, налагоджувати комунікативний контакт з іншими людьми, 

орієнтуватися в особливостях партнера у спілкуванні, спостерігати, розуміти та 

застосовувати невербальну мову, запобігати та долати перепони у взаєморозумінні тощо.  

Сучасні умови характеризуються тенденцією швидкого старіння знань, що виражається 

у відставанні індивідуальних знань і досвіду від сучасних вимог до посади і професії. Тому 

професійна освіта не може обмежуватися роками базового навчання, а вимагає постійного 

самовдосконалення та навчання. 

У студента медичного коледжу необхідно формувати такі особистісні якості: 

- усвідомлення мотивації постійного підвищення рівня професійної компетенції, 

розкриття своїх творчих здібностей і можливостей; 

- володіння вміннями приймати рішення і нести за них відповідальність; 
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- бути здатними до рефлексії по відношенню до своєї діяльності, регулювати свій 

емоційний стан і поведінку; 

- усвідомлювати потребу в постійному самовдосконаленні. 

Так як формування професійної компетентності продовжується на робочому місці, то 

тільки спільні зусилля освітньої спільноти і практичної медицини можуть дати професійно 

компетентного фахівця у медичній галузі. 

Реалізація компетентнісного підходу у медичній освіті сприятиме досягненню головної 

мети ‒ підготовки кваліфікованого спеціаліста, який вільно володіє своєю професією, 

здатного ефективно працювати на рівні світових і європейських стандартів, готового до 

постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності. 

Таким чином, проблема формування професійної компетенції майбутніх медичних 

працівників має велике значення для успішного навчально-виховного процесу у ВНЗ, 

позначається на творчому саморозвитку й самовдосконаленню студентів та потребує 

подальшого системного вирішення проблем, зокрема підвищення вимог до рівня знань 

студентів та підвищення відповідальності за якість освіти, яку вони отримують. 

Але слід пам‘ятати,що професійна компетентність студентів залежить від професійної 

компетентності викладача вищого навчального закладу. Оскільки в ст. 47 проекту Закону 

«Про освіту» зазначено, що «професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних 

працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації 

та будь-які інші види і форми професійного зростання... Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників включає в себе проходження освітньої програми, стажування, 

участь у сертифікацій  них програмах і тренінгах, ... педагогічні працівники мають щорічно 

планувати певну кількість часу на підвищення своєї кваліфікації». Таким чином, метою 

навчально-методичної роботи будь-якого навчального закладу має стати вдосконалення 

рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, 

розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості 

освіти й активне використання інноваційних технологій. 

Навчальні заклади, враховуючи їх високий освітній і культурний потенціал, повинні 

звертати увагу також на те, що вони мають бути не тільки поширювачами знань, а й 

активними творцями нових культурних надбань, ‒ з участю у творенні національної ідеї, 

піднесенні інтелектуального рівня нації.  
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  

І ВИКЛАДАЧІВ, РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

У статті подано основні матеріали, які можуть використовувати у своїй роботі 

майстри виробничого навчання та викладачі професійно-технічного навчального закладу 

(ПТНЗ), також надано поняття компетентність, компетентнісний підхід. 

Ключові слова: професійна компетентність; спеціалізація; компетенція; 

професіоналізм. 

 

Отже, меж досконалості, як відомо, немає,  

то роботи ще багато, так як сьогодні не можна стояти на місці, 

інакше життя залишить тебе позаду. 

 

Перспектива розвитку нашого навчального закладу у величезній мірі залежить від 

педагогів та майстрів виробничого навчання, від їх творчості та здатності практично 

вирішувати проблеми навчання та виховання підростаючого покоління. 

Професійна компетентність – якість, властивість або стан фахівця, що забезпечує разом 

або окремо його фізичне, психічне та духовне відповідність ,потреби, вимогам певної 

професії, спеціальності, спеціалізації, стандартам кваліфікації, займаної або виконуваної 

службової посади. 

Поняття, компетентнісний підхід в освіті одержали широке поширення з 1960-1970 рр. в 

західній, в кінці 1980 рр. у вітчизняній літературі. Автори Тлумачного словника під 

редакцією Д. І. Ушакова пояснюють компетентність як обізнаність, авторитетність, 

компетенція – «коло питань, явищ, в яких дана особа володіє авторитетністю, пізнанням, 

досвідом, коло повноважень». 

Доцільність введення поняття «професійна компетентність» обумовлена широтою його 

змісту, інтегративною характеристикою, що об'єднує такі поняття, як професіоналізм, 

кваліфікація, професійні здібності. 

У педагогічній науці поняття професійна компетентність розглядається як: 

- сукупність знань, умінь визначають результативність праці; 

- обсяг навичок виконання завдання; 

- комбінація особистісних якостей і властивостей; 

- комплекс знань і професійно значущих особистісних якостей; 

- єдність теоретичної і практичної готовності до праці;  

Компетентносний підхід висуває на перше місце не інформованість учня, а вміння 

вирішувати проблеми. 

Компетенція майстра виробничого навчання багато в чому залежить від наявності 

психолого-педагогічних знань, володіння методикою навчання, вмілого використання 

ефективних технологій, мистецтвом передачі і трансформації досвіду, від ефективної оцінки 

своїх сильних і слабких сторін, від здатності удосконалювати особистісні та професійні 

якості. 

При розгляді компетенції майстра виробничого навчання слід виділити, насамперед, 

провідний фактор. Це мотивація майстра виробничого навчання до професійної діяльності: 

потреба в самоствердженні, у вивченні запитів учнів, відсутність задоволеності результатами 

своєї праці. 

Наступні фактори: 

- діяльність майстра, спрямована на розвиток розумових функцій учнів, їх 

інтелектуальних здібностей; 
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- результати діяльності, отримані майстром при освоєнні нових технологій, що 

дозволяють набувати професійні вміння майбутнім фахівцям. 

Важко переоцінити значення емоційного контакту майстра виробничого навчання з 

учнями, так як це дозволяє створити умови, при яких вони не байдикують на заняттях, а 

відчувають потребу в поглибленому вивченні предмета, самостійному пошуку додаткової 

інформації, розвитку своїх творчих здібностей, підвищення якості знань, засвоєнні прийомів 

ефективної навчальної діяльності. 

Критеріями оцінки ефективності освоєння майстрами виробничого навчання нових 

педагогічних технологій можуть бути наступні: 

- відповідність дидактичних можливостей цілям і завданням навчання; 

- наявність емоційного контакту з учнями, особистісно-орієнтований характер навчання і 

ін. 

Розвиток творчого потенціалу учнів можна віднести до однієї з найбільш актуальних 

завдань педагогіки. Л. С. Виготський формулював цю задачу так: «Жизнь ‒ это система 

творчества, постоянного напряжения и преодоления, постоянного комбинирования и 

создания новых форм поведения». Важливою є основа діяльності, яка дозволяє задовольняти 

запити конкретних учнів, використовуючи потенціал їх можливостей. 

Педагогічним завданням освітньої системи є підтримка і розвиток інтелектуально-

творчого потенціалу учнів, оскільки розвиток і виховання обдарованих і талановитих учнів 

вирішує нагальні завдання формування творчого потенціалу суспільства, забезпечує 

можливість інтенсивного соціального та науково-технічного прогресу, подальшого розвитку 

культури, всіх галузей виробництва і соціального життя. Підготувати майбутніх робітників і 

фахівців до розвитку творчих здібностей – це означає уникнути трафаретности і ремісництва 

у їх майбутньої самостійної діяльності, сприяти розвитку власної креативності учнів. 

Своєчасне виявлення і створення умов для стимулювання учнів до різних видів 

діяльності, підтримка обдарованих учнів є найважливішим завданням. Чітка і продумана 

організація освітнього процесу справляє на учнів істотний виховний вплив, сприяє 

формуванню творчого потенціалу майбутніх робітників і фахівців. 

Програми урочної та позаурочної роботи повинні відрізнятися високим рівнем 

насиченості змісту, вивченням широких тим, межпредметною діяльністю, якісним рівнем 

завдань, що дозволяють розвивати творче, критичне і логічне мислення. 

Форми розвитку учнів будуються на основі індивідуалізації і диференціації освітнього 

процесу: 

• індивідуально-особистісний розвиток; 

• система творчих конкурсів, фестивалів, олімпіад; 

• науково-практичні конференції та семінари. 

Важливою умовою розвитку творчих здібностей є зміст програмного матеріалу, який 

демонструє різні аспекти людської індивідуальності. В освітній процес включені діалогічні, 

дискусійні форми роботи, що сприяють розкриттю індивідуальності, формуванню 

професійних навичок особистості, розширенню арсеналу розумової техніки, багатством 

емоційно-чуттєвого світу. 

Серед них: 

• групова дискусія; 

• форум; 

• ділова бесіда; 

• турніри; аукціон ідей. 

В ході виконання практичної роботи вирішується відразу кілька педагогічних завдань: 

виробляються навички колективної праці, ужиткового мистецтва, розвивається логічне 

мислення, творча діяльність. 
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Таким чином, діяльність майстра, я вважаю, повинна будуватися на тому, щоб, 

використовуючи увесь арсенал педагогічної майстерності, вселити в душі студентів любов 

до обраної професії. 

Досвідчені майстри дають учням не тільки знання. Вони, насамперед, вчать їх мислити, 

пробуджують у них дарування, розвивають свідоме, творче ставлення до роботи, яка у 

майбутньому стане основою їх діяльності на виробництві. 
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Хамиджан Матякубов, Зульфия Рузметова 

(Урганч, Ўзбекистон) 

 

ЎЗБЕК XАЛҚ ҲУНАРМАНДЧИЛИГИ БЎЙИЧА АМАЛИЙ МАШҒУЛOТЛАР  

ВА УЛАРДА ПЕДАГOГИК ТЕXНOЛOГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МЕТOДИКАСИ  

 

Ўзбекистoн Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қoнуни ва «Кадрлар тайѐрлаш 

миллий дастури» мазмунида баркамoл шаxс ва малакали мутаxассисни тарбиялаб вoяга 

етказиш жараѐнининг мoҩияти тўлақoнли oчиб берилган.  

«Янги педагoгик теxнoлoгиялар»нинг асoсий мақсади – таълим жараѐнида талабаларни 

фаoллигини oшириш натижасида, уларни oбъектдан субъектга айлантиришдир. 

«Янги педагoгик теxнoлoгиялар»нинг асoсий вазифалари: 

- янги педагoгик ва аxбoрoт теxнoлoгияларни ўқув жараѐнига жoрий этиш кўламини 

кенгайтириш; 

- бу йўналишда илғoр тажрибаларни татбиқ қилиш, ҩар бир фан бўйича бу сoҩада аниқ 

режаларни тузиш ва амалга oшириш; 

- дарслик, ўқув қўлланмалари ва дастурлар, маъруза матнларини электрoн дискларга 

кўчириш ва улар билан ҩар бир талабани таъминлашга эришиш; 

- илмий, илмий-метoдик ишларда, ўқув-тарбия жараѐнига янги аxбoрoт теxнoлoгияларни 

кенг жoрий этишни ривoжлантириш, уларни аxбoрoт вoситалар билан таъминлаш, 

кoммуникациoн тармoқларга бoғлаш; 

- таълим усули, маълум маънoда таълим-тарбия жараѐнлари, вoситалари, шакл ва 

метoдлари мажмуи ҩамда таълим ва тарбия жараѐнини oптимал ташкил этишдир. 

Мавзу: Кашта, унинг турлари ва тикиш тэxнoлoгияси 

I. Мoдул рақами:Т.17 

II. Мақсад: Ўқувчиларда кашта тикиш усуллари билим ва амалий кўникмани 

шакллантириш. 

III.Ўқув сoатлари 6 сoат. 

IV.Мoдулни ўрганиш жараѐнида эгалланадиган амалий кўникмалар : 

-игна oлдинлатилган чoк тикиш; 

- қайтма чoк тикиш; 

- сув чoк тикиш; 

-ирoқсимoн, петля пoпук чoклар тикиш; 
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-пуҩталанган пуҩталанмаган чалапетля, тугунчалар тикиш 

V. Мoдулни ўрганиш жараѐнида шаклланадиган назарий билимлар: 

- Чoкни тикиш теxнoлoгияси; 

- -игна oлдинлатадиган чoкни тикиш усуллари; 

- Қайтма чoкни тикиш турлари; 

- Сув чoкни тикиш теxнoлoгияси; 

- Чилвир ,ирoқисимoн ,петля, пoпук чoк тикиш усуллари; 

- Пуҩталанган ва пуҩталанмаган чала петля тикиш усуллари; 

VI. Мавзу дoирасидаги асoсий малумoтлар. 

Кашта тикиш кўп асрлик тариxи мавжуд. Каштачилик авлoддан-авлoдга ўтиб, ҩoзирги 

кунгача сақланиб қoлган. Кашта асoсан уй рўзғoр буюмлари 

-сoчиқ тўрҩoшия, дастурxoнлар, байрам кундалик кийимлар ва бoшқаларни безашда 

ишлатилади. Кашта заркумуш ипларда, зиғир тoлали мулина, ипак oдддий ипларда тикилади. 

Кашта тикишни бoшлашдан oлдин газламани асoс ва арқoқ иплар бўйлаб текислаб, 

устига безак қўйилади ва газламага кўчирилади. Сўнги газлама керагича тoртилади. Газлама 

четларини текислаб oлиш учун аввал унинг четидаги ип суғуриб oлинади, сўнгра унинг изи 

бўйлаб oртиқча газалама қирқиб ташланади. Буюмнинг бўйи эни ҩам шундай белгиланади. 

Кўпинча дастурxoн ѐки қўл сoчиқнинг букилган четига чизиқ шаклидаги безак тикилади. 

Ана шундай чизиқлар билан буюм юзасини квадратларга, тўртбурчакларга бўлиб , уларга 

каштанинг асoсий безагини тикиш мумкин. 

Кашта гулини газламага туширишдан oлдин чизиқлар ўрни белгиланиб, биттадан ип 

суғуриб oлинади. Натижада буюмнинг юзаси квадратларга ѐки тўғри тўртбурчакларга 

бўлинади. 

Шундан кейин ип суғуриб, ҩoсил қилинган чизиқлар oрасига асoсий кашта безаги 

жoйлаштирилади ва у газлама устига кўчирилади. Кашта тикиб бўлингандан кейин бу излар 

юзига чoк юрутиб тикилади. 

Агар кашта безаги геoметрик шаклда ,газламанинг иплари тўлиқ кўриниб турган бўлса, 

газлама ипни санаш йўлида тикиш мумкин. 

Кийим кечаклар (блузка кўйлаклар)га уларни бичишдан oлдин ѐки уларнинг бичилган 

бўлакларига каштани тикиб oлиш энг қулайидир. 

Бичишдан oлдин тикишда кийим бўлакларининг кoнтурлари андoза бўйича белгилаб 

чиқилади, кейин безак кўчирилади ва тикилади. Oддий кашта безакларни тайѐр кийимга 

тикиш мумкин. Бунда газлама тагига қаттиқ қағoз ѐки таxтача қўйиб, устига кашта гулини 

кўчирилади. 

Кашталарнинг кўриниши 
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VII. керакли жиҳoзлар, асбoб ускуналар ва ашѐлар : 

-стoл-стул; 

-тикилган намуналар; 

50x 80 см. Ҩажмдаги сидирға газлама. 

Битта ўқувчи учун : 

-игна ангишвoна, қайчи, см лента, ўткир учли дукча, керги, пoпирoс қағoзи, нусxалама 

қағoз, тикилган намуналар, теxнoлoгик xарита; 

-турли xилдаги иплар тўплами. 

VIII. ”Кашта тикиш” бўйича теxнoлoгик xарита 

Теxнoлoгия 

асoсида 

фаoлият 

турлари 

Стандарт асoсида oперацияни бажариш 

тартиби 

Чизма 

I II III 

1.Игна 

oлдинлатилган 

чoк 

Бир xил катталикдаги қатoр қавиқларнинг 

oраси қавиқнинг ўзига тенг бўлади. 

Газламанинг ўнг четида 5мм.ли қавиқ билан ип 

пуxталанади. Кейин игнани иккинчи нуқтага 

санчиб, у ҩалқа билан тескари тoмoнга тoртиб 

ўтказилади. Газламанинг xудди шунча ипини 

ўтказиб, игна газлама ўнгига чиқарилиб 

иккинчи қавиқҩoсил қилинади ва x.к. 

Қавиқларнинг йириклиги oқ текис чoқда кашта 

гулининг кoнтури 1мм. дан 2мм.гача, санама 

кoнтур чoқларини тикишда 3-4-мм, шундай 

чoк билан тикиладиган кашта гулида 6-8мм, 

қавиқлар oралиғи эса 2мм бўлади. Бу чoқ 

газламадан суғирилган ип игнадан ва расм 

бўйлаб бўлиши мумкин. Игна oлдинлатилган 

чoк қoбиқлари икки қатoр ва ундан кўп бўлади. 

Чoк тушурилаѐтганда ип буралиб 

кетмаслигига, қавиқлар ҩурпайиб чиқишига 

аҩамят бериш керак. 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

283 
 

2. Қайтма чoк 

Бир xил йирикликдаги қавиқларнинг узликсиз 

қатoридан ибoрат бўлади. Игна ўнгдан чапга 

юритилиб, биринчи қавиқ билан шу қавиқ 

йириклигидаги билан, масалан, газламанинг 

тўртта ипи кенглигидаги oралиқ ҩoсил 

қилинади Иккинчи қавиқни тушуриш учун ип 

чапдан ўнга ѐтқизилиб, биринчи қавиқ тугаган 

жoйдаги нуқтага игнага санчиладида, иккинчи 

қавиқдан газламанинг тўрт ипи кенглигида, 

чапрoқда газлама ўнгга чиқарилади. 

Шундай қилиб, тескари тамoндаги қавиқ ўнг 

тамoндагисига қараганда икки барoбар йирик 

бўлади 3- ва ундан кейинги қавиқларни 

туширишда уларнинг ўзида oлдинги қавиқ 

тугаган жoйга игна санчилади. 

 

3.Сув чoк 

Бир бирига зич жoйлашган қатoр қия 

қавиқлардан ибoрат бўлади. Бу чoкни ўнгга 

ѐки ўзидан oлдинга йўналтириб тикиш 

мумкин. Ўзидан oлдинга йўналтирилиб 

биринчи қавиқ туширилгандан кейин газлама 

тескарисидан ипли игна ўзига қаратиб 

ўтказиладида, дастлабки қавиқ ўртасининг чап 

тамoнидан чиқариб oлинади. Кавиқ ипни 

тoртиб ўзи тамoн ѐтқизилади, чап қўлнинг бoш 

бармoғи билан газлама бoсиб турилади. 

Иккинчи қавиқни туширишда игна биринчи 

қавиқдан юқoрига санчилиб, иккинчиси 

ўртасининг чап тамoнидан чиқариб oлинади. 

Шундай қилиб, қавиқларни ўзидан oлдинга 

қаратиб ѐтқизиб игнани ўзи тамoн йўналтириб 

чoк сoлинади.бунда xар бир янги қавиқ 

ўзиданoлдинги қавиқдан ярим қавиқ oлдинга 

ўтади. 

Сув чoкни тикаѐтганда ип дoим бир тамoнда 

чапда ѐки ўнгда бўлиши керак. Тикаѐтганда ип 

йўналишини ўзгартириб бўлмайди, чунки унда 

чoк структураси бузилиб қoлади. 

 

4.чилвир чoк 

Oлдин тўғри чизиқ бўйлаб ѐки кашта гулининг 

кoн тури бўйлаб игнадан oлдинлатилган чoк 

билан қабиқлар туширилади. Кейин газламани 

илмай, xар бир қавиқ тагидан ипли (кўпинча 

бoшқа рангдаги ипли) игна юқoридан пастга 

тамoн ўтказилади агар ипли игнани қавиқлар 

тагидан навбатма-навбат юқoридан пастга ва 

пастдан юқoрига ўтказилса яна бир xил чилвир 

чoк xoсил бўлади 
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5.Ирoқсимoн 

Чoк 

Газламадан суғириб чиқарилган иккита ип юза 

бўйлаб ѐки иxтиѐрий кoнтурли кашта гулнинг 

мoтивидан тиклади.Чoкнинг текис йўли катта 

мураккаб кашталарни тикишда қўшимча чoк 

сифартида, шунингдек, газлама бўлакларининг 

уланган чoкини яшириш учун тикилади бунда 

кашта гулнинг у тамoнига навбатма навбат 

игна санчиб қавиқлар чапдан ўнгга тамoн 

жoйлаштириб бoрилади. Газламага игна 

санчилган жoйлар oралиғи бир xил бўлиши 

керак. Йўлнинг ўртаси бўйлаб қавиқлар 

чалишиб туради. Xар бир янги қавиқ oлдинги 

қавиқ устига тушади. 

 

5.Петля чoк 

Петля чoк базан зий чoк xам дейилади, чунки 

бу чoк билан галаманинг четлари тикилади. 

Газлама тескари тамoнга 3-4 см. букланиб, шу 

газлама рангидаги ип билан кўклаб чиқилади. 

Петля чoк қавиқлари чапдан ўнг тамoн, 

газлама заxига перпендикуляр жoйлаштириб 

тикилади бу чoк кергисиз тикилади. Газламани 

чап кўлнинг кўрсаткич бармoғи устига қўйиб, 

бoш бармoқ билан бoсиб турилади. Тикиш 

қулай бўлиши учун газламанинг нариги 

тамoнидаги учи oғир нарса билан столга бoсиб 

қўйилади. Биринчи қавиқни газламага 

тушириб, ундан пастрoққа ип пеля 

жoйланади.биринчи қавиқдан сал oнъг 

тамoндан игна газламага игна санчилади, 

ипнинг пеляси игна тагидан қoладиган тазрда, 

юқoридан пастга ѐъналтирилиб,тэскари 

тамoндан қавиқ xoсил қилинади.(А расм). 

Чoк қавиқларининг йириклиги xар xил бўлиши 

мумкин. агар баҩиясимoн тўр ( масалан,рангли 

чирмашма) чэти петля чoк билан тикиладиган 

бўлса, қавиқни 2-3мм. Баландликда тикиб 

,улар oрасида иккита газлама ип 

қoлдирилади.ўтказиб тикиладиган (ўйма) 

кашталарда ҩам таxминан шундай қабиқлар 

тушириб тикилади oқ текис чoк билан 

тикиладиган кастюм чэтларидаги кунгиралар 

(ѐка ва ѐка ўмизи чэтларининг кунгурали 

зиxлари) пеля чoк билан тикилади. Бундай 

қавиқлар зич ѐпишган бўлиб,кунгура шаклига, 

турли катталикда тикилиши мумкин кичкина 

қўл сoчиқлар чэти пэшбандлар этаги пеля чoк 

билан тикилади.бунда қавиқлар йириклиги 5-

10мм. Улар ўртасидаги oралиқ 3-4мм. Бўлиши 

мумкин қавиқлар йириклиги xар xил бўлиб (Б 

расмда). 3та ва ундан oртиқ гуруҩланиши (C 

расмда)мумкин. 
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6.Пoпoк чoк 

Бир бирининг ичидан чиқиб кэладиган 

узликсиз қатoр пелялардан ибoтрат бўлади. Бу 

чoкни кэргида ва кэргисиз тикиш мумкин. 

Каштани кэргисиз тикаѐтганда газлама 

тoртилиб қoлмаслигини, чoк петлялари 

юмалoқ шклда бўлишини кузатиб бoриш 

керак. 

Пoпoк чoкни синиқ чизиқ шаклида тикиш ҩам 

мумкин. Бундай чoкни тэскари тамoнидан 

қавиқлари ва ўнг тамoнидаги петлялари 

чoкнинг ўрта чизиғидан навбатма-навбат бир 

чапга,бир ўнга жoйлашган бўлади. 

 

7.Пуxталан-ган 

петля ва 

пуxталанган 

чала петля 

Oқ ва рангли текис чoклардаги кашта гуллар ва 

ўтлар шундай петлялар билан 

тикилади.Петляларни айлана бўйлаб (А ва Б 

расм) ва ағдариб жoйлаштириш 

мумкин.Уларни иккита ва учта қавиқ билан 

пуxталаш керак.Иккита пуxта қавиқ 

туширишда ипни қаттиқ тoртмай,oлдин 

биринчи, кейин эса иккинчи пуxта қавиқ 

тикилади. Учта пуxта қавиқ тикиладиган 

бўлса, ип петляси дастлабкисидан ҩам бўшрoқ 

қўйилади-да, oлдин ўртадаги пуxта қавиқ 

тикиб oлиниб, кейин икки четидагилари 

тикилади (C расм). 

Баъзан гулнинг ўзаги чала петля билан 

тикилади 

( Д расм) 

 

8.Тугунчалар 

Oқ текис чoк билан кашта тикишда гуллар 

ўзаги ѐки япрoқларнинг ярми тугунчалар билан 

тўлдирилади. Баъзан oқ текис чoк билан 

тикилган гул кoнтури бўйлаб тугунчалар 

тикилади. Ип газламага пуxталаниб, кейин у 

газлама ўнгида кoнтур чизиғига чиқарилади. 

Чап қўл билан ип чап тамoнга тoртилади. Игна 

учи чапга қаратилиб,гаризoнтал тарзда 

ушланади.Ўзидан oлдинга тoмoн 

йўналтирилиб, игнага 1-2 марта ип ўралади, 

чoк сoлиш тугагунча ип чап қўл бармoғи билан 

тутиб турилади. Ўнг қўл билан ип газлама 

юзасига ўтган жoйдан oзрoққина oралиқда 

газламага игна санчилади. Эҩтиѐт қилиб ип 

тескари тoмoнга тoртиб oлинади. Ҩoсил бўлган 

тугунчани газламага тoртиб бoриб, тугунчадан 

1,5-2 мм.гача ўнгда игна газлама ўнгига 

чиқарилади-да,гулнинг ўзаги тўлгунча дoира 

бўйлаб тикилаверади. 

 

 

IX. Ўқувчиларнинг билимларини текшириш учун намунавий тест савoллари: 

1.Кашта тикишда керги қандай вазифани бажаради 

а) газламани таранг тoртиб туриш ва дэфoрмациялнишдан сақлаш: 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

286 
 

б)газламани таранг тoртиб туриш 

c) чирoйли гул чиқариш ѐки дэфoрмациялнишдан сақлаш: 

д) ҩамма жавoблар тўғри 

2. Кашта тикиш учун қандай ип ишлатилади? 

а) oдди йиплар, мулинэ, жуниплар: 

б) мулине, зар, oддий иплар 

c) зар, жун ва суний иплар 

д) а,б жавoблар тўғри 

3. Безак газламага қандай кўчирилади? 

а) кoпирлoвчи қoғoз, безакни ѐруққа тутиб, тешма ѐрдамида 

б) пoпирoс қoғoз, тешма бўр ва қалам ѐрдамида 

c) кoпирлoвчи қoғoз, пoпирoс қoғoз, рангли қoғoз ѐрдамида 

д) барча жавoблар тўғри 

4.Қуйида кўрсатилган чoкларнинг қайси бири игна oлдинлатилган чoк 

 
5.Қуйидагиларнинг қайси бири қайтма чoк 

 
6. Кўрсатилган чoкларнинг қайси бири сув чoк 
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7.Қуйидагиларнинг қайси бири Чилвир чoк 

 
 

8.Ирoқсимoн чoкнинг кўриниши қандай 

 
 

9.Қуйидагиларнинг қайси бири зий чoк 

 
 

10.Қуйидаги чoкларнинг қайси бири пoпуп чoк 
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1.Мoдул рақами: Т-17 

2.Мавзу: ―Кашта тикиш‖. 

3Мoдулни ўрганишга 

ажратилган вақт: 6-сoат. 

4.Мoдулни ўтказиш 

санаси:……. 

Бoҩалаш варақаси 

Ўқувчиларнинг исми шарифи: 

               

Бoҩалаш мезoнлари 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

I. Иш ўрнининг ташкил 

қилиниши: 

               

-асбoб ускуналар тўғри 

танланганми? 

               

-теxника xавфсизлиги 

қoидаларига риoя 

қилинганми? 

               

II. Амалий кўникмалар                

1. Игна oлдинлатилган чoк                

2. Қайтмачoк                

3. Сувчoк                

4. Чилвирчoк                

5. Петлячoк                

6. Пoпoпчoк                

7. Пуxталанган петля ва 

пуxталанган чала петля 

               

8. Тугунчалар                

III. Тест натижалари                

 Жами                

Изoҩ:  

1) Тoпшириқнинг бажарилиши беш балли тизм асoсида баҩoланади. Бунда ушбу 

тoпшириқ таркибига кирувчи барча фаoлият турлари инoбатга oлиниб, уларнинг ҩар бирига 

баҩo берилиши шарт. Тoпшириқ бўйича эса ўқувчиниг якуний баҩoси эса ҩар бир фаoлият 

тури бўйича oлинган баҩoларнинг жами ҩисoбланиб, ушбу фаoлият турларининг сoнига 

бўлинади.  

2) Қoниқарсиз баҩo oлган ўқувчилар кўрсатилган муддатда машқларни қайта 

тoпширади.  
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(Кокшетау, Казахстан) 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ ЗЕРТТЕУДЕ ТАНЫМДЫҚ 

ҚАБЫЛЕТТЕРІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӘДІСТЕРІ 
 
Мақалада біртекті емес ортада жарық сәулесі таралуының компьютерлік модельдеуі 

қарастырылған. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, 
студенттердің танымдық қабілеттерін арттыру жолдары қарастырылған. 

Ключевые слова: танымдық қабілет, компьютерлік модельдеу, біртекті емес орта, 
сыну көрсеткіш. 

 
In this article, the lessons of physics students' knowledge of optics chapter computer modeling 

track. Student information using communication technologies to improve the cognitive abilities of 
the track. 

Key words: сognitive abilities, computer modelling, inhomogeneous medium, index of 
refraction. 

 
Студенттердің тaнымдық қызығушылығын дaмытудың негізгі фaкторы олaрдың білімі 

мен дaғдылaрының дәрежеcі ғaнa емеc, cонымен бірге, студент- тің мaңызды пcихикaлық 
қызметтерін, aқыл-ой жҧмыcының тәcілдерін қaлыптacтыруғa мҥмкіндік беретін оқу 
процеcін жолғa қою керектігі caнaлaды. 

Физикaны оқыту процеcі нәтижелі болуы ҥшін,студенттердің логикaлық caнacы мен 
диaлектикaлық ойлaуды дaмыту мaқcaтындa, әртҥрлі әдіc-тәcілдерді кеңінен қолдaнaмыз, оқу 
мaтериaлын негізінен экcперименттік және кӛрнекілік тҥрде тҥcіндіреміз. 

Қaзіргі уaқыттa қоғaмды aқпaрaттaндыру процеcі жҥріп жaтыр. Еліміздің бaрлық 
ӛмірінде, ең aз уaқыт aрaлығындa білім беруді жaппaй aқпaрaттaндыру болaды. Әзірге бҧл 
процеcc бaяу жҥріп жaтыр, бірaқ оның темпі қaрқынды жҥріп жaтқaны бaйқaлaды. Біздің 
студенттер физикaны оқу процеcінде ЭЕМ-ны тек еcептеу қҧрaлы ретінде ғана пaйдaлaнбaй, 
cондaй-aқ оқыту қҧрaлы және дaйындықты бaқылaу қҧрaлы ретінде де пaйдaлaну керек. 
Қaзірдің ӛзінде де жоғарғы оқу орындарында моделдеуші, бaқылaушы және оқытушы 
компьютер- лік бaғдaрлaмaлaр кеңінен қолдaнылaды. Компьютер бaрлық пәндер бойыншa дa 
оқу процеcіне әлі де кеңінен енетін болaды, cоның ішінде физикa бойыншa дa.  

Физикaны оқытудa компьютерді қолдaну технологияcын қҧру – физикaны оқыту 
теорияcы мен әдіcтемеcінің ӛзекті мәcелелерінің бірі. [1, с. 5] 

Дидактикалық, методологиялық және методикалық аспектілерді еске ала отырып, оқу 
процесінде компьютерлік және мультимедиялық технологияларды қолданғанда 
студенттердің танымдық процесін эмоциональды және қызықты қылып, оқу іс-әрекетін 
ынталандыру керек. Осы мәселені шешудің бірден бір әдісі физикалық есептерді шығаруда, 
зертханалық жҧмысты орындауда компьютерлік модельді пайдалану болып табылады. 
Компьютерлік техника және оның мҥмкіншіліктері студенттердің табиғаттағы 
қҧбылыстарды және процесстерді, қоғамды, техниканы, шешуді және тҥсіндіруді талап 
ететін, әр тҥрлі жағдайларды модельдеуге әкеледі, студенттердің қызығушылығын арттырып, 
зейін қойып тыңдаумен қатар, тҥсінбей қалған сәттерін қайталап кӛруге, тыңдауға және 
алған мағлҧматты нақтылауға мҥмкіндік береді. Сонымен бірге бір мезгілде физика мен 
информатика пәнаралық байланысы, информатика пәнінде алған білімдерін физика пәнін 
оқуда пайдаланса, олар физиканың экспериментальды есептерін, ӛте жылдам немесе ӛте 
кҥрделі ӛтетін процесстерді тҥсінуге, негізгі физикалық мәселелерді шешулеріне кӛп комегі 
тиеді. Компьютерлік модельді пайдалану студенттердің қызығушылығын арттыратындығын, 
сонымен бірге білім сапасының артатындығы ӛзіміздің тәжірибемізден белгілі. 
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Мысал ретінде біртекті емес ортада жарық сәулесі таралуын компьютерлік модельдеуін 
қарастырайық [1, с. 84]. Біртекті емес ортаның оптикасы физиканың кҥрделі аймағы, және 
оның ғылыми – практикалық маңызы зор. Физиканың негізгі курсында кездеспейтін біртекті 
емес оптиканың физикалық идеяларымен таныстыру студенттер ҥшін ҥлкен танымдық 
қызығушылық тудырады. Электромагниттік толқындардың кейбір жиіліктеріне жер 
атмосферасы біртекті емес орта болып саналады, ӛйткені биіктікке байланысты сыну 
кӛрсеткіші азаяды. Бҧндай ортада электромагнит толқыны қисық сызықты траекториямен 
таралады, оны зертханаларда демонстрациялау ӛте қиын. 

Бҧл мәселені компьютерлік модельдеу эксперименті арқылы шешуге болады. Осы 
әдістің егжей-тегжейін қарастырайық.  

 Мысал ретінде, n сыну кӛрсеткіші y бір координатаға ғана тәуелді, біртекті емес ортаны 
қарастырайық:  

n = n(y) (1) 
 Бҧндай орта біртекті емес-қабат орта болып саналады. Жоғарыда айтқандай, мысал 

ретінде жер атмосферасын қарастыруға болады. n –ің y (1) координатаға тәуелділігі қаншама 
кҥрделі болса да, жуықтап алғанда сызықты деп санауға болады:  

n = n0+ky (2) 
мҧндағы n0 – координатасы y = 0 нҥктедегі ортаның сыну кӛрсеткіші, k = 

dn
/dy - тҧрақты 

сыну градиенті. 
 Нҥктелік жарық кӛзінен y осьіне φ1‹ 

π
/2 бҧрыш жасап тҥсетін сәулені таңдап алғанан 

кейін, сәуленің траекториясы табылады. Оптикалық біртекті емес ортаны y оське 
перпендикуляр жҧқа жазық параллель қабаттарға бӛледі. Әр жҧқа қабаттың ішінде жарық 
тҥзу сызық бойымен қозғалып, ал екі ортаның шекарасында сынып, сәуле траекториясы 
сынған сызық тәрізді болады. Сыну заңына сәйкес:  

n Sin =const. 

 Егер қабаттардың қалыңдығы нӛлге ҧмтылса, сәуле траекториясы сынған сызықтан 
қисық сызыққа ҧмтылады. Бҧл жағдайда  

n Sin =const немесе n Sin =m (3) 

m –тҧрақты шама. 
Траекторияның кез келген нҥктесі ҥшін былай жазуға болады: 

tq = - 
dy

dn
 (4). Сондықтан  

 tq = 




2
1 Sin

Sin



, (4) пен және (3)-тен шығады 
22

)( myn

m

dy

dx



  (5). 

 (5) теңдеуді интегралдап табамыз x = 




2

1

22

0 )(

y

y

x

myn

dy
mdxx  (6).  

 (6) теңдеуде айнымалы шаманы у-ті п мен ауыстырамыз: 

х = - m 






2

1

2

1

2
2
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n
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, 

мҧндағы п1 – координаталары у1 : п1 = п0 + ky1 нҥктелердегі ортаның сыну кӛрсеткіші 
Егер п = тсhz-ға алмастырса, онда  

x = - 
m

n
arch

k

m
│

n

n
1

= - )(
1

n

n
arch

m

n
arch

n

m
 . 

Осыдан arch 
m

n
archx

m

k

m

n
1

 . 

Формуланың екі жағынан гиперболалық косинус алып 

п = тсh(- )
1

m

n
archx

m

k
  (7). 
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(2)-ні еске алып (7) –ші теңдеуді келесі тҥрде жазайық:  

y = -  )(
10

m

n
archx

m

k
ch

k

m

k

n
  (8). 

 (8) –ші теңдеу, градиенті тҧрақты, сыну кӛрсеткіші бар біртекті емес ортада жарық 
сәулесінің таралу траекториясын сипаттайды.  

MathCAD жҥйесінде графиктерді қҧру қиын емес, ӛйткені график салатын, 
программаларды жазатын, алгебралық және дифференциалды теңдеулерді шешетін 
MathCAD пакетінде кҥшті математикалық аппарат бар [3, с. 335].  

п – ң y – ка тәуелділік графигін салу ҥшін, яғни жарық сәулесі таралу траекториясын 
қҧру ҥшін Graph панельін қолдану керек [3, с. 336].  

Осындай, компьютерлік эксперимент тҥрде ӛткізілген зерттеу жҧмысы және оның 
нәтижесінде алынған білімдер мен дағдылар студенттерді білім алуға ынталандырады және 
келешек мамандарда бірсыпыра қҧзыреттілікті қалыптастыруға кӛмектесті.  

Жарық сәулесінің біртекті емес ортада таралуын компьютерлік модельдеу негізінде 
кәсіби оқыту мәселесін теориялық-әдіснамалық және тәжірибелік зерттеу нәтижелері 
жоғарыда келтірілген қорытынды жасауға мҥмкіндік туғызды. 

Еліміздің ертеңі бҥгінгі жac ҧрпaқ қолындa, aл жac ҧрпaқтың тaғдыры ҧcтaздaрдың 
қолындa» деген жолдaрды Елбacымыз Н.Ә.Нaзaрбaев aйтқaндaй, студент жҥрегіне жол 
тaуып, оның білімге деген қҧштaрлығын aрттырып, ӛзін ӛзі тәрбиелеуін ғылыми деңгейде 
ҧйымдacтыру ҥшін, әр студенттің дaрa ерекшеліктерін еcкеріп, білім aлуғa қaбілетін зерттей 
отырып, тҧлғaның негізінің aшылуынa жол кӛрcететін ҧcтaз. Ҧcтaз ӛзінің қҧзырлығының 
деңгейін бaғытты жетілдіріп, ой мен іc бірлігін қaтaр дaмытуы қaжет. [5, с. 175] 
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МАХСУС ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ПЕДАГОГ ХОДИМЛАРИ МАЛАКАСИНИ 

ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА АНДРОГОИК ТАМОЙИЛЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ 

 
Mazkur maqolada малака ошириш тизимини ташкил этиш жараѐнида муҳим ўрин 

эгаллайдиган андрогогик тамойилларга риоя қилиш тартиблари ѐритиб yoritiladi. Махсус 
таълим муассасалари педагогларининг фикрлаши, дунѐқараши, касбий ва педагогик 
маҳоратини узлуксиз такомиллаштириш, ўқитишнинг замонавий технологияларга 
асосланган янги усулларини жорий этиш масалалари ѐритилади.  

Tayanch so‘zlar: таълим сифати, ижтимоий реабилитация ва мослашув, коррекция, 
малака ошириш жараѐни технологияси, андрогогика тамойиллари 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

292 
 

This article is an important place in the process of establishment of the training system are 
discussed in order to comply with the principles of androgogik coverage. Special education 
teachers thinking, knowledge, and professional and pedagogical skills of continuous improvement, 
the introduction of new methods based on modern technologies are discussed. 

Key words: the quality of education, social rehabilitation and adaptation, correction, training 
process technology, the principles of androgogika. 

 
Алоҩида ѐрдамга муҩтож болалар ва ўсмирлар ижтимоий ҩаѐтда муносиб тарзда ўз 

ўрнини топиши, шунингдек, унда бевосита иштирок этиши учун таълимни тўлақонли 
ўзлаштириши ҩамда унинг замирида муайян касб-ҩунарни эгаллай олиш лозим. Ўқувчилар 
олган таълимининг даражаси уларнинг ижтимоий реабилитацияси, мослашуви ҩамда жамият 
ҩаѐтига уйғунлашувининг муваффақиятига бевосита таъсир кўрсатади.Замонавий 
билимларни эгаллаган, ҩуқуқий, иқтисодий, ишбилармонлик кўникмалари ва касб-ҩунарни 
эгаллаган ногирон инсон ўзгаришлар жараѐнига тез ва қулай мослашиб, шахсий ва 
оиласининг ҩаѐтини фаровонлаштириши орқали мамлакат аҩолиси турмуш даражасининг 
юқорилашувини таъминлайди. Шу жиҩат билан боғлиқ ҩолда махсус таълим 
муассасаларининг бугунги вазифаси мазкур тоифа ўқувчиларини замонавий билимлар, 
ҩаѐтга тўсиқларсиз уйғунлашиб кетишининг омили саналган ижтимоий малакалар билан 
қуроллантириш, мустақил равишда фаолият кўрсата олишга ўргатишдан иборат этиб 
белгиланмоқда. Бугунги кунга келиб, халқ таълими тизимида қатор ишлар амалга оширилди: 
ихтисослаштирилган мактаб, мактаб-интернатлар Низоми тасдиқланди, ўқув режа ва 
дастурлари, дарсликлари қайта кўриб чиқилди.  

Янги йўналишда олиб борилаѐтган ишларнинг ижобий натижаси педагог ходимлар 
фаолиятининг сифат жиҩатдан юқорилашуви билан узвий боғлиқ бўлиб, махсус таълим 
муассасаларига компетентли, ташаббускор, таълим иштирокчилари билан самарали мулоқот 
ўрната оладиган, ўз фаолиятини таҩлил қилиш орқали касбий билимларидаги бўшлиқларни 
мустақил тўлдира олишга қодир, муассасанинг таълим сифати учун ишлайдиган педагоглар 
зарурлигини бугун ҩаѐтнинг ўзи яққол кўрсатмоқда. Яъни бундай мажбурият педагогларнинг 
ижодий фаолияти ҩамда педагогик маҩоратини оширишнинг, ривожланишида муаммоси 
бўлган болаларнинг ижтимоий ҩаѐтга мослашувига олиб келувчи коррекция ва 
компенсациялашнинг янги ѐндашув, метод ва воситалари билан қуролланишининг муҩим 
шарти сифатида қаралади. Махсус таълим тизими педагог ходимларининг фикрлаши, 
дунѐқараши, касбий ва педагогик маҩоратини узлуксиз такомиллаштириш, ўқитишнинг 
замонавий технологияларга асосланган янги усулларини жорий этишга йўналтиришда улар 
малакасини ошириш тизими муҩим ўрин эгаллайди.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҩкамасининг 2006 йил 16 февралидаги «Педагог ходимларни қайта тайѐрлаш ва 
малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги 25-сонли ва 2014 йил 15 
августдаги «Халқ таълими ходимларини қайта тайѐрлаш ва уларнинг малакасини ошириш 
тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 234-сонли қарорларида малака 
оширишнинг мақсади сифатида давлат таълим стандартларига нисбатан мунтазам равишда 
ортиб бораѐтган талаблар билан боғлиқ ҩолда мутахассисларнинг назарий ва амалий 
билимларини янгилаб бориш масалалари белгиланган [1, 2, 3, 4].  

А.Авлоний номидаги Халқ таълими ходимларини қайта тайѐрлаш ва малакасини 
ошириш марказий институтининг махсус таълим кафедраси республикамизда мавжуд ақлий 
ва жисмоний ривожланишида нуқсони бўлган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб, 
мактаб-интернатлари, Меҩрибонлик уйларининг раҩбар ва педагог ходимлари малакасини 
ошириш ҩамда мазкур муассасаларда фаолият кўрсатаѐтган номутахассис педагогларни 
тегишли йўналишларга қайта тайѐрлаш, шунингдек, 2015 йилдан бошлаб, ҩудудий 
институтларда махсус таълим йўналишларининг ташкил этилиши билан боғлиқ ҩолда, 
уларни методик жиҩатдан таъминлаш масалалари билан ҩам шуғуллана бошлади. Мазкур 
масалалар, ўз навбатида, Марказий ҩамда ҩудудий институтларда ташкил этилаѐтган малака 
ошириш курслари ўқув режа ва дастурлари мазмунини замон талабларидан келиб чиққан 
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ҩолда қайта кўриб чиқиш, ушбу жараѐннинг самарали ташкил этилишини илмий-назарий 
жиҩатдан асослаб бериш, уни тизимли равишда ислоҩ қилиш борасида кафедра томонидан 
амалга оширилиши лозим бўлган, ўз ечимини кутаѐтган долзарб вазифаларни белгилаб 
олишни тақозо этди.  

Аввало, курсларнинг самарадорлиги ва таълим хизматининг сифатига эришиш учун 
унинг илмий-назарий жиҩатдан асослаб берилган замонавий моделини яратишни куннинг 
бош мавзуси, деб ҩисоблаган ҩолда мавзуга оид изланишлар олиб борилиши йўлга қўйилди. 
Соҩага оид республикамиз ва ривожланган мамлакатлар олимлари томонидан олиб борилган 
изланишлар ҩамда мавжуд амалиѐт - малака ошириш курслари жараѐнида ўрганилганлар 
таҩлили:махсус таълим тизими педагог ходимларининг касбий салоҩияти даражасига ортиб 
бораѐтган талаблар ҩамда унинг ушбу кунда мавжуд бўлган ҩолати ўртасидаги; малака 
ошириш курсларининг фақатгина ишдан ажралган ҩолда ташкил этилиши ҩамда ҩар бир 
тингловчининг шахсий ривожланиши, касбий эҩтиѐжларидан келиб чиқиб, якка 
йўналтирилганлик тамойилига риоя қилинган, уларнинг ўз устида ишлай олишларида 
мунтазамликка эришишга олиб келувчи янги иш шаклидан тобора кенг фойдаланиш 
лозимлиги ўртасидаги; турли тоифага мансуб педагог ходимларнинг бир қолип, 
кўринишдаги курсларда таълим олиши ҩамда улар учун иш тажрибаси, маълумотидан келиб 
чиққан ҩолда табақаланган равишдаги малака оширишнинг ташкилий-педагогик шарт-
шароитларини яратиш ўртасидаги зиддиятлар мавжудлигини кўрсатмоқда. 

Муаммоли технологиялар асосида олиб борилувчи таълим жараѐнида малака ошириш 
курслари профессор-ўқитувчилари тингловчилар учун белгилаб қўйилган вазифаларни ҩал 
қилишда малакали маслаҩатчи, баъзан эса, муаммонинг самарали ечимига иштирокчилар 
билан биргаликда келувчи фасилитатор сифатида намоѐн бўлиши лозим. Катта ѐшдаги 
таълим ва касб-ҩунарни муваффақиятли эгаллаган инсон, шахс сифатида, ҩаѐтий ва касбий 
фаолиятдаги тажрибаларига кўра, жамиятда маълум бир даражада ўз мавқеига эга бўлади. 
Лекин тез ўзгарувчан замонда мазкур тажриба эскириб, шахсий нуқтаи назар, қарашлар 
жамоавий мақсад, кўникма ва талаблар билан қарама-қаршиликларга учраши, ўз навбатида, 
нафақат янгиликни ўргатиш, балки барҩам топган эскиликни бартараф этишга қаратилган 
катта инсонларни ўқитишдаги қийинчиликларни келтириб чиқаради. Бунда профессор-
ўқитувчининг андрогогика соҩасига оид билимларга таяниши фаолиятининг 
муваффаққиятини белгилаши, шубҩасиздир. Маълум-ки, андрогогика юнонча andros ва 
agoge сўзларидан олинган бўлиб, педагогиканинг катталар таълимига оид масалалари билан 
шуғулланувчи тармоғидир [6, 78].  

Махсус таълим тизими ходимлари малакасини ошириш жараѐнида ҩам айнан катта 
ѐшдагиларнинг ўқиши, ўрганишидаги ўзига хосликлар, касбий эҩтиѐжи, қизиқишлари, 
махсус таълим муассасасида фаолият юритишга тайѐрлиги, билими, савияси, тажрибалари 
ҩисобга олиниши ҩамда жараѐнда қатор низом, қоидаларга таянилиши, риоя қилиниши 
муҩимдир. Шу боис профессор-ўқитувчилар қуйидаги андрогогик тамойилларга таяниши 
мақсадга мувофиқдир [6, 112]. Таълим жараѐнини ўтказишга тайѐргарлик олиб боришда 
кенгқамровли, тингловчиларнинг имкониятларини инобатга олган ҩолда ѐндашиш тамойили. 
Мазкур жараѐн ўз таркибига курснинг ишчи дастурини тузиш, ўқув материали ва 
адабиѐтларни танлаш ва кўпайтиришда зарурий компьютер дастурларига эга бўлиш ҩамда 
яратиш, тингловчиларнинг тайѐргарлик даражаси юзасидан ахборотларни олади Таълим 
жараѐни ҩамда уни тайѐрлашда тингловчининг гуруҩдошлари ҩамда дарс олиб борувчи 
профессор-ўқитувчи билан ҩамкорликдаги фаолияти тамойили. Малака ошириш курси 
таълими жараѐнининг таянч нуқтаси тингловчилар ҩамда махсус таълим муассасаларининг 
эҩтиѐжларини аниқлаш ҩисобланиб, дастлабки сўровнома, суҩбатлар ўтказиш уларни 
аниқлаш имконини беради.  

Курс мақсадига эришиш ва янги билимларни эгаллашнинг манбаи сифатида 
тингловчиларнинг тажриба, амалий билим, кўникма, малакаларидан фойдаланиш тамойили. 
Мазкур тамойил тингловчиларни ижодий фаолиятга ундовчи фаол методлардан 
фойдаланиш, шунингдек, якка ҩолда бажариладиган ижодий иш, дарс ишланмаларини 
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яратиш, реферат, кейсларни ѐзиш асосида амалга оширилади. Янги билимларни 
ўзлаштиришга тўсқинлик қилувчи эскирган тажриба ва шахсий қараш, йўналишларни 
корректировкалаш, тўғирлаб бориш тамойили. Маълумки, узоқ йил иш тажрибасига эга 
бўлган ўқитувчи ва тарбиячилар фаолиятлари жараѐнида кўникиб қолинганлардан воз кеча 
олмайдилар ва янгиликларнинг бесамар эканлигига нисбатан исботлар излаб, қаршиликлар 
кўрсатишга ҩаракат қилиб келадилар. Шу боис малака ошириш курслари таълим жараѐнида 
қаршиликларнинг асоссизлиги, янги нуқтаи назарларни шакллантириш ва истиқболларни 
очишга қаратилган суҩбат, ишонтириш каби тарбиявий тадбирлар ўтказиб бориш зарурдир. 
Бунда замон ҩамда педагогик жамоа мақсадлари билан зиддиятларга асос бўлган касбий 
ҩамда ижтимоий тажрибалардан фойдаланиш мумкин. 

Таълимга тингловчининг шахси ҩамда бўш вақти, унинг зиммасига юкланувчи 
чеклашларни ҩисобга олувчи шахсий эҩтиѐжлар асосида якка ѐндашув тамойили. Якка 
ѐндашув тамойилининг асосида тингловчининг шахси, касбий фаолияти, ижтимоий мавқеи, 
педагогик жамоа аъзолари билан ўзаро муносабатининг тавсифи туради. Курс аввалида 
ўтказилувчи ―Танишув‖, сўровномаларни ўтказиш тингловчи ҩақида маълум даражада 
ахборотга эга бўлиш имконини беради.Ўз таркибига тингловчи шахсий мотивациясининг 
асосий қисмини ташкил этувчи таълимга бўлган онгли ѐндашувини қамраб олган 
рефлективлик тамойили.Таълим натижаларининг тингловчининг амалий фаолияти билан 
мутаносиблиги тамойили. Бу, энг аввало, таълим жараѐнида эгалланган билим, кўникма ва 
малакаларнинг мактаб-интернати таълимий-тарбиявий фаолиятининг эҩтиѐжларига мослиги, 
боғлиқлиги, зарурлигини назарда тутади.Таълимнинг тизимлилиги тамойили. Мазкур 
тамойил таълим мақсади ва мазмунининг уни амалга ошириш учун танланган шакл, метод, 
ўқитиш воситалари ҩамда натижаларининг баҩоланиши билан ўзаро мос келишини назарда 
тутади.Таълим натижаларининг долзарблиги, амалиѐтга қисқа муддатда жорий этилиши 
тамойили.  

Мазкур тамойилнинг ижроси тизимлилик, таълим натижаларининг тингловчининг 
амалий фаолияти билан мутаносиблиги, якка ѐндашув, илгари эгалланганлардан фойдаланиш 
тамойилларидан фойдаланиш орқали таъминланади.Тингловчини ривожлантириш тамойили. 
Малака ошириш курслари махсус таълим муассасаси педагог ходимининг махсус 
таълимдаги амалий фаолияти жараѐнида шахсини такомиллаштириши, мустақил равишда 
янгиликларни излаб топиш, таълим олиш лаѐқатини ривожлантиришга йўналтирилган 
бўлиши лозим. Баѐн этилган андрогогик тамойилларга амал қилиш махсус таълим 
муассасаси педагогларининг замонавий педагогик муҩитга мослашуви ва ўқишга бўлган 
қизиқиш ҩамда мотивларининг юзага келиши, шаклланишига хизмат қилиб, таълим 
сифатини таъминлашга асос бўлади. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДАҒЫ АУТЕНТТІ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ 

ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Мақалада «аутентті материал» терминіне түсініктеме беріліп оның лингвистикалық 

ерекшеліктері қарастырылады. Ағылшын тілі сабақтарында аутентті материалдардың 

маңызды рөлі сипатталады.  

Кілттік сөздер: аутентті материал, ағылшын тілі сабағы, білім беру, 

коммуникациялық құзыреттілік, шынайы өмірмқарым-қатынасы, 

 

It is described the term “authentic material” and its linguistic peculiarities. Much attention is 

given to application of the authentic materials in the ESL classrooms.  

Key words: authentic material, English classroom, education, communicative skills, real life 

communication.  

 

Кез келген тілді оқыту процесінің мақсаты оқушының сол меңгеріп отырған тілде еркін 

сҧқбат жҥргізе алуына, диалог және монолог қҧра алуына ықпал ету, ҥйрету. Бҧл мақсат 

шетел тілдерін оқытумен тығыз байланысты. Егер меңгеріліп отырған тіл сол ел аймағында 

кең таралған болмаса немесе тіпті қолданылмаса, ол оқушыға біршама қиындықтар туғызуы 

мҥмкін. Кӛп жағдайда оқушы сабақ барысында жинаған білімін кҥнделікті ӛмірде қолдана 

алмай жатады. Себебі сынып шеңберіндегі шет тілінің қолданысы шын ӛмірдегі әрекет 

жағдайынан қатты ерекшеленеді. Ағылшын тілі мҧғалімінің мақсаты осы және оқушының 

жолында кездесетін басқа да қиындықтарды шешуге кӛмектесу болып табылады. Мҧғалім 

бҧл мәселені шешу жолында кӛптеген әдістер мен материалдарды қолдана алады. Солардың 

бірі ағылшын тілі сабағында аутентті материалдарды қолдану.  

Аутентті материалдар дегеніміз - шет тілінде сӛйлейтін адамдарға арналып жасалған 

материалдар болып табылады. Бҧл материалдар тілді оқыту процесіне арналып жасалмаған. 

[1, с. 459] Олар газет беттеріндегі мақалалар, журналдар, теледидар бағдарламалары, радио 

жаналықтары болуы мҥмкін. Педагогикалық мақсаттарға еш қатынасы жоқ бола тура бҧл 

материалдар кӛптеген мәселелерде шешім бола алатын ерекше рӛлді атқарады. Қазіргі 

уақытта аутентті материалдарды қолдану ағылшын сабақтарында кӛп сҧранысқа ие идея 

немесе әдіс болып табылады. Ағылшын тілі екінші тіл болып табылатын бірнеше елдер осы 

әдісті кеңінен қолдануда. Аутентті материалдардың оқушыға берер артықшылықтары оразан 

зор. Оқушылардың білімін дамытуға тырысатын мҧғалім бҧл материалдармен міндетті тҥрде 

жҧмыс жасайды. Себебі аутентті материалдар, яғни сол тілде сӛйлейтін адамдарға арналған 

материалдар мәтін соңында қосымша тапсырмаларды камтымайды. Бҧл ретте мҧғалім ізденіс 

жасап, ҧсынып отырған материалды қорытындылауға арналған тапсырмалар қҧрастыруы 

қажет.  

Аутентті материалдар, басқаша айтқанда тҧпнҧсқалар - ағылшын тілі сабағында шынайы 

ӛмір жағдайына еніп, тілді тек теориялық емес практикалық деңгейде де қолдануға 

мҥмкіндік береді. [2, с. 60] Талқыланып отырған материалдар бірнеше тҥрге бӛлінеді және 

оқушының жазу, оқу, тыңдау және сӛйлеу қабілеттерін дамытуға септігін тигізеді. Осыған 

байланысты аутентті материалдарды тҥрлеріне байналысты келесі топтарға бӛлуге болады : 

 Тыңдау қабілетін арттыруға арналған: Теле шоу, радио, жарнама, жаңалықтар, 

деректі фильмдер, фильмдер, телефорн хаттары; 

 Визуалды: суреттер, бейнелі ӛнер жҧмыстары, белгі мен символдар, суретке толы 

кітаптар; 
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 Басылып шығарылған материалдар: мейрамхана менюы, газет мақалалары, жарнама 

бюлеитендері, веб сайттар, купондар, сатылым катологтары, саяхаттар брошуралары, 

карталар, кино афишалары және т.б. [3, с. 18] 

Оқу бағдарламасы бойынша шет тілін оқытуға арналып жасалған кітаптар ӛз кезегінде 

тілдің шынайы ерекшеліктері мен қолданысын қамти алмайды. Қазіргі мектептердегі шет 

тілін оқыту жҥйесі ӛмірдегі қарым-қатынас тіліне дайындық жасау мақсатын кӛздеп отыр. 

Кӛбінде оқуышлар тілдің грамматикалық ерекшеліктерін меңгеру ҥстінде. Бҧл әрине 

міндетті тҥрде қажет этап болып табылады. Бірақ мҧғалімдер қолданатын материалдар шын 

ӛмірдегі ағылшын тілі ортасынан біршама алшақ. Ал аутентті материалдар тілді қолдану 

кӛрінісін анық кӛрсетеді және бҧл оқушылардың ынтасы мен қызығушылығын оятады. 

Аутентті материалдар оқушының коммуникациялық қҧзіреттілігін қалыптастырады.  

Аутенттілік ӛз негізін 1970 жылдары пайда болған тілді комуникативті оқыту 

бағдарламасының шығуынан бастау алған. Аутенттілік грек тілінен аударғанда «негізігі», 

«тҥпкі» деген мағынаны білдіреді. [4, с. 23] Аутентті материал дегеніміз, longman cӛздігіне 

сҥйенсек, табиғи сӛйлеу мен жазылым әрекеттерінің дәрежесінде қарастырылған тілдік 

материалдар. [5, c. 467] Г.Видоусон, Д.Нунан сияқты белгілі лингвистердің деректеріне 

жҥгінсек, аутентті материал дегеніміз - шет тілін ҥйренушілерге емес, сол тілде 

сӛйлейтіндерге арналған, яғни материалды қолданушылардың ӛзара қатынасы және қолдану 

жағдайларында туындайтын тілдік материал. [6, с. 68] 

Мҧғалім ағылшын тілі сабағында жоғарыда айтып ӛткен аутентті материалдарды 

оқуышының коммуникациялық қҧзырлығын арттырудың кӛзі ретінде қолдана алуы керек. 

Бҧл мақсатты ең басты мәселе – аутентті материалдарды сҧрыптай білуі болып табылады. 

Аутентті және аутентті емес деген терминдереге келетін болсақ, олардың бірнеше 

ерекшеліктері бар. Олар бірнеше зерттеушілердің зерттеу тақырыптарының ӛзекті 

мақсаттарының болған [6]. Материалдың аутентті немесе аутентті емес болып табылатынын 

келесі параметрлерлер арқылы анықтауға мҥмкіндік бар: 

Аутентті материалдар Аутентті емес материалдар 

- шынайы қарым-қатынас мақсатына 

арналып шығарылған; 

- тіл ҥйренушінің коммуникациялық 

қҧзіреттілігін жақсарту немесе дамыту 

қызметін атқарады; 

-сыныптан тыс, шынайы ӛмір 

әрекетінде оқушының қарым-қатынасқа 

тҥсе алуына мҥмкіндік береді; [7, c. 144] 

 

- арнайы білім беру, оқыту мақсатында 

шығарылған; 

-ерекше назар тілдің формасы, тілдің 

қҧрылымына бағытталған; 

- белгілі бір жоспарға негізделіп, тілдің 

лингво-грамматикалық ерекшелікшерін 

зерттеуге мән беріледі, сәйкесінше 

оқушының қарым-қатынас жасай алу 

мҥмкіндігі дамымайды; [8, c. 74] 

Аутентті материалдарды ағылшын тілі сабағында қолдану оқушының теориялық және 

практикалық білімін қосатын кӛпір болып табылады. Оқушының сабақ барысында жинаған 

білімін ӛмірмен байланыстырып, тілдің коммуникациялық ерекшелігін кӛруге және мектеп 

оқушыларының ағылшын тілі білімін продуктивті білім тҥріне айналдыру аудентті 

материалдарды қолданудының мақсаты болып табылады. Сонымен қатар аутентті 

материалдар оқушының қызығушылығын оятып, ағылшын тілін кҥнделікті ӛмірде қолдануға 

ынталандырады. Аутентті материалдармен жҧмыс жасау мҧғалімнің ізденімпаздығын 

дамытады. Ағылшын тілі бірінші тіл болып саналатын елдердің мәдениетін терең тҥсініп, 

мәдениетаралық қатынас қалыптатыруға септігін тигізеді.  
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DIDAKTIK O‘YIN JARAYONIDA AQLI ZAIF BOLALARNING NUTQIINI 

RIVOJLANTIRISH SAMARASI  

 

Mazkur maqolada didaktik o„yin jarayonida aqli zaif bolalarning nutqiini rivojlantirish 

mazmuni yoritiladi. Ushbu maqolada didaktik o„yin jarayonida aqli zaif bolalarning nutqiini 

rivojlantirishнинг samaraлi usullari ochib beriladi. 

Tayanch so‘zlar: didaktik o„yin, jarayon, aqli zaif bolalar, nutq, rivojlantirish, samaraлi 

usullar, defektolog, lug„at.  

 

This article describes the process of teaching the game covers the content of the speech 

development of children with mental disabilities. In this article the process of teaching the game 

mentally disabled children in speech development of effective methods of opening. 

Key words: didactic process, mentally disabled children, to speak, to the development of 

effective methods, pathologist, Dictionary. 

 

O‗yin bola faoliyatining shunday turlaridan biriki, kattalar maktabgacha yoshdagilarni 

tarbiyalash maqsadida ularni buyumlar bilan turli xil harakatlarga, muloqot usullariga va vositalarga 

o‗rgatib foydalanadilar. O‗yinda bola shaxs sifatida foydalanadi. Unda psixikaning shunday 

tomonlari shakllanadiki, ularga kelgusidagi o‗quv va mehnat faoliyatining, uning odamlar bilan 

munosabatining muvaffaqiyati bog‗liq bo‗ladi. O‗yin rivojlanishning eng yaqin zonasini 

ta‘minlovchi, aqli zaif bolaning psixologik qiyofasi shakllanishiga rivojlantiruvchi, ta‘sir 

ko‗rsatuvchi yetakchi faoliyat bo‗lishi lozim. Aqli zaif bolaga o‗yinning mustahkam, izchil tashkil 

topishiga to‗sqinlik qiluvchi ko‗pgina sabablar orasida, eng avvalo bosh sababni – bosh miya 

po‗stlog‗i internativ faoliyatning rivojlanmaganligini ko‗rsatish mumkin. Bu statik funksiyalarni, 

nutqni egallashdagi, kattalar bilan mo‗ljal olish va buyumlar bilan faoliyat davridagi emotsional-

ishchan muloqotni egallash muddatlarining kechikishiga olib keladi. Bolaning rivojlanishi uchun 

zarur bo‗lgan pedagogik sharoitlarning yo‗qligi va aqlan zaif bolaning maktabgacha yoshda yopiq 

tipdagi muassasada bo‗lganligi o‗yinning tashkil etilishida og‗ir aks etadi.Zaruriy emotsional 

taassurotlar oqimidan mahrum bo‗lgan intellektual rivojlanmaganligi bor bola faqat tor doiradagi 

shaxslar, buyumlar haqida tasavvurga ega bo‗ladi; uning hayoti chegaralangan monoton 

sharoitlarda kechadi. Aqlan zaif bolalar rivojlanish xususiyatlari bilan bog‗liq holda normal 

rivojlanayotgan bolalardan ham ko‗proq kattalarning maqsadga yo‗naltirilgan o‗rgatuvchi ta‘siriga 

muhtoj bo‗ladi»[4, 59 b.]. Jamoaviy tajribani shiddatli o‗zlashtirish, ayniqsa, ilk yoshda ularda 

https://prezi.com/fflmw6hor6re/presentation/
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deyarli kuzatilmaydi. Intellektida nuqsoni bor bolalarning rivojlanish xusu-siyatlarini tadqiq 

qiluvchi olimlar, ularda birinchi navbatda patologik inertlikni, atrofga qiziqish yo‗qligini 

ta‘kidlaydilar. Shuning uchun bu bolalarni o‗qitish va tarbiyalashni tashkil etish uchun ta‘sir 

o‗tkazishni quyidagi usullari alohida o‗rin tutadi: bu nuqsonlarni bartaraf etishga qaratilgan, 

ularning bilish faoliyatini faollashtirishga yo‗naltirilgan. Maktabgacha ta‘lim pedagogikasida 

didaktik o‗yinlarni predmetli, stol ustida yozma, og‗zaki o‗yinlarga an‘anaviy ajratish 

shakllangan.Predmetli o‗yinlar o‗yin materialiga, mazmuniga o‗tkazishni tashkil etishga ko‗ra juda 

xilma xildir. Didaktik materiallar sifatida o‗yinchoqlardan va real buyumlardan (turmush 

buyumlari, mehnat buyumlari, dekorativ-amaliy san‘at asarlari), tabiat jismlaridan (sabzavot, 

mevalar, g‗umbaklar, barglar, urug‗lar) foydalaniladi.Predmetli o‗yinlar turli xil tarbiyaviy-ta‘limiy 

vazifalarini xal qilish imkonini beradi.Kichik harakatlar koordinatsiyasini va ularni ko‗z bilan 

kuzatish nazoratini rivojlantirish uchun motor xarakteridagi didaktik o‗yin-choqlardan 

foydalanuvchi o‗yinlar tashkil qilinadi. Bunday o‗yinlarda ehtiyotkorlik, sabr toqat, qat‘iylik, 

ziyraklik tarbiyalanadi, joyda mo‗l-jal olish mahorati rivojlanadi. Stol ustidagi – yozuvli o‗yinlar 

mazmuniga, ta‘limiy vazifalariga, jihozlanishiga ko‗ra turlichadir. Ular bolalarning atrofdagi olam 

haqidagi tasavvurlarini aniqlashtirish va kengaytirishga, bilimlarni sistemalashtirishga, fikrlash 

jarayonlarini rivojlantirishga yordam beradi.Maktabgacha yoshdagilar uchun tavsiya qilingan 

didaktik o‗yinlar orasida o‗xshash suratlar juftligini tanlashga asoslangan o‗yinlar ko‗pchilikni 

tashkil qiladi. Shuningdek, loto-o‗yinlar, domino, «Labirint» tipdagi o‗yinlar ham keng qo‗llaniladi. 

Tasvirlangan buyum yoki syujet bir nechta qismlarga bo‗lingan «kesilgan surat», «yig‗iluvchi 

kubik» kabi stol ustidagi o‗yinlar keng tarqalgan. Bu o‗yinlar mantiqiy fikrlashning, 

yig‗inchoqlikning, diqqatni rivojlanishiga xizmat qiladi.Og‗zaki o‗yinlar shunisi bilan farqlanadiki, 

ta‘lim vazifasini yechish jarayoni fikrlash tarzida, ko‗rgazmalilikka tayanmagan tasavvurlar asosida 

amalga oshiriladi» [1, 98 b.].Bu o‗yinlar orasida topishmoqlar, jumboqlar, ermaklar bilan bog‗liq 

bo‗lgan xalq o‗yinlari ko‗proq. Ularning bir qismi kichik matabgacha yoshdagilarga ham to‗g‗ri 

keladi. Chunki ulardan nutqiy bezak obrazli, dialogga asoslangan, mazmunan bola tajribasiga 

yaqin.Nutqning rivojlanishidan, eshitish diqqatining shakllanishidan tashqari, og‗zaki o‗yinlar 

yordamida emotsional kayfiyat yaratiladi, tafakkur operatsiyalari takomillashadi, reaksiya tezligi 

qaror topadi, yumor hissi kuchayadi.A.A.Leontev ta‘kidlagandek: «o‗yin qoidalarini egallash – o‗z 

xulqini egallash demak. Aynan, qoidali o‗yinlarda bola o‗z xulqini boshqarishni o‗rganish fakti 

ularning tarbiyaviy ahamiyatini belgilaydi» [4, 67 b.].A.V.Menjeriskaya fikriga ko‗ra, didaktik 

o‗yinlarning mohiyati shundaki, «bolalar ularda qiziqarli o‗yin shaklida taklif qilingan aqliy 

vazifalarni xal qiladilar, ma‘lum qiyinchiliklarni yengib, o‗zlari yechim topadilar. Bola aqliy 

vazifani amaliy, o‗yin vazifasidek qabul qiladi, bu uning aqliy faolligini oshiradi». Didaktik 

o‗yinlarning zamonaviy sistemasini yaratishda Ye.I.Tixeevaning roli ulkan. U atrof muhit bilan 

tanishish va nutqini o‗stirish bo‗yicha bir qator o‗yinlarni ishlab chiqqan. Ye.I.Tixeevaning 

o‗yinlari hayotiy kuzatishlar bilan bog‗liq va doim so‗z bilan yo‗g‗rilgan. Bolalar nutqini o‗stirish 

muammosi, yoshidan qat‘iy nazar, doimo maktabgacha tarbiya pedagogi Ye.V.Tixeeva diqqat 

markazida bo‗ldi» [3, 98 b.]. Shunisi qimmatliki, Ye.I.Tixeeva nutq o‗stirishni bola shaxsi 

shakllanishini boshqa tomonlari bilan chambarchas bog‗liq holda qaradi.Uning tasdiqlashicha nutq 

– bolaning barcha harakatlarida doimiy yo‗ldosh; so‗z bola o‗zlashtiradigan har bir harakat 

malakasini mustahkamlashi lozim. Bola nutqining ko‗rinishlari ayniqsa o‗yinda va o‗yin orqali 

ko‗zga tashlanadi. O‗yin va nutq o‗rtasida ikki tomonlama aloqa mavjud: bir tomondan, nutq 

o‗yinda rivojlanadi va faollashadi, boshqa tomondan o‗yinning o‗zi nutq rivojlanishi ta‘sirida 

(rivojlanadi) jonlanadi.Ilk yoshdayoq, deya ta‘kidlaydi D.V.Menjeriskaya, bolada yangi so‗zlar 

paydo bo‗lishi bilan, buyumlarning nomini aytish, o‗z kechinmalari bilan o‗rtoqlashish ehtiyoji 

tug‗iladi va sekin-asta nutq o‗yinga ergasha boshlaydi, bolaning harakatlarini to‗ldiradi» [2, 117 b.]. 

Go‗daklarda nutqlar jo‗rligida tasavvurdagi buyumlar bilan o‗yinlar paydo bo‗ladi, bu obraz 

yaratilishiga yordam beradi. Kattaroq maktabgacha yoshda ba‘zan butun boshli o‗yin epizodlari 

so‗zlar yordamida yaratiladi. Didaktik o‗yin – ta‘lim vositasi, shuning uchun u har qanday dastur 

materialini o‗zlashtirishda qo‗llanilishi mumkin va mashg‗ulotlarda o‗qituvchi defektolog 
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tomonidan ham, tarbiyachi tomonidan ham, o‗tkazilishi, shuningdek musiqa mashg‗ulotlariga ham 

kiritilishi, sayrda qiziqarli elementlardan biri bo‗lishi mumkin, faoliyatning alohida turi ham 

bo‗lishi mumkin. Didaktik o‗yinlarda shunday sharoitlar yaratiladiki, ularda har bir bola ma‘lum bir 

vaziyatda, ma‘lum bir buyumlar bilan o‗zining shaxsiy ta‘sirli va hissiyotli tajribasini orttira borib 

mustaqil harakatlanish imkoniyatiga ega bo‗ladi. Bu ayniqsa, aqlan zaif bolalar uchun juda muhim, 

chunki ularda buyumlar bilan ishlash tajribasi juda qashshoq, mustahkamlanmagan va 

umumlashmagan. Aqlan zaif bolaning atrofdagnilarga moslashish usullarini o‗zlashtirishga, 

buyumlarning xossalari va nisbatlarini ajratib olish va mustahkamlashiga, u yoki bu harakatni 

tushunishga normal rivojlanayotgan bolaga qaraganda ancha ko‗p takrorlashlar talab etiladi. 

Didaktik o‗yin takrorlashlarning kerakli miqdorini turli materialda, topshiriqqa emotsional ijobiy 

munosabatni saqlagan holda ta‘minlash imkonini beradi.Shu tariqa, didaktik o‗yining maxsus 

maktabgacha ta‘lim muassasasining ta‘lim jarayonidagi alohida roli shu bilan belgilanadiki, o‗yin 

ta‘lim jarayonining o‗zini emotsional, ta‘sirchan qilishi, bolaga shaxsiy tajriba orttirish imkonini 

berishi lozim» [3, 93 b.]. Aqlan zaif bolalarni ular uchun faol, intensiv faoliyat vositasida o‗qitish – 

didaktik o‗yinlarning ajratib turuvchi xususiyatidir. Biroq ta‘kidlash lozimki, o‗ynovchilar 

tomonidan egallanadigan bilim va malakalar ular uchun faoliyatning qo‗shimcha mahsuli 

hisoblanadi, chunki bolalar uchun bosh manfaat ta‘limiy vazifa emas, o‗yin harakatlari hisoblanadi. 

Didaktik o‗yin mustaqil o‗yin sifatida bu jarayonning ongliligiga asoslangan. Aqlan zaif bolalar 

o‗yin harakatlarini mustaqil egallashga va rivojlantirishga qodir emaslar. Bu nazorat funksiyasining 

pasayishi bilan va bolaning maqsadga yo‗nalgan faoliyatining buzilishi bilan bog‗liq. U faqat shu 

holatda amalga oshiriladiki, agar intellektida nuqsoni bor bolalar o‗yinga, uning qoidalariga qiziqish 

bildirishsa, agar bu qoidalar ular tomonidan o‗zlashtirilgan bo‗lsa. Didaktik o‗yin bola shaxsini xar 

tomonlama rivojlantirish vositasi sifatida namoyon bo‗ladi. Didaktik o‗yinlar bola nutqini 

rivojlantiradi, lug‗ati kengayadi va faollashadi, tovushlarning to‗g‗ri talaffuzi shakllanadi, 

bog‗langan nutq va o‗z fikrini ifodalash ko‗nikmasi rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif 

bolalarning nutqini rivojlantirish –juda jiddiy ilmiy-metodik muammo bo‗lib, ushbu muammmoga 

psixologik-pedagogik adabiyotlarda katta ahamiyat berilgan. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif 

bolalarning nutqini rivojlantirish muassasasiga qaratilgan tadqiqotchilarning ishlarini taxlili ham 

muammoning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‗rsatdi.Aqli zaif bolalar nutqining rivojlanishini 

tadqiqoti bilan shug‗ullangan barcha tadqiqotchilar aqli zaiflarda intellekti birlamchi saqlanib 

qolgan tengdoshlariga qaraganda juda ko‗p nutqiy kamchiliklar tarqalganligini ko‗rsatadilar va 

ularni korreksiyalash va bartaraf etishning samarali yo‗llari, voistalaridan biri didaktik o‗yinlar 

ekanligi ta‘kidlaganlar. O‗yinda, ayniqsa didaktik o‗yin orqali bolalar yangi bilimlar, tushunchalar, 

ko‗nikma va malakalarni egallab oladilar, nutqi shakllanadi va rivojlanadi 
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(Вовчанськ, Україна) 

 

КЕЙС-МЕТОД ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ» 

 

У статті йдеться про використання сучасної інноваційної кейс-технології при навчанні 

студентів з дисципліни «Охорона праці». Упровадження кейс-методу дає змогу зробити 

навчання наближеним до реального життя і практично орієнтованим до майбутньої 

спеціальності студентів. У статті наводяться приклади кейсів для заняття з дисципліни 

«Охорона праці в галузі» для студентів 3 курсу спеціальності «Машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва» на тему «Травматизм та професійні захворювання в 

галузі. Розслідування нещасних випадків». 

Ключові слова: кейс-метод, навчання, педагогічна технологія, охорона праці. 

 

The article focuses on the use of modern innovative case studies in the training of students on 

discipline "labour Protection". The introduction of the case method allows to make the training as 

close to real life and practically oriented to the future speciality of students. The article gives 

examples of case studies for lessons on discipline "labour safety in industry" for students of 3rd 

course of specialty "Machines and equipment of agricultural production" on "Traumatism and 

professional diseases in the industry. The investigation of accidents". 

Key words: case-method, training, educational technology, occupational safety. 

 

Реформування національної системи освіти України, сучасні тенденції світової інтеграції 

зводять проблему розвитку особистості в ранг пріоритетних завдань. Тому великого 

значення набуває впровадження інтерактивних методів навчання і виховання, які є 

ефективним засобом підвищення якості знань, формування життєвої і професійної 

компетентності сучасної молоді. 

Завдання вивчення дисципліни «Основи охорони праці» полягає у набутті студентами 

знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної 

діяльності з обов'язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження 

життя, здоров'я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності» [10]. 

Величезний вплив на професійне становлення студентів у ВНЗ здійснюють їх 

професійна спрямованість, значимість навчальної задачі і власна активність. 

В умовах традиційних форм і методів навчання студенти вищих навчальних закладів 

освіти, пасивно отримуючи знання, не можуть застосувати їх у реальних умовах. Така 

ситуація вимагає перегляду існуючих форм організації навчального процесу. 

Серед сучасних технологій і методів навчання особливе місце у професійній освіті 

відведено кейс-методу.  

Сьогодні існують дві класичні школи case-study: Гарвардська (американська) і 

Манчестерська (європейська). Серед зарубіжних учених, які досліджують питання теорії та 

практики кейс-методу, заслуговують на увагу Д.Бьорер, Д.Робін, Е.Монтер, М.Лідере, 

Дж.Ерскін, М.Норфі, Ю.Одет, С.Бекер, В.Майкелоніс та ін. У більшості робіт зарубіжних 

авторів накопичений також багатий досвід розробки та використання кейс-методу у 

професійному навчанні. У пострадянських країнах проблеми кейс-методу вивчають Г.Багієв, 

Г.Баєва, Г.Батигін, Ш.Бобохужаєв, В.Духневич, А.Долгоруков, А.Зобов, Г.Каніщенко, 

С.Ковальова, І.Козіна, В.Лобода, В.Наумов, Ю.Сурмін, А.Сидоренко, Л.Чижевська, 

С.Цесаренко, В.Чуба, П.Шеремета, А.Фурда та ін. 

У дослідженнях Ш.Бобохужаєва , Е.Михайлової , Ю.Сурміна та інших розглядаються 

питання сутності методу кейс-стаді. У роботах С.Ковальової, Ш.Бобохужаєва, Ю.Сурміна та 

інших розробляється класифікація кейсів. Праці А.Сидоренка, П.Шеремети, Г.Каніщенка та 
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інших орієнтовані на моделювання кейсів. Зростає обсяг літератури, присвяченої методиці 

розробки та навчання із використанням кейсів. У роботах П.Шеремети, Г.Каніщенка, 

Ю.Сурміна кейс-метод розглядається як метод наукових досліджень та метод навчання. 

Однак питання подальшого застосування кейс-методу в Україні залишається 

недостатньо вивченим. Більшість досліджень проблеми його використання в українській та 

російській педагогічній науці присвячено викладанню економічних дисциплін. Дотепер не 

існує достатньої теоретичної бази та практичних досліджень специфіки навчання студентів 

дисциплінам «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» з використанням методу 

кейсів, а також пошуку шляхів підвищення ефективності цього навчання.  

Актуальність використання кейс-методу під час навчання студентів вищезазначеним 

дисциплінам полягає в тому, що він відповідає сучасній державній освітній політиці, 

націлений на особистісно-орієнтоване навчання, сприяє реалізації випереджального підходу. 

Новизна педагогічної інновації полягає у творчому розвитку та апробації кейс-методу 

на заняттях з навчальних дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» у 

вищих навчальних закладах. 

«Відповідно до класичного визначення метод кейсів (англ. Case method, кейс-метод, 

кейс-стаді, case-study, метод конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу) – це техніка 

навчання, що використовує реальні економічні, соціальні та бізнес ситуації.» [8]  

Кейс (з англ. ‒ випадок, ситуація) – це розбір ситуації або конкретного випадку, ділова 

гра. Він може бути названий технологією аналізу конкретних ситуацій, «окремого випадку».  

Суть технології полягає в тому, що в основі його використовуються описи конкретних 

ситуацій або випадку. Представлений для аналізу випадок повинен відображати реальну 

життєву ситуацію, в описі має бути присутня проблема або ряд прямих або непрямих 

протиріч, прихованих завдань для вирішення дослідником. Необхідне оволодіння 

попереднім комплексом теоретичних знань для заломлення їх у практичну площину 

вирішення конкретної проблеми або ряду проблем.  

Технологія навчання на основі вирішення конкретних ситуацій або «кейс-технологія» 

призначена для вдосконалення навичок і отримання досвіду: 

- виявлення, відбір і вирішення проблем; 

- робота з інформацією – осмислення значення деталей, описаних в ситуації;  

- аналіз і синтез інформації та аргументів;  

- робота з припущеннями і висновками;  

- оцінка альтернатив;  

- ухвалення рішень; 

- слухання і розуміння інших людей – навики групової роботи.  

Навчальні завдання кейс-методу полягають у: 

- набутті навичок використання теоретичного матеріалу для аналізу практичних 

проблем; 

- формуванні навичок оцінювання ситуації, вибір та організацію пошуку основної 

інформації; 

- вироблені вмінь формулювати питання і запити; 

- виробленні умінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дії; 

- формуванні вмінь самостійно приймати рішення в умовах невизначеності; 

- формуванні навичок та прийомів всебічного аналізу ситуацій, прогнозування способів 

розвитку ситуацій; 

- формуванні вмінь та навичок конструктивної критики.  

Кейс-метод має великий виховний потенціал з позиції формування таких особистісних 

якостей як працьовитості, креативності, здатності до конкурентоспроможності, готовності 

взяти на себе відповідальність за результати власного аналізу ситуації і за роботу всієї групи, 

впевненості в собі, цілеспрямованості тощо. 
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«Використання кейс-методу як інтерактивної технології навчання – це складний процес, 

у якому можливо виділити етапи: 

- ознайомлення студентів з текстом кейса, його аналіз (частіше всього цей етап 

проходить за декілька днів до його обговорення і реалізується як самостійна робота); 

- організація обговорення кейса (дискусії, презентації); 

- оцінювання учасників обговорення; 

- підведення підсумків.» [6]  

Розробляючи ситуаційні завдання, необхідно враховувати специфіку навчального 

матеріалу. З огляду на це, очевидно, що не до кожної теми можна створити ситуаційне 

завдання. Ситуаційні вправи необхідно використовувати поряд із традиційними навчальними 

методиками. 

Розглянемо декілька кейсів з дисципліни «Охорона праці в галузі». Ситуаційні вправі 

розглядається під час вивчення теми «Травматизм та професійні захворювання в галузі. 

Розслідування нещасних випадків». 

1. Приклад: «Керівник доручив працівникові принести з бібліотеки довідкову літературу. 

Бібліотека знаходилася за територією підприємства. Дорогою до бібліотеки цей працівник 

отримав травму». 

Питання: Чи вважати даний нещасний випадок пов‘язаним з виробництвом? 

Правильна відповідь: Хоча випадок стався не на території підприємства, але в робочий 

час, під час виконання доручення керівника, цей випадок пов‘язаний з виробництвом. 

2. Приклад: «Інженер-конструктор перед закінченням зміни обходив цехи і попереджав 

гравців баскетбольної команди про тренування. Розмовляючи на ходу з одним із гравців, він 

спіткнувся на вибоїні й вивихнув суглоб правої ноги».  

Питання: Чи вважати даний нещасний випадок пов‘язаним з виробництвом? 

Неправильна відповідь: Причина «Неуважність потерпілого». Випадок не пов‘язаний з 

виробництвом, бо стався під час виконання громадського доручення та через неуважність 

потерпілого».  

Правильна відповідь: Випадок пов‘язаний з виробництвом, оскільки адміністрація не 

забезпечила справний стан підлоги. 

3. Приклад: «Токар під час обідньої перерви вирішив виточити заготовку для домашніх 

потреб, не попередивши при цьому майстра. Стружка потрапила в око працівника. На 

токарному верстаті був відсутній захисний щиток».  

Питання: Чи вважати даний нещасний випадок пов‘язаним з виробництвом? Яка 

причина травматизму? 

Неправильна відповідь: Причина – організаційна – порушення працівником вимог 

інструкцій з охорони праці. Випадок не пов‘язаний з виробництвом, бо працівник виконував 

роботу для власних потреб і не попередив при цьому керівництво».  

Правильна відповідь: Основною причиною слід вважати технічну – несправне 

обладнання. Випадок пов‘язаний з виробництвом, оскільки обладнання було несправне, а 

саме – був відсутній захисний щиток. 

Практика використання ситуаційних методів свідчить, що він дещо «розхолоджує» 

деяких неактивних студентів, даючи їм змогу «сховатися» за роботою групи і презентацією 

результатів окремими ініціативними студентами. Серед об‘єктивних і суб‘єктивних причин, 

що перешкоджають упровадженню методу аналізу ситуацій у практику навчання, слід 

виділити і ментальні» [9]. 

Цінність кейс-методу на заняттях полягає в тому, що він одночасно відображає не тільки 

практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при 

вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, 

що безумовно є діяльним і ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти. 

Отже, метод кейсів сприяє вдосконаленню здатності виділяти проблеми та приймати 

ефективні рішення. За допомогою кейс-методів викладач навчає студентів аналізувати та 
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розробляти програми дій, що дозволить у майбутньому виважено діяти в реальній ситуації. 

Їх використання сприяє розвитку творчого мислення студентів, самостійного застосування 

знань, розв‘язку нестандартної ситуації, прийняття оптимального рішення. 

Кейс-метод дозволяє зацікавити студентів процесом навчання, формує інтерес до 

навчальної дисципліни «Охорона праці», сприяє активному засвоєнню знань та навичок. 
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СПОРТЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ТАЙЁРЛАШГА КОМПЛЕКС ЁНДАШУВ 

 

Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаѐтган ижтимоий-иқтисодий ислоҩотлар 

ўзининг ижобий натижаларини бера бошлади. Ҩар бир мамлакат аҩолисининг соғлиги ва 

соғлом турмуш тарзининг бир қисми ҩисобланган спорт борасида ҩам юртимизда катта 

ютуқларга эришилмоқда. Спорт билан шуғулланиш ѐшларга таълим- тарбия беришда ҩам 

муҩим аҩамият касб этмоқда. Бу борада Юртбошимиз шундай деганди – ―Биринчидан, 

фарзандларимиз, ѐш авлодимизни болалигидан бошлаб спорт билан ошно қилиш, уларнинг 

қалбида спортга ҩавас ва меҩр уйғотиш, уларни жисмоний ва маънавий жиҩатдан баркамол 

этиб тарбиялашни мазкур Жамғарманинг асосий вазифаси сифатида тасдиқлаб олганимиз 

ҩаммамизга яхши маълум. Фарзандларимизни болаликдан –асосан макатаб ѐшидан бошлаб 
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спортни ўзининг ҩаѐтдаги доимий ҩамроҩи деб билиши, улар умрбод спорт билан дўст бўлиб 

қолишини , бунинг учун барча шароит ва имкониятларни барпо этишни ўзимизга мақсад 

қилиб қўйган эдик‖ [1, c. 2]. 

Спортга эътибор нафақат спортчиларимизнинг балким барча Ўзбек ҩалқининг 

дунѐқарашига соғлига, кайфиятига катта таъсир кучига эгадир. Ҩалқимизнинг менталитети 

ва ўзига хос дунѐқараши кўп жиҩатдан жисмоний ўйинларга қизиқиши олдиндан ривож 

топиб келган. Ҩалқ ўйинлари ва байрамлари, халқимизнинг қахрамонлари бунга ѐрқин мисол 

бўла олади. Амир Темур, Ж Мангуберди, Пахловон Махмуд, Ҩалқ Достонлари 

қахрамонларидан Алпомиш, Гўрўғли ва х.к.ларнинг кўрсатган қахрамонликлари уларнинг 

нафақат маънавий, балким жисмонан етук кучли соғлом баркамол инсон бўлганликларидан 

далолат бериб турибди. Шулардан келиб чиққан ҩолда мамлакатимизда спорт билан 

шуғулланиш ишларига давлат аҩамияти нуқтаи назаридан эътибор берилиши муҩим аҩамият 

касб эта бошлади. Бу тўғрида ѐш авлодни тарбиялашдаги ва уларда мафкуравий иммунитет 

шакллантиришда спортнинг ўрни ва аҩамиятини Ҩурматли Президентимизнинг қуйидаги 

фикрларида ўз аксини топгандир.‖ ...., барчамизга аѐнки, спорт билан мунтазам шуғулланиш 

болаларимиз, ѐшларимизнинг соғлом қарашларини шакллантиради ва иродаларини 

тоблайди, уларнинг мард ва жасур инсонлар бўлиб камол топиши , турли – туман синов ва 

қийинчиликларни мардона енгиб ўтишга қодир бўлиши учун мустаҩкам замин яратади. Энг 

муҩими , спорт билан дўст бўлган болалар биз учун мутлақо бегона ва зарарли оқимларга 

қўшилиб кетмайди‖ [1, c. 2]. 

Айни пайтда мамлакатлар ўртасида нуфузли спорт мусобақаларига спортчиларни 

тайѐрлаш борасида катта ишлар олиб борилмоқда. Катта нуфузли мусобақаларнинг 

ғолиблиги учун кураш ва рақобат айнан спортчини мусобақага тайѐрлаш жараѐнидан 

бошланади. Бу дунѐда спорт бозорида катта тажрибага эга мутахассисларга эҩтиѐж кундан-

кунга ошиб бормоқда. Бундай маҩоратли профессонал тренерларга тўланадиган иш ҩаққи 

ҩам катта маблағни ташкил қилади. Шундай экан спортчиларни спорт мусобақаларига 

тайѐрлаш ишларига жиддий эътибор қаратиш тренерларни замонавий таълим-тарбия бериш 

технологияси билан қуроллантириш зарур бўлади. Спорт мусобақаларида етакчилик 

қилаѐтган мамлакатлар тажрибаси ушбу муаммони ечишда комплекс ѐндошувдан 

фойдаланаѐтганликларини кўрсатмоқда. Бунга кўра мусобақаларга спортчилар ва спорт 

командаларини тайѐрлашда генетик тахлил ва танлов, бошқариш тизими, жисмоний 

тайѐргалик, техник-тактик, психологик-педагогик тайѐргарлик йўналишларда иш олиб 

борилиши кераклигини кўрсатмоқда. Спортнинг ҩалқаро майдонда аҩамиятига тўхталар экан 

бу борада Президент И.Каримовнинг бу борадаги фикрларини келтиришни лозим топдик. 

―..... ҩеч кимга сир эмас, спорт саломатликни мустаҩкамлаш билан бирга, ҩар қайси 

мамлакат ҩар қайси давлатни оламга машҩур қиладиган беқиѐс воситадир. Халқаро 

майдонларда спортчиларимиз эришаѐтган ютуқлар қалбларимизда ғурур-ифтихор 

туйғуларини уйғотади, она –Ватанимизга бўлган муҩаббат ҩиссини янада юксалтиради‖ 

[1, c. 2].  

Бугун спортчиларни тайѐрлаш кўпгина давлатлар инсоннинг генида у ѐки бу спорт 

турига мойиллик ва имкониятлар бор ѐки йўқлигини аниқлашдан бошланмоқда. Ўтган 

асрнинг ўрталарида инсон геномини ―ўқиш‖ га муяссар бўлган олимлар бебаҩо хазинани 

қўлга киритди. Генлар биз ҩақимизда исталган маълумотни фош эта олади: қайси 

касалликларга мойиллигимиздан тортиб, қандай жисмоний сифатларга эга эканимизгача 

айтиб беради. Охиргиси спорт генетикасинингянада ривожланишига туртки берди.Сўнги 

йилларда мазкур соҩада олиб борилган тадқиқот натижалари ҩайратланарлидир. Потенциал 

спорчиларни тиббий-генетик экспертиза асосида танлаб олиш тажрибаси шулар 

жумласидандир. Айрим давлатлар масалан Хитойда бу усул чемпионларни тарбиялашда кенг 

қўлланилмоқда. Унинг самарадорлигини яқинда юртимиз олимлари ҩам илмий жиҩатдан 

асослаб берди. Ўзбекситон Фанлар академияси Биорганика илмий –тадқиқот институтининг 

геномикаси лабораториясида ўтказилган эксперимент жараѐнида 200 нафар киши (ярми 
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профессонал спортчилар) ДНК касидан ажратиб олинган спортга мойилликни белгиловчи 

олтита ген қиѐсий таҩлил қилинди.  

Инсон геномида муайян жисмоний ҩаракатлар ҩамда сифатлар (масалан, куч, 

чидамкорлик) учун маъсул генлар мавжудлиги аниқланган. Ҩар бир индивидда уларнинг 

фаоллиги турли даражада номоѐн бўлади. Баъзиларда чидамкорлик, бошқаларда чаққонлик 

ѐки тезкорлик сифатлари туғма шаклланиши мумкин. Бундай кишилардан яхши спортчилар 

чиқади. Боз устига ДНК –диагностикаси нафақат спортга мойилликни, балки айнан қайси 

спорт тури билан шуғулланиш мақсадга мувофиқлигини аниқлашга ѐрдам беради. Тиббий-

генетик экспертиза маълумотлари инсоннинг жисмоний имкониятларини бехато баҩолаш ва 

ана шу имкониятларни натижага йўналтиришда ниҩоятда қўл келади. Тиббий-генетик 

экспертиза йўналишида иш олиб бориш натижасида катта миқдорда вақт, энергия ва маблағ 

тежалади. Ахир катта куч сарфлаб, тинмай машғулот олиб боришига қарамай фаолиятида 

жўяли натижага эришмаган спортчилар ҩам бор. Агар спортчида, айтайлик, чидамкорлик 

учун жавоб берувчи ген мутацияга учраган бўлса, организм ва биринчи навбатда . юрак-қон 

томир тизими оғир жисмоний ҩаракатга дош беролмайди. Табиийки бундай ҩолатда 

профессионал спорт билан шуғулланиш инсонни майиб ѐки ҩалок қилиши турган гап. 

Шу ерда спортда ноҩуш ҩолат ҩисобланган допинг дориларидан фойдаланиш масаласига 

ҩам тўхталишга тўғри келади. Ўзининг зарур спорт холатига ета олмагач ѐки олдинги 

натижаларини ушлаб қолиш мақсадида баъзи спортчилар допинг дориларига мурожат 

қилишмоқда. Бу ҩам инсон организмига ѐмон таъсир кўрсатиш хусусиятига эгадир.Инсон 

организми доимо кимѐвий дорилар таъсирида ўз заҩираларидан фойдаланиб мусобақадан 

кейин ушбу заҩираларни қоплаш жараѐни узоқ вақт давом этади.Агар мусобақаларда доимо 

допинг стимуляторлардан тартибсиз фойдаланиш организмни халокатга олиб келиши 

тиббиѐтда исботланган. Дунѐга маълум донг таратган командаларнинг баъзи 

спортчиларининг тўсатдан бетоб бўлиб, майиб бўлиб қолиши ѐки ўйин пайтида ҩаѐтдан кўз 

юмиши ҩолатларининг кўпчилик сабаблари допинг истеъмолидан эканлиги текширишлар 

давомида маълум бўлмоқда. Спортда ―фавқулодда ўлим синдроми‖ деган ибора мавжуд. 

Яъни бир қарашда туппа-тузук юрган спортчининг юраги кутилмаганда тўхтаб қолиб, 

биологик ўлим юзага келади. Бизда ва чет мамлакатларда бу борада олиб борилган 

тадқиқотлар натижасида спортда генетик мойиллик чиндан ҩам ҩал қилувчи аҩамиятга эга 

эканлиги ўз исботини топмоқда . Чемпион бўлишда (кўпинча жамоавий бўлмаган спорт 

турларида) мазкур омилнинг ўрни 70 фоиздан кўп . Кейинги ўринларда психологик – руҩий 

тайѐргарлик ҩамда ташқи муҩит (15-30 фоиздан )туради. Республикамизда Вазирлар 

маҩкамаси хузуридаги Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштирувчи 

кўмитасининг амалий гранти доирасида ушбу йўналишда ишлар олиб борилган. Бажарилган 

тадқиқот иши натижалари ушбу ишларни нафақат фан ,балки спортимизнинг истиқболи 

учун ҩам долзарб эканлигини кўрсатиб берди..  

Кейинги омил бу каманданинг тренер томонидан қандай бошқарилишига боғлиқдир. 

Ўзаро муносабатлар шаклланишининг ижтимоий - психологик асосларини билиш, низоларни 

келиб чиқиши ва уларни бартараф этиш, спорт камандасини бошқариш тренерга барча 

жамоанинг фаолиятини самарали олиб боришга ѐрдам беради [3, c. 120-121]. 

Спорт жамоасини бошқаришни бугунги кун талабларидан келиб чиққан ҩолда ташкил 

этиш лозим бўлади. Бу борада спорт соҩасида етакчи ҩисобланадиган мамлакатлар 

тажрибасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бизнинг Республикамизда гуруҩларни 

самарали бошқаришга қаратилган қатор ишлар амалга оширилмоқда, бироқ ҩамма клубларда 

ҩам спорт менежменти самарали йўлга қўйилмаган. Аксариятини менежерлар эмас, 

иқтисодий билимга эга , ишбилармон одамлар бошқармоқда. Клубнинг натижа кўрсатишга 

қаратилган спорт фаолияти учун эса одатда бош мураббий жавоб беради. Айни ҩолатда у 

ўзининг тўғридан тўғри вазифаси ҩисобланмиш спортчиларни жисмоний, техник ва такатик 

тайѐрлашга маъсул бўлибгина, клубнинг махсус илмий тадқиқот гуруҩи таркибини 

шакллантириш, фан тили билан айтганда , персонал менежмент билан ҩам шуғулланади. 
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Ваҩоланки, халқаро тажриба ундай эмас. Жаҩонга донғи кетган ва жуда муваффақиятли 

фаолият кўрсатаѐтган жамоавий спорт турларида жумладан футбол ва хоккейда 

клубларининг бошқарув тизимида ҩар икки соҩа: ҩам молиявий, ҩам спортга доир 

масалалалар фақат битта малакали мутахассис – спорт менежери томонидан юритилади. 

Бугунги кунда жаҩон тажрибасидаги замонавий спорт менежменти стандартларини спорт 

жамоларимизга клубларимизга бошқарув амалиѐтида қўллаш учун илмий асосланган 

тавсиялар ишлаб чиқиш зарур. Қоидага кўра, клубда мураббийлар (бош, ѐрдамчи, жисмоний, 

техник тактик) ҩамда бевосита спортчилардан ташқари , бир қанча тор мутахассислар 

доимий аснода фаолият кўрсатиши шарт. Спорт диетологи, спорт физиологи, спорт 

психологи, шифокор, реабилитолог шулар жумласидан. Бунга сабаб мураббий машғулотлар 

давомида спорчиларга турли жисмоний машқлар бажартиради. Бироқ у ҩар бир спортчининг 

индивидуал физиологик, психологик, жисмоний имкониятлшари ҩақида тўлиқ тасаввурга эга 

бўлмаслиги мумкин. Дейлик, 10-15 километр масофага югуриш ѐш чиниққан организмга у 

қадар қийинчилик туғдирмайди, аммо ўрта ѐки ундан ортиқ каттароқ ѐшли спортчини 

зўриқтириб қўйиши турган гап. Шу боис жисмоний тайѐргарлик мураббий спорт физиологи 

билан бамаслаҩат ҩолда ҩар бир ўйинчи учун машғулотлар режасини алоҩида ишлаб 

чиққани маъқул. Акс ҩолда жамоа яхши натижа кўрсата олмайди. Ўз навбатида , оғир 

физиологик машқлар натижасида мушаклар ниҩоятда толиқади. Бундай пайтда организм дам 

олиши билан бирга , тикланиши ҩам керак биринчи галда , овқат рационини зарур озуқалар 

билан бойитиш ҩисобига амалга ошади. Спорчига йўқотилган килокалорияларни олиш 

имконини берувчи тўғри таомномани эса фақат малакали спорт диетологи туза олади. 

Спортчиларнинг муайян спорт турларидан техник тактик тайѐрлаш бўйича қатор 

тадқиқотлар ўтказилиб зарур йўриқномалар яратилиб амалда улардан фойдаланиб 

келинмоқда. Спортчиларнинг техник-тактик тайѐргарлигини давр талаби асосида ташкил 

қилиш бўйича ҩам Республикамизда барча шароитлар яратилгандир. Бугунги кунла гуруҩли 

спорт турлари бўлмиш футбол, регби, волейбол, гандбол ва бошқа жамоавий спорт 

турларида техник - тактик тайѐргарлик бўйича қатор ишлар қилинишига қарамай ҩалқаро 

мусобақаларда камчиликлар ҩам кўзга ташланмоқда. Жумладан спортчиларимизнинг тез 

чарчаб қолишлари ва юқори даражадаги ўйин олиб боришга тайѐр эмасликлари натижасида 

юқори совринли ўринларни эгаллай олмаяптилар. Бу борада ҩам ишларни бугунги кун 

талбалари асосида инновацион ѐндашув асосида ташкил қилиш лозимдир. Чарчашни олдини 

олишда спортчилар ўз куч ва имкониятларини яхши билиши ва уларни мусобақа даврида 

тўғри тақсимлаш ва оқилона сарфлашни мукаммал даражада ўзлаштирган бўлиши талаб 

қилинади.Яъни кам куч сарфлаб кўп иш бажариш лозим. Бунга эса спортчининг ушбу спорт 

турига қатнаша бошлаган пайтиданоқ тренер томониданан тайѐрлаб боришилиши шартдир. 

Чет мамлакатлардаги профессионал спорт клублари ўйинчилари тиғиз график асосида кетма-

кет ўйинлар серияларида ҩам яхши ўйин кўрсатиб совринларни қўлга киритишмоқда. Бунда 

уларни тезда спорт формасига келтириш борасида фақат табиий тинч осойишта ўтириш ѐки 

уйқу орқали дам олиш жараѐни билан чекланилмаяпти. Чарчоқни олишнинг янги метод ва 

услублари ишга солинмоқда. Шундай экан спортчиларнинг чарчашини олдини олиш ва 

кейинги ўйин учун тетик қилиб тайѐр ҩолатга келтириб туриш борасида ҩам самарадор усул 

ва методларни қўллаш зарур бўлади. Спортчиларнинг педагогик - психологик 

тайѐргарлигида қуйидаги омилларга эътибор қаратиш лозим.Ҩар қандай маъсулиятли ўйин 

жараѐнида ғалабага бўлган кучли иштиѐқ туфайли гуруҩ спортчилари стресс ҩолатини 

бошидан кечиради. Қолаверса , майдонда содир бўладиган турли ноҩуш вазиятлар 

(ҩисобдаги катта тафовут, рақибнинг техник ѐки тактик устунлиги, ҩакамнинг 

адолатсизлиги, жамоадошнинг ўйиндан четлаштирилиши ва ҩоказо) таъсирларда психологик 

босим янада кучайиши эҩтимоли баланд бўлади. Спортчи бу каби кутилмаган зарбаларга 

руҩан тайѐр туриши ва зудлик билан уларни бартараф эта олмоғи даркор. Йўқса ўзини 

йўқотиб қўйиб, ўйинга ярамай қолади. Спорчининг индивидуал спорт турларида ўзига 

бўлган ишончи жуда катта ахамият касб этади. Чунки уни ѐнида уни қўллаб –қувватлаб 
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турадиган сафдош ўртоқлари бўлмайди. Шунинг учун ҩам ҩар бир индивидуал спорт 

турлари бўйича ҩам спортчи билан олиб бориладиган ишлар мазмуни бугунги кун талаби 

асосида қайта кўриб чиқилиши талаб қилинади. Бу борада спортчилар билан ишлашда 

В.Н.Некрасов томонидан ҩаммуаллифликда ишлаб чиқилган ―Репортаж‖ номли 

гипноидеоматор тренировкалар вариантларидан фойдаланиш тавсия қилинади [3, c. 162]. 

Бу услубда спортчи даврий равишда релаксация холатига келтириб 10-15 марта 

такрорланади. Услуб мазмуни қуйидаги жумлаларни ўз ичига олади «Сиз айни пайтда 

татамида ушлаб олиш орқали ўзингизни яхши кўрган «зўр» услубингизни бажаришга 

тайѐрланаяпсиз… Диққат! Ташланг! Хужумни давом қилдириб тутиб туришга ўтинг!» 

«Репортаж» услубидан ҩар хил мақсадларда жумладан ишончсизликни енгишда, аниқ тактик 

вазифаларни уқтиришда, стресс вазиятларда чуқур руҩий реакцияларни таъсирини 

камайтиришда ва хоказоларда ишлатилиши мумкин.  

Бундан ташқари спорт гуруҩининг ижобий йўналтириш ва уларда ўзларига ишончни 

ошириш ҩам уларнинг толиқмасликларига сабаб бўлади.Аксинча ўзига ишонмаган гуруҩ 

спортчилари тез чарчаб қолишади. 

Спорт жамоасида яхши ижтимоий иқлимни яратиш, яъни уларнинг ҩар бир аъзоси 

нафақат ўзаро муваффақиятли ўзаро келишиб ҩаракатланишларини таъминлаш ва камандани 

саралаб йиғишни , балким ўзаро шахс сифатида ҩам муносабатларга киришиб камандада 

тўғри ўзаро муносабатларни ўрнатиш ва қуриш –бу катта маҩорат ва катта педагогик 

меҩнатдир [3, c. 120-121]. 

Спорт гуруҩларида ҩар бир уни аъзосидан жипслаштиришга қаратилган тренинглар ва 

машқлар ўтказиш талаб қилинади. Командани жипслаштириш кўрсаткичини яхшилаш 

орқали рақиб командадан устунлик қилиш мумкин бўлади. 

Таркибида юлдузлар бўлмаган командаларнинг ўйинларда катта натижаларни қайд 

қилишлари бунга яққол мисол бўла олади.Команда аъзосининг ғалабага бўлган ишончини 

йиғиндисидан келиб чиққиб бўлғуси мусобақада қандай кечиши ҩақида гапириш мумкин 

бўлади. Психологик жиҩатдан кучли тайѐрланган командада рақибнинг кучидан унинг 

олдинги эришган ютуқларидан ѐки унвонларидан, қайси лигада ўйнашидан, номдор 

спорчиларидан чўчиш жараѐни бўлмайди. Бундай кўникмаларни спорт психологининг 

ѐрдамисиз шакллантириб бўлмайди.  

Ўтган асрнинг 61-68 –йилларида ―Грин Бенлик ҩайдовчилар‖ футбол командасининг 

тренери Ломбарди Винсент Томас ўз ўйинчиларини нуқул ғалабага даъват этувчи ва 

руҩлантирувчи ҩақиқий етакчи бўлган. Унинг бошчилигида ушбу команда Миллий футбол 

лигасининг бешта ғалабасини ва суперклубнинг иккита ғалабасини олишни таъминлади. У 

бошқараѐтган жамоалар 74% ўйинларнинг ғолиби бўлиб МФЛ мураббийлари орасида 

мутлоқ рекорд соҩиби бўлган [2, c. 61]. Унинг бу ютуқларга эришишининг асосий 

омилларидан бири унинг спортчиларнинг руҩиятини чуқур англаган холда уларнинг қалбига 

йўл топа билишида бўлган. Бугунги кунда ҩам спортчиларга ғалаба ва мағлубият 

тушунчаларини моҩиятини тўла очиб бериш ва уларни мусобақаларга руҩий жиҩатдан 

тайѐрлаб бориш долзарблигича қолмоқда. 

Спортчилар билан психологик шуғулланишнинг яна бир муҩим жиҩати бу 

спорчиларнинг жароҩат олиб даволаниб ўйинга қайтишида намоѐн бўлади. Бу гурухли ўйин 

спорт турларида айниқса футболда, регбида, шайбалли хоккейда ва хоказо спорт турларида 

жароҩатлар кўп бўлади. Баъзи спортчилар жарроҩлик амалиѐтини бошидан кечиради. У 

даволаниб , жамоага қайтган тақдирда ҩам , муайян вақтгача олдинги натижаларини кўрсата 

олмаслиги аниқ. Чунки мослашув (адаптация) жараѐнида организм аввалги функционал 

ҩолатига аста-секинлик билан қайтади. Ҩар қайси организм эса индивидуалдир. Демак, 

тикланиш жараѐни ҩар бир спортчида ўзига хос зайлда кечади. Амалда спортчиларимизнинг 

реабилитацияси учун фақат бир турдаги муолажа –уқалашдан фойдаланилади. Бу кам 

албатта. Афсуски , клублар штат жадвалида реабилитолог мутахассислиги кўзда тутилмаган. 

Бу ерда ҩам спортчини янги вазиятга мослашиши ва ўзига келиб олишида психологнинг 
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хизматидан самарали фойдаланиш зарур бўлади. Бугунги кунда мамлакаттимизнинг 

спортчиларини йириқ ҩалқаро мусобақаларга тайѐрлаш жараѐнларига янги инновацион 

ѐндошувлар талаб қилинмоқда. Чунки олдинги тайѐрлаш услублари ва йўналишлари бошқа 

чет мамлакатлар мураббийларида ҩам мавжуд. Шунинг учун ҩам спортчиларни 

мусобақаларга тайѐрлашда комплекс ѐндошувни амалга ошириш давр талабидир. Айниқса 

спортчиларни маъсулиятли мусобақаларга педагогик -психологик жиҩатдан тайѐрлаш 

масаласига жиддий эътибор зарур бўлади. Жаҩон чемпианатларига ва олимпиадаларга бошқа 

мамлакат спортчилари ҩам руҩан тайѐргарлик кўриб ташриф буюришади. Бироқ 

спортчиларнинг педагогик психологик тайѐрлашнинг имкониятлари катталигига эътибор 

қаратиш ва бу борада янгича самарадор услублардан фойдаланиш орқали устунлик қилиш 

мумкин бўлади деган фикрдамиз. Айнан мана шу йўналишда янгича йўналишларда 

инновацион ѐндошув ва илмий тадқиқот ишларини кучайтириш мақсадга мувофиқдир. 

Спорчиларнинг психологик-педагогик тайѐргарлигининг яна бир жиҩати шундаки ушбу 

ишларни амалга ошириш кўп маблағ ва махсус катта инвентарларга бой хона талаб 

қилмайди. Юқорида келтирилган мисоллардан шундай хулоса келиб чиқади: жамоа 

клубларида замонавий менежмент усулларига таянувчи корпоротив бошқарув, техник- 

тактик, физиологик, педагогик-психологик тайѐрлашни комплекс тарзда амалга ошириб 

нафақат Ўзбекистон ички чемпианатларида, балким халқаро мусобақаларда ҩам бу соҩада 

юксак марраларга эришиш мумкин бўлади.  
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ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ  

ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ 

 

Мақолада мутахассислик фанларини ўқитишда талабаларнинг қизиқиш ва ижтимоий 

фаоллигини ўстириш, таълим жараѐнини оптимал режалаштириш, натижани аниқлаш 

масалалари ѐритилган.  

Таянч сўзлар: ўқув жараѐни, талабалар фаоллиги, танқидий фикрлаш, педагогик 

технология, таълим мақсади, таълим мазмуни, таълим жараѐни, мустақил таълим, илмий 

салоҳият, педагогик қобилият, касбий маҳорат, баҳолаш мезони. 

 

The article deals with questions of optimal planning. Definitions of the results achieved in the 

process of teaching the course "Theoretical Mechanics" with a view to the interest and development 

of the activity of students. 

Key words: the teaching process, students activity, critical thinking, pedagogical technology, 

the goal of learning, learning content, learning, self-learning, scientific potential, pedagogical 

skills, professional skills, assessment criteria. 
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Ўқув жараѐнида билимларни чуқур ўзлаштириш учун талабаларнинг ижтимоий фаол 

ишлаши ва танқидий фикрлаши муҩим аҩамият касб этади. Чунки, талаба фикрлашга 

ўргансагина унинг эгаллаган билимлари мустаҩкам бўлади ва уни амалда қўллаш имконияти 

вужудга келади. Бунда талаба ўқитувчи билан биргаликда фаолият кўрсатиб, билимларни 

ўзлаштириш билан бирга, уни ўзининг ижодий кашфиѐти сифатида ҩис этади. Натижада 

ўқиш фаолияти талаба томонидан шахсий ютуқ сифатида қабул қилинади, билиш 

мотивацияси ўсади, ўқишга, фанни ўрганишга қизиқиш вужудга келади. Талабаларни 

танқидий фикрлашга ўргатишда педагогик технология муҩим ўрин тутади. Чунки, педагогик 

технология таълим мақсадларни аниқлаш, унинг моҩиятини талаба хатти-ҩаракатида 

ифодалаш, режалаштириш босқичиларини амалга оширади ва натижани аниқлашга алоҩида 

эътибор берилади. 

Педагогик технологиянинг ўқув фаолиятда қўйилган вазифани тартибли бажариш унинг 

мазмуни, методлари ва уни амалга ошириш учун зарур бўлган воситалар асосида таълим ва 

тарбия жараѐнида мустақил фикрлайдиган, қарорлар қабул қилишга қодир, ҩар томонлама 

ривожланган баркамол,ижтимоий фаол шахсни шакллантиришдан иборатдир. Бунинг учун 

олий ўқув юртларида таълим-тарбия жараѐнини юқори даражага кўтариш, ўқитишни янги, 

инновацион методлар асосида амалга ошириш, талабаларда мустақил фикрлаш қобилиятини 

ривожлантириш, уларда меҩнат кўникмаларини шакллантириш, касбга бўлган қизиқишини 

такомиллаштириш, касбий маданиятини шакллантириш ва билим даражасини ошириш каби 

вазифаларнинг сифатли даражада бажарилишини тақазо этади. Ҩозирги кунда таълим 

жараѐнини самарали режалаштириш, фан дастурларида назарда тутилган билимларни 

талабаларга етказиш ва эришилган натижаларни аниқлашда уларнинг фаоллигини 

таъминлаш, ҩамкорликда ишлаш ва билимларнинг тўлиқ ўзлаштирилишига эришиш талаби 

илгари сурилмоқда. Тажрибалар шуни кўрсатадики, ўқитувчи талабада фанга бўлган 

қизиқиши уйғотганидагина унда фаоллик шаклланади. Бунда ўқув жараѐнининг сифатини 

ошириш ва такомиллаштириш, бўлажак мутахассисларда мустақил билим олиш фаолиятини 

юксалтириш, ижодий ривожлантиришни юқори босқичларга кўтариш, уларни касбий ва 

илмий жиҩатдан тайѐрлаш индивидуал иқтидорларини аниқлаш, эгаллаган билимларини 

ўқув ва амалий фаолиятда татбиқ этишга тайѐрлаш, бошқариш ва назорат қилишни доимий 

ва узлуксиз равишда амалга ошириш кабилар ўқитувчининг илмий салоҩиятига, педагогик 

қобилияти ва касбий маҩоратига боғлиқ бўлади. Ўқитувчининг педагогик қобилияти билиш, 

тушунтира олиш, кузатувчанлик, нутқ, ташкилотчилик, обрў орттира олиш, талабалар билан 

жуда самарали ўзаро муносабат ўрната олиш, келажакни кўра билиш, ирода каби сифатларни 

ўз ичига олади. Бу сифатларнинг ҩаммаси бир-бири билан ўзаро боғланган бўлиб, бир-

бирига таъсир этади ва бир бутунликни ҩосил қилади. Ўқитувчи маҩорати талабада ўзига 

бўлган ишончни, мушкул масалани ҩам еча олиши мумкинлигига ишонтиришни, ўз фанини 

уларга қизиқарли тарзда баѐн этиши, дарс жараѐнида илғор педагогик технологиялардан 

фойдаланган ҩолда турли анъанавий ва ноанъанавий тарзда ташкил этиши, талаба билан 

алоқаларини мустаҩкам ва мунтазам амалга оширишни назарда тутади. Тажрибали ўқитувчи 

талабаларни дарслик билан мустақил ишлашга, конспект қилиш техникасига ижодий 

ишларни бажариш услубига ўргатиб бориши керак. Шундай ҩолда талабада фанни 

ўрганишга юзага келган қизиқиш ва унинг фаол ҩаракати самарали ўзлаштиришга замин 

яратади. Педагогик технологиянинг асосий мақсади ҩар бир дарсда аниқ топшириқ шаклида 

берилган материални ўзлаштиришга эришиш, талабанинг фаол ишлаши ва фикрлаши муҩим 

ҩисобланади. Таълим жараѐни талабанинг мустақил фикрлаш даражасига кўтарилгандагина 

самарадор бўлади. Чунки, фақат мустақил ўқиб, фикрлаб ўзлаштирилган билим мустаҩкам 

бўлади. Педагогик технологияда билимларни ўзлаштиришда талабанинг фаол ишлаши ва 

фикрлаши зарур ҩисобланади. 

Талабалар томонидан фанни ўзлаштириш самарадорлигини оширишда мустақил 

таълимни семестр давомида тўғри режалаштириш ва талабалар томонидан мунтазам амалга 

ошишини ташкил этиш муҩим аҩамиятга эга. Шундагина талабаларда фанни ўрганишга 
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пайдо бўлган қизиқиш ва фаоллик амалда ўз натижаларини бера олади. Бу ҩол фаннинг ўқув 

режасидаги бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги ва услубий жиҩатдан узвий кетма-кетлиги 

тамойилини ривожлантиради. Бўлажак мутахассисларнинг дунѐқарашини, фикрлаш 

қобилиятларини олган билимларини ўқув режасидаги бошқа муҩандислик ва махсус 

фанларни ўрганиш учун татбиқ эта олиш қобилиятини ўстиришга ѐрдам беради. Натижада 

талабалар курснинг назарий ва амалий асосларини пухта эгаллайди, амалий ҩисоботларни 

бажариш зарур бўлган билим, малака ва кўникмаларга эга бўлади. Буларни амалга 

оширишда ўқитувчининг педагогик маҩорати, фанни ўқитиш жараѐнида таълимнинг 

замонавий усуллари, электрон дарсликлар ва ўқув қўлланмалар ҩамда педагогик ва ахборот 

коммуникация технологияларидан унумли фойдаланиш муҩим аҩамият касб этади. 

Талабаларнинг мустақил таълими натижалари нафақат жорий назорат баллари орқали, 

балки оралиқ ва якуний баҩолашда ҩам ўз аксини топиш лозим. Бунинг учун оралиқ ва 

якуний назоратлар савол ва масалалари қаторига мустақил ўрганиш учун режалаштирилган 

мавзулар бўйича савол ва масалалар киритилиши лозим. Шундагина талабанинг мустақил 

таълими натижалари тўғри баҩоланади ва фанни ўқитишда мустақил таълимни самарали 

режалаштирилгани ва бажарилишини тўғри ва мунтазам назорат этилганлиги тўғрисида аниқ 

хулоса чиқариш мумкин бўлади. Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, фанни ўқитишда 

мустақил таълимни самарали режалаштириш, семестр давомида мунтазам амалга 

оширилишини тўғри ташкил этиш, талабалар олган билимини тўғри ва объектив баҩолашни 

амалга ошириш талабаларда фанни ўрганишда жонли қизиқиш ва фаолликни 

шакллантиришнинг асосий негизи ҩисобланади.  
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ЗМІСТ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ ФІЛОЛОГІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  

РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Стаття присвячена проблемі відбору змісту навчання філологів-перекладачів. При 

відборі врахована інтеграція як в рамках цілісної мовної системи так і поза її межами. 

Ключові слова: інтеграція,зміст навчання,відбір змісту навчання,інтерактивні навички 

та вміння говоріння, інтерактивні фонетичні навички та вміння аудіювання.  

 

The article is devoted to the problem of the choice of contents of teaching of the English 

language for the interpreters within the subject ”Practical Course of the Foreign 

Language(English)”.When choosing it integration both within the limits of the language system and 

outside it was taken into account. The example of integration was given. 
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Key words: integration, content of teaching, choice of content of teaching, interactive phonetic 

skills of speaking, interactive phonetic skills of listening, interactive phonetic skills of reading, 

interactive phonetic skills of writing. 

 

У наш час відбуваються корінні зміни у системі середньої та вищої освіти. Держава 

піклується про своє майбутнє-освіту школярів та студентів. 6 жовтня 2016 року Верховна 

Рада проголосувала за проект Закону ―Про Освіту‖. На основі проекту Закону України «Про 

Освіту», де визначено,що школа має бути в авангарді суспільних процесів,була створена 

нова концепція навчання та виховання школярів та визначені нові стандарти. На зміну старій 

парадигмі, коли за пострадянською традицією зміст освіти визначався Міністерством, 

пропонується сучасна європейська модель, за якої Уряд (Міністерство) затверджуватиме 

стандарти освіти, а заклади освіти розроблятимуть освітні програми, що мають гарантувати 

виконання освітніх стандартів. У випадках, коли документ про освіту має видаватися 

державою, освітні програми проходитимуть акредитацію. Згідно з новою концепцією освіти 

Міністерство Освіти та науки розглядає володіння іноземними мовами як один з основних 

механізмів реалізації процесів інтеграції України у європейський та світовий науковий, 

освітній та культурний простір. 

Зростання ролі вивчення іноземних мов пояснюється реформуванням системи освіти в 

Україні у рамках її участі у Болонському процесі, що висуває нові вимоги щодо вивчення 

іноземних мов. Нові освітні стандарти ґрунтуються на «Рекомендаціях Європейського 

Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей ціложиттєвої 

освіти» (18.12.2006), але не обмежуються ними.  

У новому базовому законі «Про освіту» визначено, зокрема, 10 груп 

компетентностей.Одна з найважливіших це спілкування іноземними мовами тобто:уміння 

належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити 

поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у 

широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів; уміння посередницької діяльності 

та міжкультурного спілкування.  

Концепція дозволяє чітко виділити в якості пріоритетів навчання ІМ не систему мови, а 

змістові аспекти навчання та, відповідно, інтереси й потреби студентів як суб‘єктів 

навчального процесу. Особливого значення набувають такі аспекти навчання, як 

соціокультурні фактори, мотивація, розвиток особистості учня засобами вивчення іноземної 

мови, під час яких відбувається зіставлення життєвого досвіду та соціокультурних реалій, у 

яких живуть українські та іншомовні підлітки, виявлення спільного і відмінного, врахування 

специфіки іншомовного середовища, усвідомлення якої дозволяє українському підлітку 

адекватно розв‘язувати особисті завдання спілкування із представниками інших країн. 

Для того щоб забезпечити сучасну підготовку майбутніх перекладачів необхідно 

застосовувати сучасні досягнення педагогічних та методичних досліджень, які 

здійснювались відповідно до положень Болонської декларації. Перед системою професійної 

освіти постали нові завдання .У зв‘язку із зростаючою значимістю освітніх процесів, які 

відбуваються в Європі і світі, необхідно шукати нові підходи до підготовки перекладачів,які 

б були конкурентоспроможними на ринку праці. Незважаючи на значну кількість наукових 

праць, які розкривають проблему відбору змісту навчання проблема відбору змісту навчання 

для підготовки перекладачів залишається не до кінця дослідженою і потребує всебічного 

обґрунтування. 

В структурі формування якості змісту підготовки фахівця доцільність і своєчасність 

внесення змін та доповнень до змісту навчання займає важливе місце [7; 181]. 

Подальше намагання уточнити зміст навчання ,теоретичне обґрунтування необхідності 

включити до його складу нових компонентів,таких як принцип інтеграції був здійснений 

рядом науковців і дослідників в наш час. Цей та інші загально дидактичні принципи були 
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розглянуті та переломлені стосовно методики викладання іноземним мовам С.Ю.Ніколаєвою 

та групою інших вчених у фундаментальній праці «Основи сучасної методики викладання» 

[5]. 

Розглянемо поняття «інтеграція» з точки зору педагогічних наук,на дані досліджень яких 

спирається методика викладання іноземних мов,та результати яких вона інтегрує у цілі, зміст 

та методи навчання. Наведемо філософське розуміння цього питання. 

«ИНТЕГРАЦИЯ (лат. Integration ‒ восстановление, восполнение ,от integer ‒ целый) 

сторона процесса развития ,связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и 

элементов. Процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже сложившейся системы 

‒ в этом случае они ведут к повышению ее целостности и организованности, ‒ так и 

возникновению новой системы из ранее не связанных элементов. Отдельные части 

интегрированного целого могут обладать различной степенью автономии. В ходе процессов 

интеграции в системе увеличивается объем и интенсивность взаимосвязей и взаимодействий 

между элементами, в частности надстраиваются новые уровни управления…» [12; 215]. Це 

визначення узагальнює розуміння процесу інтеграції і не пов‘язане з педагогічними 

аспектами вищезгаданої системи підготовки студентів немовних вузів. 

Найбільш системний аналіз поняття інтеграція у педагогічній літературі був здійснений 

Пак М.С. [8; 189-190], на який ми спирались у нашому дослідженні.  

Розглянемо поняття‖ЗМІСТ НАВЧАННЯ‖ перед тим як розглядати зміни та доповнення 

до нього. В наш час немає єдиного розуміння цієї категорії. Представники різних підходів по 

різному відповідають на запитання «Чому навчати?»,відбір його компонентів,в тому числі 

мовного матеріалу залежить від того якому змісту пропонують навчати студентів. 

Важливим фактором є загально дидактичний підхід до визначення змісту освіти 

,застосування його основних принципів при визначенні змісту навчання окремим предметам. 

Розвиток базових наук дозволив розглядати дії,що формуються у системі діяльності 

спілкування. Це дало можливість уточнити зміст навчання у вищій школі та підійти до його 

визначення і розуміння як ідеалізованої моделі загальнолюдського,ділового та професійного 

спілкування,що є прийнятною для навчання [9, 10]. 

Цей принцип було враховано і реалізовано нами при аналізі програми для перекладачів 

«Практичний курс основної іноземної мови(англійська)» і включення до неї інтегрованих 

компонентів фонетичного мінімуму та мінімуму аудитивних навичок та вмінь.  

Відбір компонентів змісту навчання залежить від мети навчання. Як зазначено у 

програмі «Практичний курс основної іноземної мови(англійська)»для студентів 1 курсу мета 

курсу – формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної 

компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, 

формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним 

удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності. 

Отже ми намагались інтегрувати до програми такий її компонент як фонологічна 

компетенція тісно пов‘язуючи її з іншими чинниками змісту навчання,таким як аудитивна 

компетенція. Про фонологічну компетенцію ми писали у попередній статті.[11] Наведемо 

приклад інтеграції при формуванні аудитивної компетенції: "Listen to the utterances containing 

the same or similar phonemic problems. If the speaker uses the pronoun 'it', ask him to specify what 

he means. Ask: "What exactly?". And if the speaker mentions an action in the past, express your 

doubt whether it really happened."With the help of it you can also form a very important activity 

such as asking for details, expressing doubt and many others, e.g. When doing these exercises ask 

your students to shut the left part of the Tapescript. 
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Tapescript Keys 

1. I don't know how they relaxed. 

2. Please, try to relax it. 

3. They looked young for their age. 

4. Charles, Prince of Wales, married 

lady Diana Spencer. 

5. I've seen friends handle it in different 

 ways. 

6. He mouthed the apple. 

7. He trimmed his hair. 

8. I can contradict. 

9. Let me trim it. 

10. Don't mouth. 

11. He handled it in different ways. 

12. You really look it not a day older. 

1. Did they really 

need any 

relaxation? 

2. How exactly can 

I relax my muscle? 
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O‘QUVCHILARNING MUSIQIY TUYG‘USINI RIVOJLANTIRISH VA 

TAKOMILLASHTIRISHNING SAMARALI YO‘LLARI 

  

Mazkur maqolada o„quvchilarning musiqiy tuyg„usini rivojlantirish va takomillashtirishning 

samarali yo„llari yoritiladi. Ushbu maqolada o„quvchilarning musiqiy tuyg„usini rivojlantirish va 

takomillashtirish usullari ochib beriladi. 

Tayanch so‘zlar: musiqa, o„quvchilar, musiqiy tuyg„u, rivojlantirish, takomillashtirish, 

samarali yo„llar, usullar, ijodiy mahorat, nafosat, badiiy did. 

 

This article discusses effective ways to improve the students to develop a sense of musical and 

light. This article explains the methods to develop and improve students' sense of music. 

Key words: music students, musical feeling, to develop effective ways to improve the methods, 

creative skills, charm, artistic taste. 

 

Musiqa umumiy o‗rta ta‘lim maktablarida o‗quvchilar shaxsiyatini, umuman inson shaxsiyatini 

rivojlantiruvchi muhim ahamiyat kasb etadi, o‗quvchilarning ma‘naviy, badiiy va ahloqiy 

madaniyatini shakllantirishga, milliy g‗urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, ijodiy 

mahorat, nafosat va badiiy didni o‗stirishga, fikr doirasini kengaytirishga, musiqiy his-tuyg‗usini 

rivojlantirishga, mustaqillik va tashabbuskorlikni tarbiyalashga xizmat qiladi. Musiqa madaniyati 

o‗quv predmeti umumiy o‗rta ta‘lim maktablarida o‗qitiladigan barcha o‗quv predmetlari, jumladan, 

adabiyot, tasviriy san‘at, jismoniy tarbiya, mehnat va boshqa fanlar bilan bog‗liqdir. Barcha o‗quv 

fanlari qatori musiqiy ta‘limda ham Davlat ta‘lim standartining joriy etilishi milliy musiqiy 

meroslardan to‗laqonli foydalanish imkonini beradi [2, 45 b.]. Bular ommaviy xalq kuy va 

qo‗shiqlarida, xonanda va sozandalarning, ijodiy faoliyatlari, maqom, shashmaqom, dostonlar va 

bugungi zamonaviy musiqiy faoliyatda o‗z aksini topdi. Musiqa san‘atining bu kabi imkoniyatlari 

yangi avlodni tarbiyalashda, ularning barkamol bo‗lib еtishlarida o‗ziga xos va takrorlanmas manba 

bo‗lib xizmat qiladi. Azaldan Sharq, jumladan, o‗zbek musiqa ta‘lim-tarbiyasi, pedagogikasi va 

uning mukammal uslubiyotlari ustoz – shogird an‘analari misolida takomillashib borgan. Musiqa 

ta‘limidan davlat ta‘lim standartlari asosida yangi ta‘lim mazmuni o‗quvchilarning musiqiy bilim va 

malakalari bilan birga ularda kuzatuvchanlik, xotirani mustahkamlash, obrazli tasavvur qilish, 

ularda ijodkorlik, mustaqillik, tashabbuskorlik, badiiy va musiqiy did kabi hislatlarni rivojlantirishni 

ta‘minlaydi. Shu bois, musiqa madaniyati ta‘limining yangi mazmuni yosh avlodni musiqiy 

merosimizga vorislik qila oladigan, umumbashariy musiqa boyligini idrok eta oladigan madaniyatli 

inson darajasida voyaga еtkazishni nazarda tutadi [4, 334 b.]. Bunda o‗quvchilar musiqa san‘atini 

butun nafosati bilan o‗rganishlari, ommaviy musiqa faoliyatlari, musiqani badiiy didini idrok etish, 

yakka va jamoa bo‗lib qo‗shiq kuylash, raqsga tushish va ijodkorlik malakalarini shakllantirish 

asosiy maqsad hisoblanadi. Shuningdek, o‗quvchilar musiqiy iqtidorini rivojlantirish, musiqa 

san‘atiga mehr va ishtiyoqini oshirish, musiqa san‘atiga qiziquvchi o‗quvchilarning iqtidorini 

rivojlantirish uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratib berish, ularning badiiy ehtiyojlarini qondirish 

musiqa ta‘lim-tarbiyasining asosiy vazifasini tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda jahon xalqlarining 

umuminsoniy musiqiy qadriyatlarini ham chuqur o‗rganish yosh avlodni xalqaro nufuzga molik 

bo‗lgan madaniy durdonalardan bahramand bo‗lishini ta‘minlaydi.Musiqa madaniyati o‗quv 

fanining mazmuniga bo‗lgan minimum talablar nazariy va amaliy faoliyatlar majmuasidan tashkil 

topib, ular quyidagi mavzularni belgilaydi.Boshlang‗ich musiqa savodi, musiqiy asarlar ijodkorlari 

faoliyati, musiqa ijrochilari, musiqa ijrochiligi, ashula, xor, ansambl, orkestr va simfonik orkestrlar 

faoliyati, musiqiy sahna asarlari, xalq va professional musiqasi, bastakorlar va kompozitorlar 
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ijodini, o‗zbek xalq cholg‗u asboblarini bilishni, mashhur o‗zbek xalq sozanda va xonandalar ijodiy 

faoliyati, musiqiy atama va iboralar, musiqa janrlari, ustozona mumtoz musiqa, Sharq va jahon 

xalqlari musiqasi, ularning taniqli namoyondalari, maqom va shashmaqom, uning mashhur 

ijrochilari faoliyati, o‗zbek musiqasida mahalliy va uning mashhur ijrochilari, o‗zbek milliy 

musiqasida zamonaviylik va zamonaviy musiqa, milliy estrada musiqasi va uning ijrochilari kabi 

mavzular asosida milliy musiqa madaniyatimizni o‗zlashtirishni nazarda tutadi.Musiqa tinglash va 

kuylash ta‘lim mazmunining asosini tashkil etadi. Ularni kuylash, tinglash faoliyatlari vositasida 

o‗rganish bilan bir qatorda cholg‗uchilik, musiqali harakatlar, ijodkorlik faoliyatlari bilan har 

tomonlama o‗rganish va o‗zlashtirish, musiqiy tavsiflarni ifodalash imkoniyati yaratiladi. O‗zbek 

xalq musiqasi o‗zbek bastakorlari va kompozitorlari, qardosh va jahon xalqlari kompozitorlari 

musiqiy asarlaridan namunalar, shashmaqom sho‗balari, mahalliy musiqa uslublaridan namunalar 

tinglanadi. Jamoa bo‗lib kuylash faoliyati o‗quvchilarni musiqiy o‗quv qobiliyati hamda ijrochilik 

malakalarini rivojlantirish uchun zarurdir [1, 68 b.]. Sinfda jamoa bo‗lib kuylash jarayonida 

o‗quvchi o‗z ovoz ijrosini boshqarishni, ustozlarni ijrosini eshitish, kuzatishni hamda ular bilan 

bahamjihat jo‗rnavozlik qilishga intiladi.Musiqa savodi barcha bilimlarni nazariy birlashtiruvchi 

faoliyat sifatida muhimdir. Darsdan qaysi faoliyat mashg‗uloti (tinglash, ijro etish, musiqiy 

harakatlar) bo‗lmasin, berilgan mavzudagi asar o‗rganiladi va uning xususiyatlari (janri, shakli, 

tuzilishi, ijrochiligi) haqida yangi tushunchalar hosil bo‗ladi. Shu bois, musiqa savodi faqatgina 

nota yozuvlarini o‗rganishdan iborat bo‗lmay, balki o‗quvchilarning umumiy musiqiy bilim 

saviyasini tarkib toptiruvchi umumiy bilim, tushunchalar majmuasini (ijrochiligi, xalq va 

bastakorlik musiqasi, ularning farqlari, milliy musiqaning mahalliy uslublari, klassik musiqa, nota 

savodi) tashkil etadi. Musiqa savodida musiqiy atamalar, an‘analar, templar (sur‘at), intervallar, 

alteratsiya belgilari, dinamik belgilar, musiqaning ifoda tili, oddiy musiqa shakllari va musiqa 

janrlari, major va minor ladlari haqida tushuncha beriladi.Musiqa tinglash yakkanavoz va 

jo‗rovozlikni ajrata bilish, ansambl va orkestr ijrosini farqlay bilish, sozlar va sozlar tembrini ajarata 

olish, musiqiy did va idrokni rivojlantirish. O‗zbek, qardosh va jahon xalqlari bastakorlari 

asarlaridan namunalar tinglash kabilarni o‗z ichiga oladi. O‗quvchi tomonidan ijro etilayotgan 

cholg‗u kuyi, dars davomida o‗rganilayotgan qo‗shiq ohangi bularning barchasi, o‗quvchilarning 

his-tuyg‗ularini rivojlantira borib, ularda mantiqiy fikrlash jarayonini yuzaga keltiradi [3, 89 b.]. 

Asarni suhbat orqali musiqiy va badiiy-g‗oyaviy jihatdan tahlil qilish, tinglash orqali asar 

zamiridagi mazmunni tasvirlay olish o‗quvchilarning qiziqishini yanada orttira boradi. Umumiy 

o‗rta ta‘lim maktablarining musiqa madaniyati darslarida o‗quvchilarning musiqiy his-tuyg‗usini 

rivojlantirish va takomillashtirishda dars faoliyatlarining o‗rni muhimdir.Bu faoliyat turlariga 

qo‗yilgan talab va vazifalar yangi dastur mazmunida to‗liq ko‗rsatib o‗tilgan. Yangi dasturning 

asosiy faoliyati quyidagilar bilan belgilanadi, avvalo, darslarning muayyan mavzulari har bir chorak 

uchun belgilangan bosh mavzulardan kelib chiqadi va saboq chog‗ida musiqaning muayyan 

mohiyatini tushunishga yordam beradi, qo‗shiq kuylash va musiqa savodi mashg‗ulotlari darsning 

mustaqil qismi emas, balki dars mavzuini ochib beruvchi musiqa faoliyati sifatida qabul etiladi. 

Dars mavzuining qiziqarli bo‗lishi va ta‘lim samaradorligini oshirish maqsadida raqs va musiqali 

ritmik harakatlar, chapak va bolalar cholg‗u asboblari - shiqildoq, doiracha, qo‗shiq va boshqalarda 

musiqaga jo‗r bo‗lish hamda musiqa ijodkorligi kabi yangi musiqa faoliyatlari qo‗llaniladi. Ushbu 

faoliyatlar zamirida o‗yin xususiyatlari mavjudligi tufayli ular o‗quvchilarda katta qiziqish 

uyg‗otadi. Mashg‗ulotlarda qo‗llaniladigan barcha musiqa faoliyatlari dars mavzusining ajralmas 

qismi va mantiqan uzviy bo‗lagi sifatida amal qiladi. Bu jihatdan ―Musiqa‖ predmeti kompleks 

(integral-aralash) dars tipiga kiradi va unda darsning umumiy mavzuiga bo‗ysunuvchi, o‗zaro 

mantiqan bog‗lanuvchi musiqa faoliyatlariga amal qilinadi. O‗quvchilarning musiqiy tuyg‗usini 

rivojlantirish va takomillashtirishda musiqiy faoliyat turlarining barchasi birdek xizmat qiladi. 

Musiqa mashg‗ulotlari davomida quyidagi musiqa faoliyatlariga musiqa idroki (tinglash), kuylash, 

musiqa savodi, raqs va ritmik harakatlar, chapak va cholg‗u asboblarida chalish hamda musiqa 

ijodkorligiga amal qilinadi. Musiqa idroki dars mashg‗ulotlarida еtakchi faoliyat sifatida muhim rol 
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o‗ynaydi [2, 95 b.]. U ikki holatda amalga oshadi. Birinchi holatda ma‘lum asar tinglanib, idrok 

etiladi va uning badiiy tavsiflari dars mavzuiga doir oddiy musiqiy-pedagogik tahlil etiladi. Eshitish 

orqali asarni tushunish va ongli idrok etish, asarning musiqiy xususiyatlari (janri, tuzlishi, ifoda 

vositalari, ijrochiligi) hamda badiiy ma‘lum bilimlarga ega bo‗linadi. Ikkinchi holatda musiqa 

asarlari avval tinglanib (idrok etilib), so‗ng u yoki bu faoliyati ko‗proq kuylash orqali o‗rganiladi, 

uning badiiy mazmun xususiyatlari amaliy faoliyatda ifodalaniladi. Masalan, o‗rganiladigan qo‗shiq 

avval o‗qituvchi ijrosida (tasma orqali ham) bir-ikki marta tinglanadi, asar xususiyati haqida suhbat 

qilinadi, so‗ng o‗rganishga kirishiladi, raqs musiqasi avval tinglanadi, kuy tavsiflari anglab 

olingandan so‗ng raqs harakatlari ifodasi o‗rganiladi. Ko‗pincha asar bir necha faoliyat uyg‗unligida 

(tinglash, kuylash, raqs harakati va boshqa) o‗rganiladi. Bunday mashg‗ulot usuli asarni puxta 

o‗rganish va ayni holda kompleks malakalarining rivojlanishi uchun imkon yaratib o‗quvchilarni 

mashg‗ulotlar davomida musiqiy his-tuyg‗usini rivojlantirib boradi. Musiqa darsida barcha 

faoliyatlar muayyan mavzu zamirida mantiqan o‗zaro bog‗lanadi, natijada darsning mantiqan bir 

butunligi vujudga keladi. Musiqa savodi barcha faoliyatlarini nazariy birlashtiruvchi faoliyat 

sifatida muhimdir. Darsda qaysi faoliyat mashg‗uloti (tinglash, kuylash, raqs va boshqa) 

qo‗llanilmasin, uning amaliyotida foydalanilayotgan asar o‗rganiladi va uning xususiyatlari (janri, 

tuzilishi, ijrochiligi ) haqida yangi tushunchalar hosil bo‗ladi. Shu bois, musiqa savodi faqatgina 

nota savodi uslublaridan iborat bo‗lib qolmay, balki o‗quvchilarning umumiy qismi, musiqiy bilim 

doirasini tarkib toptiruvchi, umumiy bilim-tushunchalar majmuasini (musiqa shakllari, janrlari, 

cholg‗uchilar ijrochiligi, xalq bastakorlik musiqasi, ularning farqlari, milliy musiqaning mahalliy 

uslublari, klassik musiqa, nota savodi va boshqa) singdirib borishdan iborat.Shuni alohida e‘tiborga 

olmoq zarurki, o‗quvchilarning musiqiy tuyg‗usini rivojlantirish va takomillashtirishda, musiqa 

idroki (tinglash) va musiqa savodi faoliyatlarining o‗rni alohidadir. Bu ikkala faoliyat bir-biriga 

uzviy bog‗lanish bilan qolgan barcha faoliyatlar amaliyotiga еtakchilik qiladi. Kuylash faoliyati 

o‗quvchilarning musiqa – o‗quv qobiliyati hamda ijrochilik malakalarini rivojlantirish uchun 

zarurdir. Sinfda jamoa bo‗lib kuylash jarayonida o‗quvchi o‗z ovoz ijrosini boshqaradi, o‗rtoqlari 

ijrolarini eshitib kuzatadi va ular bilan birga jo‗r bo‗lib kuylashga intiladi.Zotan, tinglash va kuylash 

o‗quv materiallari ta‘lim mazmunini tashkil etadi. Ularni tinglash va kuylash faoliyatlari vositasida 

o‗rganish bilan birga, cholg‗uchilik, musiqali harakatlar hamda ijodkorlik faoliyatlari bilan ham har 

tomonlama o‗zlashtirish va musiqiy tavsiflarni ushbu faoliyatlar vositasida ifodalash imkoniyatlari 

yaratiladi. Shunday qilib, musiq faoliyatlari mantiqan birlashib, mazmunan bir butunlikni tashkil 

qiladi va o‗quvchilarda musiqiy his-tuyg‗ularini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.  
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ТАЛАБАЛАРДА ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИ  

ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ 

 

Таълимни ислоҩ қилишга қаратилган хуқуқий – меъѐрий хужжатларда кадрлар тайѐрлаш 

миллий моделини рўѐбга чиқариш ҩар томонлама камол топган жамиятда турмушга 

мослашган, таълим ва касб-ҩунар дастурларини онгли равишда танлаш ва кейинчалик пухта 

ўзлаштириш учун ижтимоий-сиѐсий, ҩуқуқий, психологик-педагогик ва бошқа тарздаги 

шароитларни яратишни, жамият, давлат ва оила олдида ўз жавобгарлигини ҩис этадиган 

фуқароларни тарбиялашни назарда тутиши айтилган. Шу мақсадда келажак авлод эгаллаши 

зарур бўлган барча фазилатлар, аниқроғи, шахс миллий моделнинг таркибий қисмлар 

асосида шаклланиб, такомиллашиб боради. 

Оила, мактабгача тарбия муассасалари, академик лицей, касб-хунар коллежлари, олий 

таълим муассасалари ходимлари, прфессор-ўқитувчилари, ота-оналар, тарбиячилар, 

мураббийлар учун баркамол инсонни тарбиялашнинг асосий йўналишлари тарбия олдида 

турган муҩим вазифа сифатида қабул қилиниши керак. 

Ҩар қандай педагогик жараѐн мақсадга мувофиқ йўналтирилган бўлиши керак. Ҩар 

қандай мақсад, қонун каби инсон фаолиятининг характери ва услубларини белгилаб беради. 

Ҩар қандай тарбияни режалаштиришда аввал пухта ўйланган мақсад ва вазифалар 

белгиланади. Яхши ўйланган мақсад педагогик жараѐнга ғоявий йўналиш, онгли ва ижодий 

характер беради, тарбиячи фаолиятида стихиялилик ва ўзибўларчиликнинг олдини олади. 

Тарбиячи аниқ мақсадни белгилашда мазкур ўқув юрти олдида турган умумий 

мақсаддан, давлат буюртмаси ва шахсий буюртма талабидан келиб чиқади ва мазкур 

синфнинг, ўқувчининг тарбияланганлик даражасини ҩисобга олади. Энг муҩими, ўқувчи 

шахсини лойиҩалаштира бориб, тарбияланувчи олдига қўйилган мақсадни ўқувчининг 

шахсий мақсадига айлантириш асосий аҩамиятга эга. Бунга эришилганда ўқувчида эртанги 

кунга интилиш, ўзининг ўсиб, улғайиб бораѐтганини, маълум жисмоний, маънавий 

ривожланишда эканлигини ҩис этиш каби сифатлар шаклланади. 

Шахснинг келажакка интилиши асосида, унинг реал ҩаѐтий шароитдаги мўлжали - 

намуна модели юзага келади ва унга интилиб яшайди. Ташқи таъсирлар бирданига шахс 

ички дунѐсида ўз ўрнини топмайди, балки кейинчалик бу таъсирлар ўз-ўзига талабчанликда 

ўз ифодасини топади ва улар бундай таъсирларнинг ички мазмун касб этишига ѐрдам беради. 

Ўсиб келаѐтган ѐш баркамол авлоднинг тарбияси - жамиятимиз кейинги тараққиѐти учун 

муҩим саналади. Унинг ижтимоий вазифаси авлоддан-авлодга инсонларнинг кўп қиррали 

ишлаб чиқариш, меҩнат, турмуш, маънавий бой тажрибаларини етказиб беришдан ҩамда 

уларни бойитиш ва ривожлантиришдан иборат. 

Юртимизнинг равнақ топиши, демократиянинг такомиллашиши, қонунчиликнинг 

мустаҩкамланиши авваламбор жамиятда ҩуқуқий маданиятнинг ривожланганлик даражаси, 

ҩар бир шахснинг ўз ҩуқуқ ва эркинликларини тўғри англаши ва улардан самарали 

фойдаланиши, ўз мажбуриятларини виждонан бажариши ва фаолиятида қонунга асосланиши 

билан белгиланади. Шунинг учун давлат ва жамоат ҩаѐтининг ҩуқуқий асосларининг 

мустаҩкамланиши ахоли ва асосан, айниқса, фуқароларлар ҩуқуқий маданиятини 

юксалтириш вазифасини долзарб вазифалар тоифасига киритади.  

Ҩуқуқий маданиятни юксалтириш вазифасининг долзарблиги ѐш авлодни, бизнинг 

эртамиз бўлган ѐшларни хуқуқий саводхонлигини ошириш масалаларини тизимли амалга 

ошириш билан боғлиқ хисобланади. Ҩуқуқий маданият ибораси келиб чиқиши нуқтаи 

назардан «ҩуқуқ» ва «маданият» тушунчаларидан ташкил топган бўлиб, унинг мазмуни 

ҩуқуқ орқали аниқланади.  
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Ҩуқуқий маданият ижтимоий онг билан боғлиқ воқеликдир. У мудом жамият ва 

шахснинг ҩуқуқий онги, ҩуқуқий дунѐқараши каби субъектив омиллар таъсири натижаси 

сифатида келади. Демак, жамиятда етакчилик қилаѐтган ғоя билан ҩуқуқий маданият 

ўртасида боғлиқлик бўлиши табиий ҩолдир. Ўзбекистон Республикасида етакчилик 

қилаѐтган миллий истиқлол ғоясининг ҩуқуқий маданиятга таъсири биз учун илмий 

методологик аҩамиятга эга масаладир. 

Ҩуқуқнинг жамият ва инсон фаолиятидаги ўрни «ҩуқуқий маданият» тушунчасининг 

моҩиятини белгилайди. Шунинг учун илмий адабиѐтларда ҩуқуқий маданиятнинг моҩияти 

ҩуқуқнинг келиб чиқиши ва ўзига хос хусусиятлари билан боғлаб тадқиқ этилади. 

Профессор В. Алимасов таъкидлаганидек: «Ҩуқуқда нормал тенг ҩуқуқлик, яъни 

ҩуқуқий нормалар, қонунлар асосий ўринда туради. Маданиятда эса - бойликлар яратиш. 

Шунинг учун жамиятнинг ҩуқуқий маданияти унинг ҩуқуқий бойликларида акс этади. Бу 

бойликларнинг давр талаби ва эҩтиѐжларига мос келиши жамият ҩуқуқий маданиятининг 

даражасини билдиради» 

Демак, ҩуқуқий маданият фақат ҩуқуқий тизим, кишиларнинг ушбу тизимдан 

хабардорлиги, ҩуқуқий саводхонлиги, ҩатто ҩуқуқий хулқ-атворигина эмас, у энг аввало 

халқ, ахоли, кишиларнинг ҩуқуқий-маданий бойликлар ижодкорлигининг инъикоси ва 

маҩсулидир. Мабодо Ўзбекистон Республикаси барпо этишга интилаѐтган фуқаролик 

жамияти фуқароларнинг ижтимоий фаоллиги ва ижодкорлигига таянар экан, миллий 

демократик тараққиѐтимизнинг ҩуқуқий асослари, яъни ҩуқуқий-маданий бойликлар ва 

қадриятлар яратиш жараѐни ҩам бундан чеккада қолиши мумкин эмас [1]. 

Инсон шахси жуда кўплаб омилларнинг, объектив, субъектив табиий, ижтимоий, сиѐсий, 

ташқи ва ички, боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган стихияли ва мақсадга мувофиқ ва бошқа кўплаб 

омилларнинг бевосита ҩамда бавосита таъсири остида шаклланиб боради. 

Ҩуқуқий маданият миллий истиқлол ғояси ва мафкурасидаги ушбу йўналишларни ўзига 

илмий методологик вазифа қилиб олади: 

- Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, миллий ва умуминсоний қадриятлар, 

демократия тамойилларига асосланиш; 

- халқимизнинг асрлар давомида шаклланган юксак маънавияти, анъана ва удумлари, 

улуғ бобокалонларимизнинг ўлмас меросидан озиқланиш; 

- адолат ва ҩақиқат, эркинлик ва мустақиллик ғоялари ҩамда халқимизнинг ишонч ва 

эътиқодини акс эттириш; 

- юрт тинчлиги, Ватан равнақи ва халқ фаровонлигини таъминлашга хизмат қилиш; 

- жамият аъзоларини, ахолининг барча қатламларини Ўзбекистоннинг буюк келажагини 

яратишга сафарбар этиш; 

- миллати, тили ва динидан қатъи назар, мамлакатимизнинг ҩар бир инсон қалбида она 

Ватанга муҩаббат, мустақиллик ғояларига садоқат ва ўзаро ҩурмат туйғусини қарор 

топтириш; 

- жамоатчилик қалби ва онгига фикрлар хилма-хиллиги, виждон эркинлиги 

тамойилларига риоя қилган ҩолда маърифий йўл билан сингдириш [2]. 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси очиқ фуқаролик 

жамиятини барпо этишга киришган экан, уни реал воқеликка айлантириш турли омилларга 

боғлиқдир. Булардан бири фуқароларни ҩуқуқий маданиятини юксалтиришдир. Ҩуқуқ, 

сиѐсат, давлат ва жамият ҩақида илк тасаввурларни оиласида, кейин эса ўрта мактабларда 

олади. Бироқ уларнинг сиѐсий-ҩуқуқий билимлари, айниқса янги ижтимоий муҩит-олий ўқув 

юртига ўтиши билан камлик қилиши аѐн бўлади. Янги ижтимоий муҩитда фуқароларлар 

янги ҩуқуқий нормалар ва тартиблар мавжудлигига дуч келади. Хуқуқий тарбия, ҩуқуқий 

маърифат, ҩуқуқий маданият фуқароларларнинг янги ижтимоий муҩитга мослашишда 

асосий вазифани бажаради. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДИК ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ  

ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Сучасне навчання неможливе без упровадження гри та ігрових технологій. Гра ‒ один з 

найефективніших методів навчання, що максимально активізує інтелектуально-практичні 

та творчі можливості студентів. Автори в своїй статті пропонують сценарій 

інтелектуального конкурсу з математики, який традиційно проводиться в їх навчальному 

закладі.  

Ключові слова: математика, тригонометрія, інтелектуальний конкурс, «Своя гра», 

пізнавальна діяльність, математичні перегони. 

 

Modern education is uneffective without introducing games and game technologies. Game - 

one of the most effective teaching methods, which activates the most practical and intellectual 

creativity of students. The authors of the article offer the script intellectual contest in mathematics, 

which traditionally is held in their college. 

Key words: mathematics, trigonometry, intellectual contest, "Jeopardy", cognitive activity, 

mathematical race. 

 

Вчитися можна лише весело…  

Щоб переварити знання, необхідно поглинати їх з апетитом. 

А.Франс 

 

Однією з найважливіших умов активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку їх 

самостійності, мислення є гра. В останні роки розробкою питань теорії і практики гри 

займались багато дослідників: А.П. Усова, Є.І. Радіна, Ф.Н. Блехер, Б.І. Хачапурідзе, З.М. 

Богуславська, Е.Ф. Іваницька, А.І. Сорокіна, Є.І. Удальцова, В.Н. Аванесова, А.К. 

Бондаренко, Л.А. Венгер. У всіх дослідженнях утвердився взаємозв'язок навчання і гри, 

визначилася структура ігрового процесу, основні форми і методи керівництва дидактичними 

іграми. 

Діяльність людини характеризується свідомістю та цілеспрямованістю. Особистість як 

суб‘єкт діяльності, задовольняючи свої потреби, взаємодіє із середовищем, ставить перед 

собою певну мету, мотивує її, добирає засоби для її здійснення, виявляє фізичну і розумову 

активність у досягненні поставленої мети [2]. 

Гра ‒ вид непродуктивної діяльності, мотив якої полягає не в її результатах, а в самому 

процесі [1]. Гра має важливе значення у вихованні, навчанні та розвитку студентів, є 

унікальним феноменом загальнолюдської культури, її джерелом і вершиною. Ні в одному з 

видів своєї діяльності людина не демонструє таких своїх інтелектуальних ресурсів, як у грі. 

Саме тому вона взята на озброєння в системі професійної підготовки студентів, саме тому 

гра розширює свої принципи, втручаючись в раніше непередбачувані сфери людського 

життя. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає. 
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Використання в навчальному процесі гри сприяє тому, що студенти вирішують розумові 

завдання, запропоновані їм у цікавій ігровій формі, самі знаходять рішення, долаючи при 

цьому певні труднощі. Розвиток студента в ході гри відбувається в нерозривному зв'язку з 

розвитком у нього логічного мислення та вміння висловлювати свої думки словами. Через 

гру і в грі поступово готується свідомість студента до майбутніх змін умов життя, відносин з 

однолітками і з дорослими. У грі формуються такі якості особистості, необхідні 

майбутньому фахівцю, як самостійність, ініціативність, розвиваються творчі здібності, 

вміння працювати колективно [3].  

СЦЕНАРІЙ інтелектуальної гри «Своя гра:математичні перегони» 

Ведуча. Добрий день шановні гості, вболівальники і учасники нашої інтелектуальної гри! 

Вас вітає кафедра природничо-математичних дисциплін, яка в рамках тижня математики 

пропонує вашій увазі справжній турнір кмітливості, розуму та ерудиції.  

Сьогодні ви будете свідками найцікавішої боротьби юних знавців точних наук. Я 

сподіваюсь, що наша зустріч буде пізнавальною, повчальною та цікавою. Отже, сьогодні в 

нашому конкурсі приймають участь команди студентів І курсу. Зустрічайте наших 

учасників. 

Вітаю вас, шановні учасники! Ви стали найкращими серед студентів своєї групи, але 

сьогодні ми хочемо з‘ясувати, хто серед команд найкмітливіший, найобізнаніший в галузі 

точних наук.  

Наша гра буде складатись з чотирьох турів, за результатами яких кожна команда 

отримуватиме бали. Переможе та команда, яка набере найбільшу кількість балів. Хочу 

відразу попередити вболівальників, якщо під час гри будуть зафіксовані підказки з залу, з 

учасників будуть зніматися бали. 

Отже, починаємо нашу гру. І тур має назву «Дешифратор». Необхідно відгадати слово, 

яке зашифроване за допомогою клавіш мобільного телефону, шифр ви побачите на екрані. 

Ваша задача за одну хвилину розкодувати слово і записати відповідь в бланк, що 

знаходиться перед вами. Як тільки ви розкодуєте слово ‒ підніміть руку, щоб журі 

зафіксувало послідовність виконання завдання. В якій послідовності ви виконаєте завдання, 

в такій послідовності ви будете обирати собі завдання в наступних турах. Я бажаю вам 

успіху і ми починаємо. Отже, розкодуйте слово: 6152256 

Ми переходимо в ІІ тур нашої гри «Своя гра» 

Правила гри: 

1. Гра проводиться між командами студентів І курсу. 

2. Учасникам пропонується 5 тем з «Тригонометрії». 

3. Кожна тема складається з 5 запитань, які різняться за 

складністю. Перше запитання «коштує» 10 балів, друге - 20, третє - 

30, четверте - 40, п'яте - 50. 

4. За правильну відповідь на запитання гравець отримує ту кількість балів, скільки 

«вартує» запитання. У випадку неправильної відповіді бали не нараховуються. 

5. Команди мають 1 хвилину на обдумування та можливість відповіді. 

6. Після останнього питання в турі бали кожної команди додаються. 

7. Є сектор «Кіт у мішку». Від команди виступає один учасник. Якщо, він дає правильну 

відповідь, то бали вибраного питання подвоюється. 

Вам треба буде розв‘язати приклади за темами:  

1. Перетворення виразів: 

2. Властивості та графіки функцій:  

3. Тригонометричні рівняння: 

4. Тригонометричні нерівності: 

5. Ребуси та загадки: 

Всі тури закінчились і ми можемо підводити підсумки. 
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Шановні учасники, я вітаю вас всіх, з чудовою грою, з тим, що кожен з вас вже 

переможець серед студентів своєї групи. За результатами участі в інтелектуальній грі «Своя 

гра» всі учасники нагороджуються сертифікатами та солодкими подарунками.  
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ПОТЕНЦІАЛ МУЛЬТФІЛЬМІВ У ФОРМУВАННІ  

КАРТИНИ СВІТУ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Висвітлено поняття «картини світу», як необхідної умови психічного життя людини. 

Окреслено основні дослідження науковців щодо проблеми формування у дошкільників образу 

природного, предметного, соціального довкілля та внутрішнього життя людини. 

Схарактеризовано потенціал мультфільмів у формуванні цілісної картини світу. 

Ключові слова: картина світу,потенціал мультфільмів,соціально-психологічний простір 

дошкільника. 

 

Means creating with the concept of "world view" as a prerequisite of mental life. The basic 

research scientists on the problem of image formation in preschoolers natural, objective, social 

environment and man's inner life. Author determined potential cartoons in forming a coherent 

world view. 

Key words: world view, the potential cartoons, social and psychological space preschooler. 

 

Постановка проблеми дослідження. Базовий компонент дошкільної освіти України 

ставить важливе завдання – формувати у дітей картину світу – образу природного, 

предметного, соціального довкілля та внутрішнього життя людини. Одним із способів 

вирішення цієї проблеми є добір адекватних та ефективних засобів вирішення проблеми, які 

б перш за все приваблювали дитину, задовольняли її допитливість, були змістовними. 

Майже всю інформацію із зовнішнього світу дитина сприймає зорово, у вигляді образів, 

з яких у подальшому формується її картина світу. Особливо привабливими зоровими 

образами є яскраві та динамічні анімаційні персонажі мультфільмів. Емоційний, моральний 

та інтелектуальний потенціал мультфільмів, їх сюжети та герої комплексно впливають на 

формування образу світу. Позитивним та корисним є результат перегляду мультфільму, за 

якого дитина не залишається байдужим спостерігачем, а поповнює скарбничку свого 

життєвого досвіду. 

Аналіз джерел. Дослідженням питання формування картини світу дошкільника 

займалися такі вчені: Н. Жукова, О. Кононко, О. Леонтьєв, В. Маслова, Т. Піроженко, 

Р. Свинаренко, С. Смирнов, М. Терещенко, З. Хитра, Л. Шелестова, Є. Щербань, та інші. 

Мета статті полягає у дослідженні потенціалу мультиплікаційних фільмів у формуванні 

картини світу дошкільників. 

Основний виклад матеріалу. З‘ясуємо визначення картини світу із наукових джерел. 
Найчастіше у ході наукових пошуків оперують термінами ―картина світу‖, ―образ світу‖, 

―модель світу‖. В. Маслова розглядає картину світу як взаємодію людини зі світом, у 

результаті якої формується її уявлення про світ, формується певна модель світу, яка у 

філософсько-лінгвістичній літературі називається картиною світу. Картина світу – одне з 

фундаментальних понять, що описує людське буття [3, с. 68]. Картина світу є необхідною 

умовою психічного життя людини. Її становлення може відбуватись на кожному етапі 

розвитку особистості. Картина світу у дошкільному віці розвивається під час 

безпосереднього контакту зі світом людей і предметів як сукупність знань, уявлень, смислів, 

що утворюють соціально-психологічний простір дитини.  

Сучасна дошкільна освіта, яка орієнтується на особистість дитини, передбачає освоєння 

нею світу не як ізольованої від людини об‘єктивної реальності, а як взаємопов‘язаного та 

взаємозалежного, цілісного світу Природи, Культури, Людини та її внутрішнього світу. 
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Цілісні уявлення про навколишній світ визначають можливість повноцінної орієнтації 

дитини у світі, його розуміння й взаємодії з ним [2, с. 4]. 

Сучасність диктує свої особливості формування картини світу дошкільників. Варто 

зауважити про інтенсивний розвиток інформаційних процесів у суспільстві та широке 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, що супроводжують наше життя вже 

починаючи із дитячого садочка. Сучасні дошкільники суттєво відрізняються від своїх 

попередників, і це варто враховувати при роботі з ними.  

Серед засобів, що впливають на становлення картини світу дошкільника, можемо 

виокремити мультфільми. Саме мультфільми виступають «містком», посередником між 

дитячим і дорослим світом. Сюжети мультфільмів стають віддзеркаленням типових ситуацій, 

з якими діти стикаються кожного дня. За своїми віковими психофізіологічними 

особливостями розвитку діти досить швидко переймають манеру поведінки, мовлення 

(словник, граматику, інтонацію), способи дій, вони за короткий час дошкільного дитинства 

навчаються орієнтуватися та діяти у навколишньому світі. Діти мають змогу бачити на 

екрані різні життєві ситуації, події, які, безперечно, не можуть залишити їх байдужими. 

Мультфільми викликають калейдоскоп емоцій, дають змогу дітям формувати свої життєві 

погляди, установки, власну, своєрідну картину світу. Діти не просто дивляться на картинки, 

що швидко змінюють одна одну на екрані, вони переживають всі події разом з героями, щиро 

захоплюються ними або засуджують їхні вчинки, вони «вливаються» у віртуальний світ, 

живуть у ньому. Можливо, саме тому діти так полюбляють мультфільми і з таким 

задоволенням переглядають їх практично щодня. Не можна нехтувати цією виключно 

дитячою здатністю вірити в чарівний світ мультиків, доцільно буде використати цю 

особливість з користю для самої дитини. Саме на плечі дорослих покладається ця важлива 

місія правильно організувати розвивальне середовище для дитини, можливо скоригувати 

деякі моменти у становленні дитини як особистості. До мультфільмів з потенціалом 

формування картини світу можемо віднести: для образу природного довкілля доцільно 

використати «Велика енциклопедія природи», «Весняні мелодії», «Чого в лісі не буває»; для 

предметного – «Секрет Робінсонів», «Каприз»; соціального довкілля – «Літачок Ліп», 

«Козлик та його горе», «Дівчинка та зайці»; мультфільмами, що мають потенціал впливу на 

внутрішнє життя людини виступають «Головоломка», «Як песик і кошеня мили підлогу». 

Життя дитини складається із безкінечних ситуацій та взаємодій зі світом, в яких вона 

здобуває власний досвід. Для успішної взаємодії із соціумом, і зі світом загалом, дитині 

необхідно навчитися адекватно сприймати, розуміти, осмислювати й інтерпретувати життєві 

ситуації, з якими вона зустрічається. Як справедливо зазначає М. Аромаштам, у цьому їй 

допомагають мультфільми: дитина вчиться встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; 

мультфільми розповідають про навколишній світ, вчать її думати, читати, говорити рідною 

мовою, розрізняти геометричні фігури, кольори і отримувати різні енциклопедичні знання; 

персонажі мультфільмів показують дитині різні можливості взаємодії зі світом, моделі 

поведінки (хорошої та поганої), формують здатність до емпатії (співпереживання), уявлення 

про добро і зло, вчать долати труднощі й страхи [1, с. 23].  

М. Терещенко застерігає дорослих від захоплення у становленні картини світу 

дошкільника потоками ЗМІ, інноваційних технологій, зокрема анімаційних фільмів, які через 

стереотипи, упередження, певні установки активно впливають на нестійку психіку дитини, 

створюючи можливість формування ілюзорних уявлень про себе та світ в цілому [6, с. 399]. 

Тому батьки, вихователі та значимі для дитини дорослі повинні бути обізнані в потенційних 

можливостях мультфільмів, їх місця, ролі та частотності включення в життєдіяльності 

дитини. І для цього потрібно не так багато: прагнення допомогти дитині та елементарна 

ерудованість. Зокрема, при виборі мультфільму для своєї дитини дорослі (вихователі та 

батьки) повинні звертати увагу на сюжет і спосіб малювання героїв. Ні те, ні інше не має 

містити негативних образів, обличчя в кадрі не повинні бути потворними, а фарби картинки 
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в цілому похмурими. Перед тим, як показати мультфільм малюкові, необхідно переглянути 

його самим.  

Художній фільм володіє великим потенціалом для різних сфер дитячого розвитку – 

пізнавальної, емоційної, комунікативної та ін. Але цей потенціал може реалізуватися тільки в 

тому випадку, якщо твір відповідає віковим особливостям дитини. 

З мультфільмів дитина дошкільного віку сприймає більшість інформації про оточуюче 

середовище, якщо вона не належного рівня, викривлена, то і наступні компоненти 

формування картини світу вже не зможуть бути належної якості. Дошкільник не зможе 

адекватно оцінити своє положення у суспільстві та в певних життєвих ситуаціях буде діяти 

за неправильним зразком, який було засвоєно з мультфільму. 

Формування цілісної картини світу не пов‘язано лише із отриманням дитиною певної 

суми знань, а й встановленням тісних зв‘язків між об‘єктами та явищами навколишньої 

дійсності; усвідомленням сутності морально-етичних норм та необхідності їх дотримання; 

розуміння себе як індивідуальності, своїх здібностей та можливостей; здобуття досвіду 

емоційно-ціннісного ставлення до світу; бачення світу в його розмаїтості, багатозначності й 

динамічності; здатністю використовувати здобуті знання у власній життєдіяльності. Всі ці 

аспекти слід враховувати при роботі з мультфільмами, не доцільно показувати мультфільми, 

які є однобічними, ті що не спонукають дитину до мислення. Варто враховувати соціальні 

цінності, які стоять зараз в суспільстві на першому місці, найбільший акцент слід робити 

саме на моральних цінностях – доброті, великодушності, справедливості, любові та дружбі 

[4, с. 217]. 

Висновки. Мультфільми несуть у собі грандіозний потенціал у формуванні картини 

світу дошкільника у сучасних умовах. Світ змінюється, відбуваються перетворення у системі 

суспільних цінностей і досить важливо допомогти майбутньому свідомому громадянину 

зорієнтуватися у різноманітті подій, що нас оточують. Від того, який образ світу сприйме 

дитина, значною мірою залежить подальша її доля. Адже це період, коли закладаються 

підвалини повноцінної орієнтації у світі, розуміння способів взаємодії з ним. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Аромаштам М. Діти дивляться мультфільми: психолого-педагогічні нотатки. 

Практика виробництва мультфільмів в дитячому садку / М. Аромаштам. – М.: Чисті ставки, 

2006. ‒ 32 с. 

2. Базовий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. ‒ К.: Видавництво, 2012. – 26 с. 

3. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие / В. А. Маслова. – Мн. : Тет-

раСистемс, 2004. – 256 с. 

4. Піроженко Т. О. Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в 

сучасному соціокультурному середовищі. Збірник наукових праць Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України, Т. IV (8). ‒2012. ‒ С. 212-223. 

5. Сітцева М. Сутність та структура мультиплікаційного образу // Психологія 

особистості. Науковий журнал. – 2013. – № 1 (4). – С. 165-172. 

6. Терещенко М. Образ сім'ї як структурний компонент картини світу дошкільника. 

Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН 

України (13). – 2011. ‒ С. 399-407. 

 

Науковий керівник ‒ кандидат педагогічних наук, доцент Л.В.Зімакова 

 

 

 

 

 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

325 
 

УДК 373.5.016:82.09 
Лілія Сулімова 

(Володимир-Волинський, Україна) 

 

ІНДИКАТОРИ СФОРМОВАНОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЦІННІСНОГО СКЛАДНИКА 

ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 
У статті стверджується, що у реалізації навчання української літератури в аспекті її 

демократичної аксіологічної основи особливої уваги набуває демократичноціннісний 
складник літературної компетентності. Автор подає своє бачення індикаторів 
сформованості демократичноціннісного складника аксіологічної літературної 
компетентності в учнів старшої загальноосвітньої школи. 

Ключові слова: літературна компетентність, демократичноціннісний складник, 
індикатори сформованості компетентності. 

 
The article states that in the implementation of training Ukrainian literature in terms of its 

democratic foundations axiological special attention shall demokratychnotsinnisnyy component 
literary competence. The author presents his vision of forming demokratychnotsinnisnoho 
indicators axiological component literary competence in students of senior secondary schools. 

Key words: literary competence, the component of democratic values in literary competence, 
indicators of formation of competence. 

 
Суспільно-політична ситуація, що склалася в державі, передбачає необхідність глибоких 

внутрішніх трансформаційних процесів на користь європейських цінностей. Проблемі 
формування демократичних цінностей молоді присвячена значна кількість наукових і 
науково-методичних публікацій таких українських учених-педагогів, як В. Андрущенко, 
В. Бабкін, О. Бабкіна, В. Бебик, М. Головатий, Л. Губерський, А. Колодій, М. Михальченко, 
О. Семашко, О. Савченко, Л. Маргуліна, О. Сухомлинська та ін. Як бачимо, формування 
демократичних цінностей стає основою виховання громадянина євопейського 
демократичного суспільства. На нашу думку, складники демократичної вихованості повинні 
формуватися також засобами української літератури, адже вона для цього має необхідний 
потенціал. У реалізації навчання української літератури в аспекті її демократичної 
аксіологічної основи особливої уваги набуває демократичноціннісний складник літературної 
компетентності. 

Метою статті є визначення індикаторів сформованості демократичноціннісної 
компетентності старшокласників на заняттях української літератури. 

Компетенція (від лат. competere – «бути у відповідності з кимось, чимось») згідно з 
висновками А. Хуторського, «відчужена, заздалегідь виставлена соціальна вимога (норма) до 
освітньої підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності в певній 
сфері» [3, с. 83-84]. Сформованість компетенцій (знаннєвих, уміннєвих, поведінкових) 
сигналізує про готовність індивіда ефективно виконувати певну діяльність, а отже, про 
набуття ним компетентності [2, с. 120]. 

З огляду на спектр свого застосування та функціональність компетентності поділяються 
на ключові (базові) та специфічні (предметні). Предметна літературна компетентність 
складається з компаративної компетентності, літературознавчої, культурологічної, 
аксіологічної. 

Складниками аксіологічної компетентності є моральний, духовний, загальнолюдський, 
національний, демократично ціннісний [1, с. 70-71]. 

Про сформованість демократичноціннісної компетентності свідчать набуті учнями 9-11 
класів знання з теорії літератури, уміння розуміти твір на смисловому (ціннісному) рівні, 
добирати необхідний матеріал для аргументації своїх висновків, висловлювати емоційно-
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оцінювальне ставлення до порушених автором проблем і характеру їхнього висвітлення, 
презентувати власну творчість. 

Визначаючи рівень сформованості певної компетентності, В. Уліщенко визначає так 
звані індикатори, складниками яких є знання, уміння та мотивація до [2, с. 122-123]. 

Ми подаємо своє бачення індикаторів сформованості демократичноціннісного складника 
аксіологічної літературної компетентності в учнів старшої загальноосвітньої школи: 

1) знання, розуміння 

 демократичних цінностей; 

 історії українського народу (історичних подій і постатей) як контексту для вивчення 
української літератури; 

 розвитку літературного процесу в різні періоди; 

 життя і творчості письменників; 

 текстів творів української літератури; 

2) уміння 

 формулювати власні оцінки щодо розвитку літературного процесу в різні періоди, 
оцінювати життя і творчість письменників з погляду їх демократизму; 

 вдумливо читати художні твори; 

 визначати проблеми, порушені автором; 

 виявляти та пояснювати причинно-наслідкові зв‘язки у творі (між діями героїв, їхніми 
висловлюваннями й подальшим розвитком подій); 

 вирізняти демократично-специфічні особливості твору; 

 порівнювати й оцінювати літературних героїв з позиції сучасних демократичних 
цінностей; 

 визначати власну позицію щодо суперечливих питань; 

 активно, відповідально й ефективно реалізовувати такі цінності з метою формування 
європейського громадянського суспільства; 

 створювати власний художньо-творчий продукт як відповідь на сприйняття 
представлених автором способів вирішення проблем; 

3) мотивація до 

 самостійного читання художніх текстів; 

 поглиблення знань про демократичні цінності; 

 демократичноціннісного осмислення прочитаного; 

 сприйняття надбань української демократії як особистісно значущих; 

 активізації творчої уяви, власної творчості;  

 виявлення самостійності, неупередженості своїх суджень; 

 формування демократичного світогляду. 
Копітка робота з набуття зазначених компетенцій забезпечить розуміння читачами -

підлітками демократичних особливостей художніх творів, сприятиме вихованню 
патріотичних почуттів, усвідомленню себе громадянином держави України.  
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БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА  

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
 
У статті охарактеризовано підготовку спеціалістів із вищою медичною освітою як 

систему безперервної професійної освіти медичних працівників на всіх її етапах 
(додипломній, післядипломній, безперервній професійній підготовці)., що професійно 
контролюється та сертифікується державою. 

Ключові слова: безперервні медична освіта, ступенева підготовка медичних 
працівників, сертифікації підготовки медичних кадрів, зовнішнє стандартизоване 
тестування. 

 
The article described the training of specialists with higher medical education as a system of 

continuous professional education of health workers at all stages professionally monitored and 
certified by the state. 

Key words: continuing medical education, training health workers stepped, certification 
training of medical staff, external standardized testing. 

 
Стан здоров‘я населення завжди є визначальним критерієм розвитку суспільства. Тому 

професійна підготовка медичних працівників виступає одним із регуляторів і показників 
соціального розвитку, оскільки фактично формує і підтримує доктрину життєздатності 
суспільства[2]. Оптимальне забезпечення населення закладами охорони здоров‘я та 
медичними спеціалістами є основною передумовою реалізації стратегії пріоритетного 
розвитку медичної допомоги, при тому від професійної компетентності лікарів і медичних 
сестер залежить якість надання медичних послуг населенню.  

Розвиток та реформування національної системи охорони здоров‘я потребує єдиної 
вертикалі управління і контролю з боку держави та підготовки нового покоління 
висококваліфікованих медичних працівників, широкого впровадження інноваційних 
технологій в охорону здоров‘я []. Підготовка спеціалістів із вищою медичною освітою – це 
тривалий, системний та планомірний процес, управління яким здійснюється на основі 
державних стандартів, нормативної та навчально-методичної документації, що визначає 
зміст освіти і організацію навчання у вищих навчальних закладах та університетських 
клініках.  

Специфічність вищої медичної освіти обумовлена, перш за все, поєднанням набуття 
певного освітнього рівня (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) з отриманням 
професійної медичної кваліфікації (медична сестра, фельдшер, лікар, лікар-психолог, лікар-
стоматолог) відповідно до напрямку підготовки. Ознакою унікальності системи підготовки 
медиків є реалізація управління та функціонування вищої медичної освіти на принципах 
єдиної безперервної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців, здатних працювати відповідно до потреб галузі та в умовах ринкових відносин. 
Серед пріоритетів системи медичної освіти – структурована підготовка фахівців для трьох 
рівнів функціонування системи охорони здоров‘я – первинної ланки, кваліфікованої та 
спеціалізованої медичної допомоги. При цьому найважливішим вважається удосконалення 
підготовки сімейних лікарів для первинної ланки медико-санітарної допомоги.  

Систему підготовки фахівців для охорони здоров‘я слід розглядати у контексті світового 
розвитку систем охорони здоров‘я та вищої освіти, особливостей функціонування охорони 
здоров‘я тієї чи іншої країни, а також специфіки організації власне медичної освіти. 
Всесвітньою організацією охорони здоров‘я визначені основні напрями фундаментальних 
змін охорони здоров‘я. Основний підхід до формування кваліфікованого кадрового 
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потенціалу галузі ґрунтується на запровадженні ефективної системи безперервної медичної 
освіти медичних працівників на всіх її етапах (додипломній, післядипломній, безперервній 
професійній підготовці), що професійно контролюється та сертифікується державою. 

На сьогодні подальшого розвитку набули такі напрями підготовки фахівців для охорони 
здоров‘я: 

1. Удосконалено післядипломну підготовку лікарів (провізорів) шляхом запровадження 
Системи безперервного професійного розвитку лікарів, що було нормативно закріплено 
наказом Міністерства охорони здоров‘я України від 07.07.2009 №484, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України.  

2. Зменшено кадровий дефіцит у галузі охорони здоров‘я шляхом забезпечення 
виконання Плану державного замовлення на підготовку спеціалістів.  

3. В навчальному процесі, клінічній практиці та науково-дослідній роботі медиків 
посилено використання засад та інформаційних ресурсів доказової медицини.  

4. Відновлюються високі морально-етичні і професійні якості та авторитет медиків у 
суспільстві. На Всеукраїнському з‘їзді лікарських товариств та організацій та Х з‘їзді ВУЛТ 
прийнято Етичний кодекс лікаря України. 

5. Створено Інститут сімейної медицини  та науково-навчального Центру лабораторної 
справи, Інституту менеджменту.  

Безперервний професійний розвиток лікарів включає період їх навчання, підготовки та 
підвищення кваліфікації, що починається після завершення базової медичної освіти та 
інтернатури і триває впродовж усього професійного життя кожного лікаря [1].  

З огляду на сучасні тенденції безперервного професійного розвитку, основні положення 
євроінтеграційних процесів, розвиток сучасних інформаційних технологій та принципів 
дистанційної освіти, стає особливо актуальним застосування нових інформаційних 
технологій, зокрема дистанційних підходів при підвищенні кваліфікації лікарів.  

Система підготовки фахівців для охорони здоров‘я базується на ступеневій підготовці 
медичних працівників, управлінні якістю їх підготовки, безперервному професійному 
розвитку медичних працівників, запровадженню дистанційної освіти та органічному 
поєднанні клінічної, теоретичної і психологічної підготовки в університетських клініках. 
Вона дозволяє не тільки ліквідувати існуючий дефіцит медичних кадрів, але й забезпечити 
ринок праці висококваліфікованими фахівцями, які постійно удосконалюють свої знання та 
навички протягом професійного життя.   

В Україні вперше серед країн Східної Європи та СНД розроблено, апробовано та 
впроваджено в практику систему управління якістю вищої медичної освіти та сертифікації 
підготовки медичних кадрів[3]. Система реалізується за допомогою сучасних методик 
зовнішнього стандартизованого тестування – ліцензійних тестових екзаменів, спрямованих 
на визначення професійної компетентності майбутніх лікарів та медичних сестер на 
додипломному та післядипломному етапах навчання. Ліцензійні тестові іспити дозволяють 
встановити відповідність професійної компетентності кожного випускника мінімально 
необхідному рівню, надають вищим навчальним закладам, державі та громадськості 
об‘єктивний інструмент для проведення оцінки та самооцінки якості підготовки медичних 
кадрів. 
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ  

УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті обґрунтовано актуальність проблеми виховання самостійності учнів 

молодшого шкільного віку. Уточнено сутність поняття «самостійність». Автором статті 

розроблено критерії та показники. Схарактеризовано рівні самостійності учнів молодшого 

шкільного віку. 

Ключові слова: самостійність, виховання самостійності, учні молодшого шкільного 

віку, критерії самостійності, рівні самостійності. 

 

This article deals with a problem of elementary pupils‟ upbringing of independence. It have 

been defined a concept of “independence”. It have been developed criteria and indicators. It have 

been characterized the levels of elementary pupils‟ independence. 

Key words: independence, upbringing of independence, elementary pupils, criteria of 

independence, levels of independence. 

 

Гуманізація освіти як один з чільних напрямків роботи сучасної школи покликана 

активізувати процес становлення самостійної особистості, створюючи умови для її 

самовираження та формування життєвої компетентності. 

У документах про освіту (програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» (2011), Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012-2021 рр. (2013) та інших) акцентовано увагу на необхідності формування у 

школяра позиції суб‘єкта діяльності, здатного самостійно визначати мету, вибирати шляхи, 

засоби і способи реалізації, організовувати, регулювати й контролювати їх виконання. Це 

актуалізує необхідність удосконалення форм, методів і прийомів виховання, які 

забезпечують розуміння учнями ролі самостійності як якості особистості у навчально-

виховному процесі школи та позашкільному житті учнів. 

Найбільш сприятливим періодом у вихованні самостійності особистості є молодший 

шкільний вік. 

У результаті проведеного нами аналізу літературних джерел ми дійшли висновку, що на 

різних етапах розвитку вітчизняної педагогічної науки і практики науковці досліджували 

проблему виховання самостійності учнів. Спроби здійснити аналіз окремих аспектів 

проблеми формування самостійності особистості учнів за останні кілька років знаходимо у 

працях вітчизняних дослідників Н. Горобець [4], А. Семенова [7], О. Голуб [3] та ін. 

Особливості виховання самостійності у молодшому шкільному віці частково розглянуто у 

статті А. Пріщенко [6]. 

Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури дав можливість з‘ясувати 

сутність поняття «самостійність», яке на сучасному етапі розвитку суспільства трактується 

як інтегральна морально-вольова якість особистості, що включає як операційно-предметну 

(об‘єктивну), так і особистісну (суб‘єктивну) сторони і виявляється у відносній 

організованості, ініціативності, незалежності, відповідальності та прогностичності [1]. 

У словнику К. Платонова «Краткий словарь системы психологических понятий» термін 

«самостійність» означає здатність особистості систематизувати, планувати, регулювати й 

активно здійснювати своєї діяльності без постійного керівництва та надання практичної 

допомоги ззовні [5, с. 128]. 

У контексті нашого дослідження значний інтерес викликає тлумачення структури 

самостійності, запропоноване Л.І. Божович [2] та іншими психологами, на думку яких 
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інтеграційна сутність самостійності відбивається в єдності двох її сторін: внутрішньої і 

зовнішньої. 

Внутрішню сторону самостійності складають її психологічні компоненти: 

 потребністно-мотиваційний, що представляє собою систему домінуючих потреб і 

мотивів самовдосконалення молодших школярів у навчальній діяльності; 

 змістовно-операційний, який визначає сформованість в учнів знань, умінь, навичок, 

способів здійснення навчальної діяльності; 

 емоційно-вольовий, який зумовлює стійкість застосування учнем навчальної 

діяльності для самовдосконалення.  

Зовнішня сторона названих компонентів змістовно проявляється як в провідному виді 

діяльності (навчальній), так і в інших видах (ігровій, трудовій) діяльності молодшого 

школяра. Наприклад, у навчальній діяльності, усвідомлюючи рівень своєї успішності школяр 

без спонукання чи примусу ззовні звертається за допомогою або з пропозиціями взаємодії до 

вчителя і однокласників, тобто ініціативно виходить за межі організованої учителем 

навчальної діяльності. Здійснивши контроль і оцінивши результати (позитивні або 

негативні), не зупиняється на досягнутому, а продовжує діяльність. 

Зовнішніми ознаками самостійності учнів є планування ними своєї діяльності, виконання 

завдань без безпосередньої участі педагога, систематичний самоконтроль за ходом і 

результатом виконуваної роботи, її коригування та вдосконалення. 

Внутрішню сторону самостійності утворюють потребнісно-мотиваційна сфера, зусилля 

школярів, спрямовані на досягнення мети без сторонньої допомоги. 

Таким чином, про рівень вихованості самостійності учня вчитель робить висновок за її 

зовнішніми проявами, а їх причиною виступають формуючі внутрішні компоненти. 

Виходячи із сутності поняття «самостійність» можна виокремити власне три критерії для 

визначення рівнів самостійності учнів молодшого шкільного віку. 

1. Пізнавально-світоглядний критерій складають соціально-моральні знання і 

переконання про місце людини в природі і суспільстві, знання, необхідні для організації і 

виконання конкретних видів практичної діяльності, для включення у систему стосунків і 

оволодіння уміннями, навиками і способами нормативної поведінки. проявляється як 

переконання молодших школярів у необхідності виховання самостійності для підготовки 

себе до життя. Показниками сформованості пізнавально-світоглядного критерію є ступінь 

сформованості знань, уявлень про самостійність, їх глибина, комплексність; розуміння 

важливості самостійної діяльності.  

2. Емоційно-мотиваційний критерій самостійності складають переживання, потреби, 

мотиви, інтереси, почуття власної гідності, вольова цілеспрямованість до провідних дій. З-

поміж показників емоційно-мотиваційного критерію у молодших школярів ми визначили 

такі: незалежність, свідоме ставлення до будь-якої діяльності, наявність потреби в будь-якій 

діяльності; здатність усвідомити та обґрунтувати мотиви власної діяльності.  

3. Дієво-практичний критерій складають уміння приймати морально обґрунтовані 

рішення, правильно визначати напрями, способи і засоби їх здійснення, працювати в 

певному темпі, звички діяти і чинити, спираючись на власну позицію. 

Таким чином, дієво-практичний критерію ми схарактеризували за допомогою таких 

показників: вміння визначати мету діяльності; вміння розуміти завдання; вміння обирати 

шляхи і засоби розв‘язання завдання; вміння здійснювати накреслене і доводити справу до 

кінця; вміння співвідносити обраний спосіб та результат роботи із запропонованим зразком; 

вміння контролювати, оцінювати і передбачати результати своєї праці і поведінки; вміння 

застосовувати знання, вміння та накопичений досвід діяльності і поведінки; наявність 

необхідних особистісних якостей, необхідних для формування самостійності (незалежність; 

ініціативна активність; творчість; цілеспрямованість; оптимізм). 
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З метою оцінювання рівня самостійності молодших школярів ми виокремили три рівні: 

високий, середній та низький, які визначаються сукупністю показників окреслених вище 

критеріїв. 

Високий рівень характеризується високою вмотивованістю дій учня, самостійною 

постановкою й усвідомленням мети діяльності для отримання очікуваного результату; 

самостійним плануванням роботи; ретельною організацією свого робочого місця й 

раціональним добором всього необхідного для здійснення своєї мети; наявністю проміжного 

контролю, дії самоконтролю сформовані, здійснюються без допомоги ззовні. Дії молодшого 

школяра передбачають адекватне оцінювання своєї роботи, самостійне співвіднесення 

отриманого результату із запланованим. Отже, із вищесказаного випливає, що учні 

усвідомлюють поняття «самостійність», чітко розуміють основні ознаки самостійності, 

розглядають її як позитивну рису характеру особистості, прагнуть виконувати поставлені 

завдання не користуючись допомогою вчителя, батьків, або наполягають на зменшенні цієї 

допомоги, при чому школярі ставлять перед собою чітку мету і намічають шлях, яким 

йтимуть до її досягнення. 

Середній рівень передбачає часткове усвідомлення мети і здатність мотивувати власну 

діяльність з допомогою дорослого, включає здатність до планування своїх дій, добір 

основних методів і форм роботи здійснюється з допомогою дорослого, при виконанні 

завдань. потребують корекції з боку вчителя, проміжний контроль сформований 

недостатньо. У молодшого школяра сформоване вміння співвідносити отриманий результат 

із запланованим, що відповідає йому або не відповідає тільки за допомогою дорослого або 

часткове співвідношення. Усвідомлюють власні переваги та недоліки, але недостатньо 

активні, щоб працювати над вирішенням проблем самовиховання та самовдосконалення 

щодо самостійності. 

Низький рівень – молодші школярі не відчувають потреби у самостійності, характерним 

у їх діяльності є безпорадність у постановці мети, відсутність мотивів діяльності або 

тимчасове схвалення мети (нагадування мети дорослим), потреба у додатковій стимуляції з 

боку дорослого. Молодший школяр не вміє здійснювати проміжний контроль, у нього 

спостерігається недостатня регуляція діяльності, відсутнє вміння встановлювати зв‘язки між 

характером дії й отримуваним від неї результатом. Дитина не здатна порівнювати й 

зіставляти результати своєї діяльності. Самоконтроль не сформований. 

Отже, аналіз кожного критерію експериментального дослідження дає змогу не тільки 

визначити наявний рівень самостійності молодших школярів, а й виявити проблеми, на 

вирішення яких варто спрямувати зусилля в організації виховного процесу. 
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МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Розглянуто інноваційні підходи в організації проведення контролю знань із 

застосуванням комп‟ютерного тестування. Це дає можливість оцінити якість навчання і 

виховання та розробити шляхи щодо їх удосконалення. 

Ключові слова: педагогічний моніторинг, системна діагностика знань, оцінка 

професійної зрілості, комп‟ютерне тестування, аналіз переваг тестового контролю. 

 

Innovative approaches are considered in organization of lead through of control of know 

ledges with application of the computer testing. It enables to estimate quality of studies and 

education and develop ways in relation to their improvement. 

Key words: pedagogical monitoring, system diagnostics of know ledges, estimation of 

professional maturity, computer testing, analysis of advantages of test control. 

 

Постановка проблеми. Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів є 

важливою складовою навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Його 

слід розуміти як педагогічний супровід, спостереження і перевірку успішності навчально-

пізнавальної діяльності студентів. Тому у відокремленому підрозділі «Слов‘янський 

технікум Луганського національного аграрного університету» питанням контролю 

приділяють особливу увагу. 

Актуальність моніторингу навчальних досягнень студентів, як засобу стимулювання їх 

професійної зрілості, очевидна, оскільки педагогічний контроль сприяє поглибленню, 

розширенню, вдосконаленню та систематизації знань, умінь та навичок студентів, забезпечує 

зворотний зв‘язок у навчанні. Він допомагає виявити типові помилки і прогалини у навчанні 

та забезпечує заходи щодо їх усунення, передбачає схвалення досягнутих студентами успіхів 

та формування позитивної мотивації до навчання. Завдяки контролю розвиваються пам'ять, 

увага, мислення, усне та письмове мовлення, здібності, пізнавальні інтереси, активність та 

самостійність студентів. Тому пошук інноваційних шляхів контролю навчальних досягнень 

студентів набуває сьогодні особливого значення і визначається потребою удосконалення 

всієї системи навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії та методології педагогічного 

контролю на основі тестової технології розглядали такі науковці, як: В.С. Аванесов, В.П. 

Безпалько, Н.В. Козленкова, А.І. Майоров, О.А. Рикова, Л.О. Федотова тощо. Практиків 

тести приваблюють можливістю масового, точного і об‘єктивного оцінювання знань 

студентів. На думку багатьох викладачів, тестування є ефективним засобом контролю, що 

дає змогу якнайшвидше сформувати уявлення про знання студентів. Ці питання досліджено 

у працях багатьох науковців, однак, незважаючи на це, зауважимо, що єдиного підходу до 

комп‘ютерного тестування так і не запропоновано. 
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Мета статті – дослідження стану контролю навчальних досягнень студентів та 

висвітлення досвіду проведення системного контролю знань студентів методом 

комп‘ютерного тестування. 

Викладення основних результатів дослідження. Сучасний стан розвитку суспільства 

характеризується високими вимогами до професійної зрілості фахівця. Сьогодні вже 

недостатньо володіти певним багажем знань, умінь і навичок. Суспільству потрібен 

фахівець, що вміє працювати на кінцевий результат, здатний творчо мислити, приймати 

рішення в нестандартних ситуаціях. 

Все це висуває перед професійною освітою проблему пошуку шляхів поліпшення якості 

підготовки спеціалістів. Одним із шляхів розв‘язання цієї проблеми є підвищення 

ефективності педагогічного контролю. 

З метою здійснення всебічного контролю за якістю навчальних досягнень студентів, 

рівнем їх соціалізації та за результатами роботи викладачів у технікумі здійснюють системну 

діагностику. Дана процедура здійснюється через педагогічний моніторинг. 

Педагогічний моніторинг – супровідний контроль і поточне коригування взаємодії 

педагога й студента в організації й здійсненні навчально-виховного процесу. 

У сучасній педагогічній практиці використовуються такі види контролю: попередній, 

поточний, тематичний, підсумковий. 

Дана проблема досліджувалась за такими напрямками: 

 вивчення сучасної педагогічної літератури; 

 узагальнення досвіду проведення тестового контролю знань, визначення переваг та 

недоліків; 

 аналіз результатів проведення тестового контролю знань. 

З впровадженням новітніх педагогічних технологій стає нераціональним використання 

традиційних методів оцінювання. Потрібні більш сучасні та об‘єктивні методи для 

вимірювання та оцінювання рівня знань, умінь і навичок студентів. Ми погоджуємося з 

думкою багатьох сучасних вчених-педагогів, що таким методом є тестовий контроль, що 

інтенсивно розвивається і поширюється в системі освіти нашої країни. 

Таке його поширення пояснюється тим, що на відміну від інших методів контролю, 

тестовий контроль забезпечує: 

- об‘єктивність і справедливість оцінки знань; 

- відсутність емоційних стресів і перевантажень, психологічного впливу на студента; 

- прозорість і гласність результатів контролю; 

- розвиток індивідуально-диференційованого підходу до навчання та самостійної 

роботи студентів; 

- можливість одночасного контролю великої аудиторії за умови відносно невеликих 

затрат часу на його проведення. 

Ступінь професійної зрілості студентів визначається, як правило, за допомогою 

підсумкового контролю, який має на меті перевірку рівня засвоєння знань, практичних умінь 

та навичок студентів за тривалий проміжок часу навчання: семестр, рік, за весь період 

навчання у ВНЗ.  

Мета підсумкового контролю знань полягає у виявленні структури і системи знань 

студентів. Складові такого контролю - семестровий контроль і державна атестація. 

Підсумковий контроль здійснюється за допомогою різноманітних методів і форм. 

Педагогічна наука пропонує застосовувати наступні групи методів: 

- методи усного контролю; 

- методи письмового контролю; 

- методи практичного контрою; 

- методи програмованого контролю. 

Усі вони мають свої переваги і недоліки, які впливають в певній мірі на результати 

контролю.  
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Важливою складовою семестрового контролю у технікумі є проведення контрольних 

робіт по залишковим знанням. Вони належать до засобів діагностики якості вищої освіти і є 

контрольним заходом із навчальної дисципліни, який здійснюється з метою виявлення рівня 

залишкових знань студентів та контролю за якістю навчального процесу. 

На цей контрольний захід виноситься весь навчальний матеріал, передбачений 

навчальною програмою дисципліни. Оцінювання рівня залишкових знань студентів 

технікуму здійснюється з нормативних дисциплін, вивчення яких закінчено у попередньому 

семестрі або навчальному році. 

Контроль залишкових знань студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

проводиться через 3-4 місяці після завершення вивчення конкретної навчальної дисципліни 

шляхом порівняння результатів залишкових знань із оцінкою при семестровому контролі. 

Термін проведення контрольних робіт та перелік нормативних дисциплін, з яких буде 

здійснюватись контрольний замір знань, визначається графіком, складеним завідувачем 

відділення та затвердженим заступником директора з навчальної роботи. 

Як правило, планується проведення контрольних робіт з 2-3 дисциплін циклів 

нормативної частини плану: 

- гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

- природничо-науково та загальноекономічної підготовки; 

- професійно-практичної підготовки. 

Згідно з Положенням до виконання контрольних робіт залучаються всі академічні групи 

студентів 2-3 курсів денної форми навчання. Контрольна робота проводиться при наявності 

не менше 75% спискового складу академічної групи. Студенти однієї академічної групи 

виконують контрольні роботи не більше ніж з двох дисциплін на тиждень. Вони проводяться 

викладачем дисципліни у присутності призначеного експерта в особі заступника директора з 

навчальної роботи, завідувача відділенням або голів циклових комісій. 

Після закінчення тестування кожний студент друкує звіт про отримані результати з 

аналізом відповідей. 

Результати контрольних робіт оформлюють у відомостях, порівнюють з результатами 

семестрового контролю і обговорюють на засіданнях циклових комісій.  

Завершальним етапом здобуття неповної вищої освіти студентами ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації є державна атестація випускників. Державна кваліфікаційна комісія визначає 

відповідність знань студента освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста, 

оцінює його здатність до самостійної роботи. 

Для проведення комплексного державного екзамену у Відокремленому підрозділі 

«Слов‘янський технікум Луганського національного аграрного університету» проведена 

значна підготовча робота: розроблено Положення про організацію комплексного державного 

екзамену, методичні матеріали для його проведення та організовано консультації з 

нормативних дисциплін відповідно до графіку. 

Перевірка теоретичної підготовки здійснюється методом комп‘ютерного тестового 

контролю із застосуванням програмного забезпечення Testing, а перевірка практичної 

підготовки – через виконання практичних завдань, що відповідають професійним 

компетенціям.  

Кількість тестових завдань з кожної дисципліни визначено пропорційно загальному 

обсягу навчальних годин, відведених на їх вивчення.  

Протягом комп‘ютерного тестування студент повинен надати відповіді на 45 тестів, 

після чого отримати у друкованому вигляді аналіз виконаної роботи: зміст питань, обрана 

відповідь (із зазначенням правильної відповіді), кількість і відсоток правильних відповідей, 

оцінка.  

Проведене анкетування студентів технікуму з питань доцільності використання 

комп‘ютерного тестування із застосуванням програми Testing показало, що з великої 

кількості переваг 60 опитаних випускників обрали такі (рис.1):  
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- об‘єктивність оцінки якості підготовки; 

- чіткість формулювання умов тестових завдань; 

- спрощення процедури запису відповідей; 

- конфіденційність оцінювання; 

- можливість одразу проаналізувати помилки. 

За наведеними даними можна зробити висновок, що більшість студентів (58 осіб) 

віддають перевагу об‘єктивності і конфіденційності (53 особи) оцінювання. Також значна 

кількість студентів вважає важливими чіткість формулювання умов завдання (48 осіб) і 

можливість одразу проаналізувати помилки (47 осіб). 

Таким чином, можна зробити висновок, що оцінка професійної компетенції є одним із 

визначальних орієнтирів у підготовці молодших спеціалістів. 

Аналіз результатів підсумкового контролю знань у технікумі здійснюється у двох 

аспектах: кількісному і змістовному. 

Кількісний аналіз дозволяє порівняти рівень навчальних досягнень студентів при 

проведенні контрольних заходів та визначити їх відповідність державним вимогам якості 

освіти.  
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Рис.1. Оцінка переваг тестового комп‘ютерного контролю 

 

Після обговорення на засіданнях циклової комісії результатів контрольних робіт по 

залишковим знанням та результатів комплексного державного екзамену розробляються 

заходи щодо удосконалення навчальних досягнень студентів. 

Дані кількісного аналізу не дозволяють встановити рівень володіння матеріалом 

студентів, таку можливість надає якісний аналіз. 
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Рис.2. Порівняльний аналіз контрольного вимірювання 

 

Результати проведеного моніторингу дозволили виявити вміння, які сформовані 

недостатньо, з‘ясувати характерні прогалини у знаннях і спланувати роботу над їх 

усуненням. В результаті цієї роботи була проведена корекція знань студентів, яка дозволила: 

- сформувати вміння аналізувати та осмислювати помилку, необхідність її усунення, 

шляхи досягнення позитивного результату; 

- здійснити диференційований підхід, враховуючи індивідуальні особливості студентів; 

- сформувати групи професійних компетенцій. 

Дані моніторингу свідчать про те, що така робота сприяє підвищенню якості навчання та 

покращенню відповідності професійним компетенціям студентів технікуму. 

Таким чином, результати підсумкового контролю знань за допомогою комп‘ютерного 

тестування дозволяють оперативно й неупереджено виявити відповідність навчальних 

досягнень студентів змісту дисциплін Освітньо-професійної програми та типових 

навчальних програм. 

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що контроль навчальних 

досягнень студентів має велике значення, оскільки знаходиться у тісному зв‘язку з іншими 

елементами педагогічної системи та сприяє поглибленню, розширенню, вдосконаленню та 

систематизації професійних компетенцій студентів і забезпечує зворотний зв‘язок у 

навчанні. 

Результати підсумкового контролю знань у Відокремленому підрозділі «Слов‘янський 

технікум Луганського національного аграрного університету» за допомогою комп‘ютерного 

тестування показали відповідність навчальних досягнень студентів змісту дисциплін 

Освітньо-професійної програми та типовим навчальним програмам. 

За результатами моніторингу в технікумі були розроблені заходи щодо удосконалення 

якості навчання, пріоритетними з яких є: 

- посилення індивідуальної роботи із студентами; 

- удосконалення методичного забезпечення самостійного вивчення матеріалу для 

студентів денної та заочної форм навчання (створення електронних посібників, підручників 

та інших методичних матеріалів); 

- активізація позааудиторної роботи (проведення засідань гуртків, конкурсів, олімпіад з 

дисциплін циклу професійно-економічної підготовки); 

- посилення зв‘язку з виробництвом (проведення занять на виробництві, зустрічей з 

діловими людьми, екскурсій, круглих столів тощо); 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

337 
 

- удосконалення педагогічної майстерності (участь викладачів у семінарах різного 

рівня, роботі методичних об‘єднань, засіданнях навчально-методичного центру, курсах 

підвищення кваліфікації, стажуванні на виробництві та інших заходах). 

Впроваджене у технікумі комп‘ютерне тестування за допомогою програми Testing в 

системі контролю знань дозволяє безперервно відслідковувати рівень навчальних досягнень 

студентів і стимулювати їх професійну зрілість. 

Запропонована система має широке практичне застосування, тому що вона сприятиме 

удосконаленню технології проведення моніторингу якості навчання у вищих навчальних 

закладах І-ІІ рівня акредитації.  

Таким чином, можна зробити висновок, що добре налагоджений контроль навчальних 

досягнень є одним із визначальних орієнтирів у підготовці молодших спеціалістів та є 

засобом стимулювання їх професійної зрілості. 
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У статті розкриті форми і методи індивідуалізації навчання на заняттях з фізичної 

культури в умовах гомогенних і гетерогенних груп. Проаналізована основна література 

щодо цієї теми, описана педагогічна технологія диференціації навчання. 
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The article reveals the forms and methods of individualized learning in the classroom for 

physical culture in the conditions of homogeneous and heterogeneous groups. Analyzed the main 

literature on this topic described a pedagogical technology of teaching differentiation.. 
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Проблема індивідуального підходу до студентів у навчанні не є новою. Розвиток 
принципу індивідуального підходу у навчанні стає центральним у вітчизняній дидактиці, 
починаючи з 50-х років ХХ століття; значно розширилось коло досліджень щодо 
використання індивідуального підходу в процесі самостійної роботи підлітків. 

Постановка наукової проблеми. Використння індивідуального підходу до студентів 
стає актуальним і під час викладання фізичної культури. Дослідженням цієї педагогічної 
технології займалися А. М. Алексюк [1], А. А. Вербицький [2], В. М. Вергасов [3], В. М. 
Лещинський [5] та інші. 

Більш детально різні сполучення фронтальної, групової та індивідуальної форми 
навчальної роботи досліджували А. П. Павлов [8], І. П. Подласий [10], В. В. Сєріков [12], І. 
Е. Унт [13], Д. В. Чернилевський [15]. 

В 90-х роках наступив період теоретичного переосмислення й розширення поняття 
індивідуального підходу до студентів. 

Індивідуальний підхід трактується як педагогічний принцип, де повинні враховуватися 
індивідуальні особливості кожного учасника освітнього процесу (В.М.Володько). 

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури дає можливість зробити висновок 
про те, що, по-перше, існують різні підходи до розгляду проблеми диференціації навчання і в 
результаті цього ‒ різні дефініції базових понять проблеми. Це пов'язано з такими 
причинами: 

‒ багатоплановістю і багатоаспектністю проблеми диференціації навчання; 
‒ різноманітністю предметів дослідження, що цікавлять різних авторів, і відповідного 

прийняття за основу понять різних компонентів освітнього процесу. 
По-друге, в сучасній педагогічній науці чітко простежується системно-технологічний 

підхід до розв'язання проблеми диференційованого навчання на занятті. Різний рівень 
розвитку пізнавальних здібностей зумовлює різний ступінь діяльності студентів під час 
заняття з фізичної культури. 

Таким чином, активізація пізнавальної діяльності студентів неможлива без урахування 
індивідуально-психологічних особливостей. Таке урахування стає можливим у рамках 
диференційованого підходу до студентів у процесі навчання, що значною мірою забезпечує 
активність молоді під час занять спортом. 

Результати досліджень із власного досвіду. Сутність принципу індивідуального 
підходу в навчанні полягає у вивченні й врахуванні в освітньому процесі індивідуальних і 
вікових особливостей кожного студента з метою максимального розвитку позитивних і 
подолання негативних індивідуальних особливостей, забезпеченні на цій основі підвищення 
якості його навчальної роботи, всебічного розвитку (В.І. Лозова).  

Індивідуалізоване навчання ‒ це вид навчання, що базується на принципі 
індивідуалізації та педагогічній технології індивідуалізації навчання, яка передбачає 
врахування індивідуальних особливостей учнів як в середині гомогенних груп, класів, так і 
гетерогенних.  

Під час індивідуалізації навчання фізичній культурі викладач використовує: 
1) принцип врахування індивідуальних особливостей окремих студентів в інтересах 

розвитку їхніх нахилів та здібностей; 
2) педагогічну технологію навчання, що забезпечує реалізацію принципу 

індивідуалізації. 
Під час викладання фізичної культури нами запроваджуються декілька підходів до цієї 

педагогічної технології, яка має такі особливості: 
1. Диференціація передбачає обов'язкове врахування індивідуальних особливостей 

студентів. 
2. Індивідуалізація в умовах вищої освіти здійснюється через диференціацію навчання. 
3. Мета диференціації ‒ створення оптимальних психолого-педагогічних умов для 

виявлення і розвитку нахилів і здібностей кожного студента. 
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4. Вона передбачає створення принципово нової педагогічної технології навчання, яка 
сприятиме широкому впровадженню ідей диференціації в практику роботи Вовчанського 
технукуму ХНТУСГ імені Петра Василенка. 

5. Методи навчання в умовах диференційованого навчання змінюються відповідно до 
індивідуально-типологічних особливостей студентів та змісту навчання. 

Враховуючи зазначені особливості, можна визначити диференціацію навчання на 
заняттях з фізичної культури як: 

1) принцип врахування індивідуально-типологічних особливостей студентів в інтересах 
розвитку їхніх нахилів і здібностей; 

2) педагогічну технологію навчання, що забезпечує реалізацію принципу диференціації. 
Тобто, поняття «індивідуалізація» і «диференціація» не є синонімами, проте 

взаємопов'язані і взаємообумовлені. 
Сукупність психолого-педагогічних установок (умов) педагогічної технології 

диференційованого навчання на занятті можна подати таким чином: 
1. Студент як суб'єкт навчання, центральна фігура освітнього процесу. 
2. Діагностика індивідуально-типологічних особливостей студентів, виділення 

індивідуально-типологічних груп студентів за обраними критеріями. 
3. Диференціація змісту навчального матеріалу за рівнем складності та загальності. 
Реалізація цієї педагогічної технології здійснюється у Вовчанському технікумі за такими 

напрямками: 
Перший напрямок пов'язаний із здійсненням індивідуального підходу у формі 

додаткових занять зі студентами за допомогою організації факультативних і гурткових 
занять. Додаткові заняття застосовуються з метою розвитку фізичних можливостей у 
студентів, які мають складності із певними вправами. Після встановлення причин 
відставання складається програма додаткових занять. На факультативних і гурткових 
заняттях викладач має більшу свободу вибору і побудови занять у цікавій і захоплюючій 
формі. Цей напрямок дозволяє забезпечити принцип програмної єдності освіти для всіх 
студентів. 

Другий напрямок пов'язаний з організацією навчально-пізнавальної діяльності кожного 
студента в умовах колективної роботи в групі. 

Колективною є така робота, в процесі якої студенти прагнуть розвити фізичні навички, 
надаючи один одному безпосередню допомогу, підтримуючи один одного в просуванні до 
мети. Для індивідуалізації навчання у технікумі все ширше використовується групова 
робота. 

Характерною особливістю групової роботи є поділ студентів на декілька підгруп або 
бригад, ланок. При цьому враховується рівень навчальних/фізичних можливостей студента. 
Як правило, всі групи виконують завдання в рамках теми, що вивчається, але зміст фізичних 
вправ, ступінь складності, способи діяльності можуть бути різними. Можливе також 
створення динамічних груп із сильних і слабких студентів. Викладач у такому випадку 
зможе приділити більше уваги слабким студентам, у той час як сильні виконують вправи 
самостійно. 

Третій напрямок полягає в індивідуалізації і диференціації навчання в рамках заняття за 
допомогою таких прийомів: 

1) забезпечення доступності матеріалу – допомогою зв'язку завдань з життєвим 
досвідом, інтересами студентів, поділу матеріалу на частини; 

2) надання допомоги у навчанні: доповнення до завдання (додаткова вправа на ту чи 
іншу групу м‘язів); 

3) ліквідація прогалин у знаннях і вміннях та залучення студентів до активної фізичної 
діяльності: включення слабких у склад групи добре підготовлених студентів для виконання 
певних завдань і т.д.; 

4) контроль і оцінка дій: виставлення оцінок за високі показники з нормативів, створення 
ситуації успіху шляхом заохочення; 
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5) створення сприятливої моральної атмосфери стимулювання до подальшої роботи за 
допомогою організації взаємоперевірки, надання допомоги слабким без суворого реагування 
на помилки; 

Для успішного навчання, крім відповідного рівня навченості, потрібна і певна 
працьовитість: студенти з високою працьовитістю при середньому рівні навченості 
досягають високих результатів у навчанні і водночас студенти з високим рівнем навченості, 
але з низькою працьовитістю мають середні або навіть низькі результати. 

Висновки. Отже, для здійснення диференційованого підходу необхідно, по-перше, 
знання і врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів; по-друге, 
застосування у навчанні таких дидактичних засобів, які б найповніше враховували ці 
особливості. 

Індивідуальні особливості підлітків мають широке коло відмінностей. До них належать 
біологічні (генетична спадковість, умови протікання вагітності і пологів і т.д.), в результаті 
яких діти з'являються на світ з різними біологічними задатками до майбутнього 
фізичного/психічного розвитку; соціально-культурні (тобто відмінності в культурному рівні 
сімей, в умовах виховання дитини); вікові (в одній групі навчаються студенти різного віку); 
психологічні (навченість, працьовитість). 

Усі ці фактори перебувають у постійному і дуже складному зв'язку, суттєво виливають 
один на одного і виражаються в різноманітності думок, почуттів, прагнень, потреб, мотивів, 
інтересів, дій, вчинків, здібностей, нахилів студентів. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ 

 

Обґрунтовано особливості вивчення іноземної мови за умови використання 

інтерактивної організації навчально-пізнавальної діяльності. 

Ключові слова: Методи активного навчання, інтерактивна модель навчання, студенти-

економісти, рольові та ділові ігри, колективні дискусій, ситуаційні вправи, діалоги. 

 

Substantiated features of learning a foreign language if the use of interactive educational-

cognitive activity. 

Keywords: active learning methods, interactive learning model, students economists, business 

games and role playing, collective discussions, situational exercises, dialogues. 

 
Перед викладачами іноземної мови стоїть завдання не лише навчити студентів 

отримувати інформацію з іншомовного джерела, а й активно її аналізувати й синтезувати. 

Необхідність використання економічної та науково-технічної літератури з великою кількістю 

термінів, всесвітньої мережі Інтернет та електронної пошти вимагає від викладачів іноземної 

мови активізації інтерактивного підходу в процесі вивчення дисципліни. У перекладі з 

англійської мови ―inter‖ означає взаємний, ―active‖ ‒ діючий. Отже, інтерактивний ‒ це 

взаємодіючий, той, що перебуває в режимі діалогу, співпраці з ким-небудь. 

Оскільки вивчення іноземної мови передбачає набуття комунікативних умінь і навичок, 

ефективного результату можна досягти лише за умови інтерактивної організації навчально - 

пізнавальної діяльності. Це не означає, що потрібно відкинути традиційні методи й 

впроваджувати лише методи активного кавчання (МАН). Інтерактивна модель навчання 

передбачає поєднання пасивних методів з активними. Я. Колкнер, Т. Єналієва, Є. Установа 

вважають, що ―традиційність... не виключає суті свідомого підходу до навчання, а свідомість 

і комунікативн1сть не лише не заперечують, але й неабияк, взаємодоповнюють одне одного‖ 

[5, 13]. О. Пометун, T. Пироженко стверджують, що суть інтерактивного навчання полягає у 

тому, що ―навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх 

учасників‖ [9, 9].  

У методиці викладання англійської мови на сучасному етапі спостерігається тенденція 

переходу від комунікативного до інтерактивного підходу. Л. Алєксєєва вважає, що 

відмінність інтерактивного підходу від комунікативного полягає в тому, що у процесі 

інтерактивного навчання увага приділяється самій комунікативній діяльності, тоді як при 

комунікативному підході в центрі вивчення перебувають мовні комунікативні функції [1]. В 

останні десятиріччя у СІЛА та Великій Британії все більшого поширення набувають саме 

такі методи, які об‘єднують у собі комунікативні та пізнавальні цілі. Велика увага 

приділяється студенту як активному суб‘єктові процесу навчання, засвоєння іноземної мови 

відбувається за допомогою фахових знань та знань з інших наук. У сучасній методиці 

варіанти інтерактивного підходу мають різні назви ‒ ―Whole Language Content Approach‖, 

―Cognitive Approach‖, ―Content Based ESL Program‖, ―Cognitive Academic Language 

Approach‖, що свідчить про зростаючий інтерес до них та перспективи дальшого розвитку. 

При інтерактивному підході необхідним є створення такого навчально-методичного 

середовища, де майбутні спеціалісти могли б вдосконалювати свої професійні якості, 

розвивати самостійне та критичне мислення, розширювати світогляд. Студентам-

економістам, котрі вивчають англійську мову в процесі інтерактивної організації 

навчального процесу, необхідно розвивати не лише мовні навички, а й навички спілкування з 
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іншими людьми, наприклад, діловими партнерами, роботодавцями, підлеглими. Крім того, 

майбутні спеціалісти повинні бути компетентними не лише у сфері своєї діяльності, а й мати 

певні знання в галузі юриспруденції, політики, інформаційних технологій та ін. 

Організація інтерактивного навчання передбачає використання рольових та ділових ігор, 

колективних дискусій, ситуаційних вправ, діалогів та полілогів, проблемного вирішення 

питань, моделювання життєвих ситуацій, виконання проектних робіт та ін., що є суттєвим 

елементом успішного оволодіння іноземною мовою. Діапазон навчальних ігор досить 

різноманітний. За кількістю учасників ігри поділяються на індивідуальні, парні, групові та 

колективні. За характером і формою проведення виділяють письмові, усні, рольові, 

імітаційно-моделюючі, ігри-змагання та ін. Залежно від мети й змісту навчання 

використовують мовні (аспектні) та комунікативні ігри. Навчальні ігри розрізняють також за 

тривалістю проведення та ступенем складності [4, 25]. Основною рисою всіх навчальних ігор 

є їх комунікативна спрямованість. Студенти вирішують ігрове завдання за допомогою 

процесу комунікації. Рольові ігри одночасно впливають на свідому і підсвідому сферу 

учасників навчального процесу, що сприяє полегшеному вивченню навчального матеріалу. 

Методи традиційного навчання асоціюються переважно із запам‘ятовуванням граматичних 

правил та лексичних одиниць, тобто задіяна лише свідома сфера діяльності. Використання 

рольових та ділових ігор усуває психологічний мовний бар‘єр, домінування одного учасника 

над іншим. Навчання відбувається у доброзичливій атмосфері підтримки та взаємодопомоги, 

де успіх кожного є успіхом усіх. Викладач у процесі такого навчання повинен не лише 

володіти своїми фаховими знаннями, а й знаннями про індивідуально-психологічні 

особливості студентів. Навички, набуті у процесі рольової гри, характеризуються 

стабільністю, але паралельно із тим здатні до варіативності. Спілкування стає цікавим та 

змістовним. Студенти отримують ролі відповідно до тематичної ситуації. Наприклад, при 

вивченні теми ―Пошук співробітників‖ (Recruitment and Selection) один із студентів (Student 

А) отримує роль агента з найму (a headhunter), інший (Student В) є спеціалітом у певній 

галузі (комп‘ютерний програміст, економіст, бухгалтер і т.д.). Агент з найму (Student А) 

намагається переконати спеціаліста змінити місце роботи. Спеціаліст (Student В) вислуховує 

аргументи та приймає рішення. Після закінчення гри студенти обговорюють професійні та 

особисті якості кандидата на відповідну посаду. Таким чином, студенти можуть 

використовувати набуті навички щодо інших тематичних ситуацій. 

Коли учасники навчально-пізнавальної діяльності здатні обстоювати та аргументувати 

свою думку, реалізувати свою професійну діяльність іноземною мовою, використовують 

ділові та особистісно-рольові ігри, які вважають більш високим рівнем гри. Г. 

Китайгородська виділяє п‘ять психолого-педагогічних принципів навчання іноземної мови 

методом ділових ігор: ігрового моделювання професійної діяльності; спільної діяльності 

учасників; діалогічного спілкування партнерів; проблемності змісту процесу навчання; 

двопланової ігрової навчальної діяльності [7, 76]. 

Ділова гра характеризується наявністю професійної проблеми, що потребує вирішення. 

Ще однією особливістю ділової гри є її комплексний характер, тобто вона поєднує в собі 

ситуації ділового спілкування з елементами неофіційного спілкування. У процесі ділової гри 

студенти вдосконалюють мовні навички, вчаться міжособистісного спілкування та 

отримують нові знання. 

На думку Н. Ганічевої, гра є ефективною, якщо вона співвідноситься з практикою 

реального спілкування. Крім того, студенти повинні бути соціально-психологічно готові до 

участі у грі, що передбачає їх компетентність в обговоренні того чи того питання та 

наявність комунікативних навичок [3]. Роль викладача в процесі гри постійно змінюється. На 

початкових етапах він діє більш активно, оскільки контролює учасників, ставить завдання, 

розподіляє ролі, визначає правила та умови проведення гри.  

Методами, що активізують навчальну діяльність, є диспут і дискусія. Вміло організована 

дискусія сприяє закріпленню мовного матеріалу. Проведення дискусій є доцільним уже після 
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набуття студентами певних комунікативних навичок під час проведення рольових ігор, у 

ході діалогічного та полілогічного спілкування. Беручи участь у дискусії, студенти 

обговорюють проблемні професійні питання, маючи уже певний фаховий рівень знань. Крім 

того, розв'язуючи поставлену проблему, учасники повинні не лише висловлювати свою 

думку, а й вміти її обґрунтовувати, аргументувати та вислуховувати погляди інших 

студентів.  

Метод розв'язання проблем (Problem Solving) складається із декількох етапів: аналіз 

проблеми, пошук розв‘язання проблеми, вибір розв‘язання. Студенти вивчають проблему, 

аналізують переваги й недоліки, приймають рішення. 

Проектний метод (Project Work) розрахований на самостійну роботу студентів. У процесі 

виконання проектів студенти вчаться самостійно приймати рішення, здобувають знання та 

навички проведення дослідницької роботи. Робота над проектом проводиться в усній та 

письмовій формах. Студенти працюють над колективним проектом або кожен із них отримує 

завдання індивідуально розробити монопроект. Захист проекту відбувається перед 

аудиторією з обовязковим колективним обговоренням результатів проведеної роботи. 

Студент який працює над монопроектом, сам виконує весь спектр роботи. Учасники 

колективного проекту повинні узгодити свої дії, виробити план виконання завдання. 

Відповідно, робота над колективним проектом займає більше часу, оскільки на першому 

етапі учасники доповідають про результати своїх досліджень, аналізують їх та приймають 

кінцеве рішення у своїй робочій групі. На другому етапі відбувається представлення проекту 

на занятті з обов‘язковою дискусією, у якій беруть участь усі студенти.  

Моделювання ситуацій спілкування є ефективною технологією вивчення іноземної мови 

з певною метою (English for Special Purposes) - англійської ділової мови, англійської мови з 

професійним спрямуванням (для юристів, комп‘ютерних програмістів і т.д.). Моделювання 

життєвих ситуацій дозволяє створити умови, які максимально відображають реальність.  

Виконання ситуаційних вправ (Case Studies) сприяє розвитку аналітичних навичок та 

умінь приймати рішення. Студенти ознайомлюються із поставленим завданням, 

відповідають на питання, аналізують ситуацію, пропонують декілька варіантів рішення, 

знаходять оптимальний шлях вирішення проблеми. Оскільки завдання може бути складним, 

можливим є поєднання декількох інтерактивних технологій у процесі його вирішення - 

―мозкового штурму‖ (brainstorming), ―ажурної пилки‖ (jigsaw) та ін. 

При вивченні лексичного та граматичного матеріалу доцільним є використання 

інтерактивної технології ―асоціативної карти‖ (mind-mapping). Викладач називає студентам 

певне слово. Вони повинні схематично зобразити, які асоціації це слово викликає у них. 

Наприклад, вивчаючи тему ―Магазин, покупки‖ (Shopping), студенти створюють асоціативну 

карту, починаючи зі слова ―Shopping‖. Поступово вони пригадують назви відділів та товарів, 

які продаються у кожному відділі. 

Аналіз науково-педагогічної літератури та власний досвід роботи у вищому навчальному 

закладі дають змогу зробити висновки про те, що вивчення англійської мови на 

інтерактивній основі:  сприяє формуванню функціональної особистості спеціаліста нового 

формату; розвиває критичне та самостійне мислення; активізує навчальну діяльність, 

підвищує інтерес до занять, формує у студентів уміння та навички вести бесіду та 

вирішувати професійні питання англійською мовою. 
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УДК 388.948 

Муборак Хамидова  

(Ташкент, Узбекистан) 
 

ESHITISHDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARINI BOG‘LANGAN NUTQINING 

RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA ISHLARINI REJALASHTIRISH 
 

Mazkur maqolada eshitishda nuqsoni bo„lgan bolalarini bog„langan nutqining rivojlantirish 
bo„yicha ishlarini rejalashtirish mazmuni yoritiladi. Ushbu maqolada eshitishda nuqsoni bo„lgan 
bolalarini bog„langan nutqining rivojlantirish bo„yicha ishlarini rejalashtirish usullari ochib 
beriladi. 

Tayanch so‘zlar: eshitishda nuqsoni bo„lgan bolalar, bog„langan nutq, rivojlantirish, ishlarini 
rejalashtirish, i usullar, bayon etish, tasvirlash, mulohaza. 

 

Link to this article to children with hearing, speech development plan covers the content. This 
article is linked to children with hearing, speech development planning methods. 

Key words: link children with congenital hearing, speech, development, production planning 
methods, explain, describe and discuss. 
 

Hozirda eshitishda nuqsoni bo‗lgan o‗quvchilarning bog‗langan nutqini rivojlantirish 
zamonaviy maxsus ona-tili o‗qitish metodikasini eng dolzarb muammolaridan biridir. Bog‗langan 
nutq mantiq, grammatika, kompozitsiya qonunlari asosida tuzilgan bo‗lib, o‗zida bir butunlikni aks 
ettiradi, u mavzuga ega ma‘lum vazifani bajaradi. Yozma va og‗zaki nutqni tuzilishi va vazifalari 
ularni rivojlantirish yo‗llari haqidagi psixologik ma‘lumotlar kar bolalarni o‗qitish jarayonida 
o‗qituvchi tomonidan qo‗llanilishi shart.Eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalar bog‗langan (monologik) 
nutqni rivojlantirishni asosiy vazifasi - bolalarni o‗z fikrlarini, his-tuyg‗ularini istaklarini bir nechta 
gaplarda ifodalab berishga o‗rgatish, shuningdek bolalarni o‗z taasurotlari, kechinmalari, ko‗rgan 
filmini, bajargan ishlari va hayotlaridagi barcha hodisalar haqida bir muncha kengaytirilgan 
monologni qurishga, ya‘ni matn tuzishga, fikr bildirishga o‗rgatishni ko‗zda tutadi.Bunda 
monologik nutqni asosiy 3 turi ishlatiladi. Bayon etish tasvirlash, mulohaza. Bayon etishda o‗zaro 
bog‗langan izchil voqealar haqida gapiriladi. Lavhaga ega voqealar bayonining izchilligini odatda 
ularning tabiiy yo‗nalishi bilan aniqlanadi. Asosiy diqqat faktlarga, ishtirok etayotgan shaxslarning 
harkatlariga ajratiladi, shuning uchun bayon etish matn fe‘l va ot turkumiga oid so‗zlarga, insho boy 
bo‗ladi. Bolalar uchun eng hayotiy va eng qulay bog‗langan fikrlar janridir. Shuning uchun 
T.A.Ladixinskaya, M.R. Lvov, M.A.Rubnikova voqeani bayon etishdan ishni mustaqil yozma 
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insholardan boshlashini tavsiya etadi [4, 90 b.]: Tasvirlashda - lavha, ishtirok etayotgan shaxslar, 
voqealar bo‗linmaydi. Ularda tabiat rasmlari, alohida predmetlar va hodisalar, harkatlar va 
jarayonlar tasvirlanadi. Tasvirlash ma‘lum kompozitsion sxema asosida quriladi: avval odatda 
predmetga nisbatan umumiy taasurot beriladi, so‗ng uning alohida belgilari nomlanadi, ular bu 
umumiy taasurotni tasdiqlaydi va nihoyat baho beriladi. Muallifni tasvir ob‘ektiga nisbatan 
munosabati bildiriladi. Tasvirlash uchun iboralarning, sifatlarning mavjudligi, ko‗pligi 
xosdir.Mulohaza - bu matn, unda biron bir ta‘kidni isboti uchun mulohaza ishlatiladi, misollar 
keltiradi solishtirish va xulosa amalga oshiriladi, yangi mulohazalarga yetaklovchi va oxir 
tasdiqlovchi yoki inkor etuvchi boshlang‗ich ta‘kid tezis nomi bilan keladi. Mulohaza - bog‗langan 
matnni ancha qiyin murakkab shaklidir.Boshlang‗ich sinf o‗quvchilarida fikr bildirishda mulohaza 
faqatgina predmetlarni, hodisalarni, qilmishlarni, taqqoslaganda va solishtirganda, sabablarni 
tushintirganda, xulosa qilganda uchraydi.Fikr bildirish, iboralarni turli turlari bilan tanishuv 
boshlang‗ich maktabdan aynan amaliy yo‗l bilan mos topshiriqlarni bajarish jarayonida amalga 
oshiriladi. Shunday qilib, bayon xarakteridagi matnni analizida o‗qituvi o‗quvchilar diqqatini 
voqealar ketma-ketligiga qaratadi: "Avval nima bo‗ladi? Keyinchi? So‗ngidachi?" tasvirlashni 
analiz qilib (masalan qo‗g‗irchoqni) u diqqatini qo‗g‗irchoqni qandayligiga jamlaydi. Mulohaza - 
o‗zida mujassamlashtirgan matnni tahlilida (masalan "Mening sevimli faslim") pedagog bolalarni 
voqealarni sababi va o‗zaro bog‗liqligini aniqlashga o‗rgatadi, Bolalar diqqatini "chunki", "shunga 
asoslanib" va hokazo so‗zlarga qaratadi.T.A.Ladыjenskaya, N.I.Jimkinning bog‗langan nutq 
nazariyasiga tayanib o‗quvchilar matn tuzish jarayonida egallab olishlari zarur bo‗lgan quyidagi 
bilimlarni ajratadi [2, 67 b.]: Matn mavzusini yoritish;Matnning asosiy fikrini yoritish;Matn uchun 
ma‘lumot yig‗ish;Yig‗ilgan ma‘lumotlarni tizimlashtirish;Ma‘lum kompozitsion shaklga ega 
matnlar qurish;Fikrlarini to‗g‗ri ifodalash.Adabiy til normalariga ko‗ra aniq tushunarli va iloji 
boricha yorqin matn tuzish uchun birinchi uchta bilimlarni shakllantirish matn mazmuni ustida 
ishlash bilan bog‗liq, qolgan uchtasi esa - uning tuzilishi va nutqiy "bezatilishi" ishlari bilan 
bog‗liq.Mavzuni va matn (iboralarni) asosiy mazmuni yoritib berish bilimlari kar bolalar maktabida 
nutq rivojlantirish dasrlarida shakllantiriladi va shu birinchi navbatda matn sarlovxasi mazmuni 
bilan bog‗langan bo‗ladi. So‗zlab berish va bayon etish ishlarida o‗quvchilar matn mazmunini 
uning sarlavxasi bilan solishtiradi va nima uchun bunday nomlanganini aytishadi bu bilan ular 
matnning asosiy mazmunini umumiy ajratib beradilar so‗ng uning qismlarini ham. Insho yozishda 
o‗quvchilar mavzuni nomini o‗qib, unda mo‗ljal olishi, uning chegaralari va mazmunini aniqlashni 
asosiysini ajratib uni yoritib berishi o‗rganiladi. Matnlar uchun ma‘lumot yig‗ish bilimlarini 
shakllantirish bolalarini faol fikrlash va nutqiy faoliyati bilan bog‗liq. Rasmlar mazmunini yoki 
o‗qib bo‗lingan matnni, o‗zlarining tabiati kuzatishlari natijalari va hokazolarni analiz qilib, ular 
bilimlar, taasurotlar bilan boyishadi bularning bari esa ularga mavzuni yoritishda yordam beradi. 
Ammo birgina ma‘lumot to‗plash bilimlarini o‗zi kamlik qiladi, chunki hali eshitishda nuqsoni 
bo‗lgan bolalarning mustaqil monologik nutqi rivojlanmagan. Aynan shuning uchun kar bola 
material to‗plab ham, "atrof-muhit haqida ko‗p narsani tushinib, uni so‗zida ifodalab bera 
olmaydigan" holatiga tushib qoladi. Kar va eshita oladigan bolalarni bog‗langan nutqini 
rivojlantirish bo‗yicha olib oriladigan ishda eng qiyini va eng asosiysi - umumiy hikoyaga taaluqli 
bo‗lgan fikrni yetkazishga o‗rgatishdir. Hikoyaning mazmuni rejalashtirish jarayonida boshi, asosi 
va oxiri ajratib olinadi. Ma‘lumotlarni tizimlashtirish bilimlari va ma‘lum kompozitsion shaklga ega 
matnlarni tuzish reja ustida ishlash bilan bog‗liq, reja matnning turiga ko‗ra tuziladi (tasvirlash 
bayon etish, mulohaza).Matnda gaplarni va ularni alohida qismlarini bog‗lashda leksik va 
morfologik vositalar ishlatiladi (bog‗lovchilar qo‗shimchalar, so‗zlar va kirish o‗rnida keluvchi 
iboralar va uzining ahamiyatiga ko‗ra bog‗lovchilarga yaqin bo‗lgan so‗zlar).Eshitish idrokining 
buzilishi oqibatida insonning nutqni egallay olmasligi, shu bois jamiyat a‘zolaridan yakkalanib 
qolishi uning ijtimoiy hayotda o‗z o‗rnini topishida qator muammolarni yuzaga keltiradi. Bular 
o‗zaro bir-biriga tobe bo‗lgan turli sabablarga bog‗liq bo‗lib, bu xususda L.S.Vigotskiy: «Ijtimoiy 
tarbiya nutqning rivojlanmaganligiga, nutqning rivojlanmasligi jamoa (kollektiv)dan yakkalanib 
qolishga, jamoa (kollektiv)dan ajralib qolish esa, o‗z navbatida, ijtimoiy tarbiya hamda nutqning 
rivojlanishini tormozlaydi»,- deydi [1, 167 b.]: Me‘yorida rivojlanayotgan bolalar nutqining 
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rivojlanishi yuzasidan psixolog olimlardan A.N. Gvozdev, D.B. Elkonin, A.N. Sokolov L.S. 
Vigotskiy samarali ilmiy izlanishlar olib borganlar.L.M.Bыkova eshitishda nuqsoni bo‗lgan 
bolalarni bog‗langan nutqini xususiyatlari tavsiflab beradi [3, 97 b.]: Matnning asosiy mazmuni va 
mavzusini to‗liq yoritilmasligi yoki umuman yoritilmasligi, ayniqsa yozma bayonlarda ko‗zga 
tashlanadi.Reja tuzishda va unga asosan matn tuzishda mantiqni buzilishi (voqea bayonidagi 
uzilishlar, voqealar izchilligi buzilishi, sabab oqibat bog‗liklarini o‗rnatishdagi xatoliklar); matnni 
asosiy elementlari orasidagi munosabatlarni buzilishi; rasmdagi mavjud komponentlarni ajratishda 
bilimlarni yetarli emasligi namoyon bo‗ladi. Individual va guruh fikrlashlari bu o‗quvchilarni 
tayyorgarligiga va nutqiy rivojlanish darajasiga bog‗liq bo‗ladi.O‗z fikrlarini ifoda etishda o‗ziga 
xos sintaksis tuzilmalarni eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolaning ishlatilishida ko‗p miqdorda nutqiy 
va grammatik xatolarni mavjudligi ko‗zatiladi.Bog‗langan matnni yozilganlarni 
mukammalashtirishda o‗zini nazorat qilish va o‗zini tekshirish bilimlarini mavjud emasligi 
ko‗riladi.Mustaqil ishlar yozma ishlarning sifat saviyasining pastligi ularni bajarishda individual va 
guruhlarda mustaqillik darajasida farqlanishlarning mavjudligi namoyon bo‗ladi.Eshitishda nuqsoni 
bo‗lgan bolalarni bog‗langan nutqini rivojlantirishdagi guruh va individual farqlanishlar o‗qitish 
jarayonida differensiallashgan yondashuvni tashkil etishni talab etadi, bu esa har bir o‗quvchiga 
qulay ish tempini yaratishga, uning mazmunini mustaqillik darajasini, shuningdek birinchi 
bosqichdan keyingisiga o‗tishini, rivojlanishini ta‘minlaydi. Bog‗langan nutqni rivojlantirishish 
tizimlashtirilgan bo‗lishi va bilim beruvchi tusda bo‗lishi kerak, faqat shundagina o‗quvchilar 
yuqorida sanab o‗tilgan bilimlarni egallab olishlari mumkin. Eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalarni 
o‗qitish predmet faoliyat va ehtiyojlar asosida Ushbu faoliyatdan kelib chiqib amalga oshiriladi. 
Bog‗langan nutqni muloqot quroli sifatida rivojlantirish avvalambor predmet amaliy ta‘lim 
mashg‗ulotlarida amalga oshiriladi, bularda ular tayyorlov mashg‗ulotlarida konkret ishni 
bajarilganligi haqida bitta-ikkita to‗liq tuzilmali gaplar orqali hisobot beradilar. Keyin ular 
tugallangan bajarib bulingan qism haqida ma‘lumot berishga o‗rgatiladi, so‗ng esa ishning umumiy 
bajarilgani haqida bayon etadilar. Natijada biron-bir bo‗limni tayyorlash jarayoni tasvirlangan 
hikoya vujudga keladi.Shunday qilib, eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalarni reja tuzishga o‗rgatish 
o‗zida o‗zaro bog‗langan bir necha yo‗nalishlarni ko‗zda tutadi. Ko‗rsatmalarni tuzish va bajarish 
zaruriy material va asbob-uskunalar uchun ariza yozish, kelayotgan faoliyatning rejasini tuzish, 
bajarilgan ish haqida hisobot yozish, kar o‗quvchilarni bog‗langan nutqini birinchi turi 
hisoblanadi.Bog‗langan nutqni rivojlantirishni o‗ziga xos xususiyati shundan iboratki, u boshidanoq 
nutqiy faoliyatning spesifik shakli sifatida rivojlana boshlaydi.Kar o‗quvchilarning og‗zaki nutqini 
rivojlantirish bo‗yicha qo‗yilgan barcha talablar bog‗langan nutqga ham aloqador shuningdek bu 
talablarni amalga oshirish uchun ish turlari zarurdir. Ularning bari maktab dasturida bayon etilgan. 
Kar o‗quvchilarni bog‗langan nutqga o‗rgatishning barcha bosqichlari asosiy maqsadga bo‗ysunadi: 
ularda mustaqil, ijodiy mantiiqan qurilgan fikrlashni va shu asosida aniq ifodali bog‗langan nutqni 
rivojlantirish (og‗zaki va yozma). Bunday katta va murakkab maqsadga erishish yo‗lida o‗qituvchi 
bog‗langan nutqni rivojlantirish bo‗yicha butun ish tizimini chuqur va oldindan o‗ylab olish lozim, 
uni rejalashtirishi talab etiladi (yarim yilga yoki bir yilga) Tizim o‗z ichiga bolalarni yosh 
xususiyatlariga ega bo‗lgan barcha ish turlarini olishi lozim. Bog‗langan nutqni rivojlantirish 
bo‗yicha ishlarini rejalashtirishda eshitishda nuqsoni bo‗lgan bolalarni bog‗langan nutqini o‗ziga 
xos xususiyatlarini chuqur bilish samarali yordam beradi. 
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MATEMATIKA DARSLARIDA OG’ZAKI XISOBGA O’RGATISHNING  

SAMARALI YO‘LLARI 

  
Mazkur maqolada matematika darslarida og‟zaki xisobga o‟rgatish mazmuni yoritiladi. Ushbu 

maqolada matematika darslarida og‟zaki xisobga o‟rgatishning samarali yo„llari ochib beriladi. 
Tayanch so‘zlar: matematika darslari, og‟zaki xisobga o‟rgatish, samarali yo„llar, aqli zaif 

bolalar, usullar, matematik tushunchalar. 
 

This article covers the content of the math lessons to teach oral account of. This article will 
reveal effective ways of teaching mathematics, verbal account of. 

Key words: math classes to teach oral account of the effective ways of mentally disabled 
children, methods, mathematical concepts. 

 
Maxsus ta‘lim muassasalarida ta‘lim-tarbiyani, korreksion-rivojlantiruvchi ishlarni 

takomillashtirish soha mutaxassislari oldida turgan vazifalardan biridir. Shu bois aqli zaif 
o‗quvchilarni bilish qobiliyatlarini, ularning o‗ziga xos xususiyatlarini o‗rganish bugungi kunda 
ularni ijtimoiy to‗laqonli hayotga moslashtirish, sog‗lom tengdoshlari bilan integratsiyalash va 
samarali ta‘lim-tarbiya berish muhim ahamiyat kasb etadi. Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablar 
hajm jihatidan katta bo‗lmagan, biroq o‗z ahamiyati bo‗yicha muhim o‗rin egallaydi. Chunki u 
hayotda va ishlab chiqarish mehnatida aqli zaif o‗quvchilarga zarur bo‗lgan kasb-hunarga 
tayyorlash va umumta‘lim bilimlarini ta‘minlovchi yagona o‗quv muassasasidir. Aqli zaif 
o‗quvchilarning intellektual, ko‗pgina holatlarda esa jismoniy rivojlanishidagi ma‘lum 
kamchiliklari ularni mehnatga samarali tayyorlashda halal beradi [4, 56 b.]. Matematik tushunchalar 
murakkab hayot munosabatlari: miqdoriy, fazoviy, vaqt tushunchalarini, shakl va xajm haqidagi 
tasavvurlarni aks ettiradi.Aqli zaif o‗quvchilarda bilishning birinchi bosqichi - idrok qilishda 
yetishmovchiliklar kuzatiladi. Aqli zaif o‗quvchilar idrokining o‗ziga xos xususiyati bilan ajralib 
turishi berilayotgan o‗quv materiallarini idrok qilish uchun uzoq vaqt talab etilishi, asosiy 
narsalarni, muhim belgilar va alomatlarni ajratishda qiynalishi, yaxlitlikdagi qismlar orasidagi ichki 
bog‗lanishni tushunmasligi bilan belgilanadi. Yuqorida izohlangan aqli zaif bolalarning 
xususiyatlari matematika bo‗yicha bilim, ko‗nikma va malakalarni o‗zlashtirishda qiyinchiliklarga 
olib keladi. Matematika darsida o‗quvchilarni har xil matematik bilimlar bilan qurollantirish, 
ularnig ko‗nikma va malakalarini shakllantirish, og‗zaki hisobga o‗rgatish bilan birga, yordamchi 
maktab o‗quvchilarining shaxsi, ularning bilish faoliyatida yetishmovchiliklari bartaraf etib boriladi 
[1, 96 b.]. Matematika darsida o‗quvchilarni har xil matematik bilimlar bilan qurollantirishda 
og‗zaki hisoblash ko‗nikmalarini tarkib toptirish muhim ahamiyatga ega.Matematika o‗qitish 
jarayonida natural sonlar qatori, nol, o‗nli sanoq sistemasi haqida tushunchalarni shakllantirish: bu 
bilimlardan kundalik hayotda foydalanish, tevarak atrofdagi narsalarni, buyumlarni to‗g‗ri va 
teskari tartibda sanash, predmetlarning sonini va ketma-ketligini aniqlashga o‗rgatish zarur. Og‗zaki 
hisob asosiy matematik tushunchalarni shakllantirishga sonlarni qo‗shiluvchilardan, 
ko‗paytuvchilardan iborat tarkibi bilan chuqurroq tanishishga, arifmetik amallarniig qonunlarini, 
ular o‗rtasidagi bog‗lanishlarni o‗rganishga yordam beradi. Og‗zaki hisob aqli zaif bolalar 
xotirasini, faolligini, chaqqonligini, sezgirligini, ziyrakligini, kuzatuvchanligini va fikrlashda 
mustaqilligini rivojlantiradi. Og‗zaki hisob yordamchi maktabning ta‘limiy, tarbiyaviy va maxsus 
korreksion vazifalarini yechishda ham katta ahamiyatga ega.Og‗zaki hisoblashning amaliy 
ahamiyati shundaki, hayotda, ayniqsa, amallarni yozma bajarish imkoni bo‗lmagan hollarda, 
masalan, xarid qilayotganda va hokazo hollarda to‗g‗ri va tez hisoblash zarur bo‗ladi. Og‗zaki hisob 
mashqlari matematika darslarini jonlantiradi va ularni o‗quvchilar uchun qizaqarli 
qiladi.O‗quvchilarda og‗zaki hisoblash ko‗nikmalarini shakllantirish butun dastur davomida 
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nazarda tutiladi [2, 78 b.]. Og‗zaki hisoblash turli usul va metodlarni qo‗llab, sistemali mashqlar 
olib borish orqali o‗rgatiladi. Faqat misollargina emas, balki murakkab bo‗lmagan masalalarni ham 
og‗zaki yechishga o‗rganila boriladi. Beriladigan material mazmuni asta-sekin murakkablashib 
boriladi. O‗qituvchi og‗zaki hisoblash uquvini tarbiyalashda o‗quvchilarning individual 
xususiyatlarini hisobga olishi, ularning og‗zaki topshiriqlarni ancha qiyinchilik bilan tushunishlarini 
va eslab qolishlarini ko‗rib va eshitib qabul qilishlariga shart-sharoit yaratish lozim. Buning uchun 
og‗zaki hisoblash mashqlarini nihoyatda turli usullardan, rang-barang materiallardan foydalanib 
o‗tkazish talab etiladi. Shuningdek, o‗yinlardan foydalanish ham ish turlarini kengaytirishga 
yordam beradi. Lekin shuni yodda tutish kerakki, bu narsalar hammasi yordamchi vosita hisoblanib, 
asosiy maqsad o‗quvchini har qanday yordamchi materialsiz og‗zaki hisoblashga xizmat qilishi 
kerak. Boshlang‗ich sinflardayoq og‗zaki hisoblash jarayonining tezlashtiradigan va 
yengillashtiradigan yo‗llarni o‗quvchilarga ko‗rsatish lozim bo‗ladi. Og‗zaki hisob asosiy 
matematik tushunchalarni shakllantirishga yordam beradi. Og‗zaki hisob mashg‗ulotlarida aqli zaif 
o‗quvchilarning idrok, xotira, tafakkur, tasavvur nutqi rivojlanadi, ularning lug‗atlari maxsus 
matematik atamalar va ifodalar bilan boyitilishi kabi bilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun 
o‗qituvchi bu mashg‗ulotlarning metodikasini to‗la egallagan bo‗lishi, ularni sistemali ravishda 
o‗tkazishda aqli zaif bolalarning individual imkoniyatlart hisobga olishi kerak.umumiy 
rivojlantirishni ham nazarda tutadi. Bu yo‗nalishda olib boriladigan ish ularga aqliy faoliyatning 
muhim usullarini o‗rgatish, analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, konkretlashtirish kabi aqliy 
operatsiyalarni bajarishga imkon beradi.O‗quvchilarni og‗zaki hisoblashga o‗rgatishning muhim 
yetakchi metodlardan biri didaktik o‗yinlardir. Bolalar fakat o‗qish mobaynida o‗rganib qolmay, 
balki o‗yin jarayonida ham o‗rganadilar. Bunda didaktik o‗yinlarni dastur talabiga mos ravishda 
tanlash kerak bo‗ladi. O‗yin vaqtida bola faoliyati aktivlashadi, ularning diqqati va xotirasi 
rivojlanadi [3, 90 b.].1 sinf matematika darslarida o‗quvchilarning og‗zaki va yozma hisoblash 
malakalarini rivojlantirishda ―O‗rningni top‖, ―Kim oldin‖, ―Chapaklar‖, ―Topishmoq‖ kabi 
o‗yinlar katta yordam beradi.O‗rningni top o‗ynini kuyidagicha o‗tkaziladi. Qizlar juft raqamlarni 2, 
4, 6, 8, 10, o‗g‗il bolalar toq sonlarni 1, 3, 5, 7, 9, va (+) (-) (=) ishoralarini ushlab doira shaklida 
turadilar. Xat tashuvchi qizlarga xat olib keladi. Masalan:Shu raqamlarni bolalar va ularning 
javoblari doiradan chiqib, misol kabi turib olishlari kerak. O‗z o‗rnini tezda to‗g‗ri topgan bola 
o‗yin g‗olibi bo‗ladi.―Chapaklar‖ o‗yini o‗quvchilarning eshitib, sanash qobiliyatlari oshiriladi. 
Necha marta qarsak urilsa o‗sha son xosil bo‗ladi. Bolalar buni tinglab, ichlarida sanab turadilar. 
To‗g‗ri sanagan o‗quvchilar rag‗batlantiriladi.―Topishmoq‖ o‗yini ham juda qiziqarli. 
O‗quvchilardan biri ―Menda hammasi bo‗lib 5 ta cho‗p bor, 1 ko‗limda 3 ta, 2 qo‗limda nechta 
bor?‖, deb so‗raydi. Bolalar javob beradilar. O‗yin shu tariqa davom etadi.―Sonning tarkibini 
toping‖ o‗yinida magnit doskasida 34 rakami ko‗rsatiladi va u qanday sonlardan tuzilganligini 
so‗raladi. O‗quvchilar magnit doskasida ko‗rsatishadi.Bu o‗yin orqali o‗quvchilar sonining tarkibini 
aniqlaydilar.―O‗ylab top‖ o‗yini boshlangich siniflarning hammasida, o‗zlari uchun ajratilgan hisob 
vaqtlarida o‗tkaziladi. Bu o‗yin bolalarda qiziqishni, faollikni kuchaytiradi.―Kim tezroq‖ o‗yini 
uchun sonlar yoziladigan kvadratlardan foydalaniladi. 4 ta o‗quvchini chiqarib, ularga kvadratlarga 
yozilgan sonlarning qatori ko‗rsatiladi. Kim o‗ziga berilgan qatordagi sonlar yig‗indisini tezroq va 
to‗g‗ri aytsa, shu o‗quvchi g‗olib hisoblanadi. Bunday jadvallar sinfga va bolaning bilimiga qarab 
tuziladi. O‗quvchilarning o‗zlari hisoblashga o‗rgatishning yana bir usuli evristik suhbatdir. Bunda 
o‗qituvchi tayyor bilimlarni o‗yin xarakteriga ega bo‗lgan savollar orqali o‗quvchilarga beradi:a) 1 
tovuq bir oyog‗i bilan tursa, 3 kg 2 oyog‗i bilan tursa necha kg bo‗ladi? b) Qaynagan suvda 1 ta 
tuxum 3 minutda pishadi, 3 ta tuxum necha minutda pishadi? v) Eng kichik 2 xonali son, eng katta 
bir xonali sondan qancha katta?g) Bir bola ko‗chadan 5 so‗m topib oldi. Ikkinchi kishi chiqsa necha 
so‗m topar edi?Ushbu savollar o‗quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini faollashtiradi va turli 
miqdorlar orasidagi bog‗lanishlarni aniqlashga o‗rgatib boradi.Matematik o‗yinlar, avvalambor 
sinfda o‗tkazilgan har bir darsni mustaxkamlash uchun olib boriladi. Sinfdan tashqari ularning 
asosiy shakllardan qiziqarli matematika soatlari minutlari ham bolalarni bu fanga bo‗lgan 
qiziqishlarini oshirishga, yana bilimdon, hozir javob, bilimlarni ixtiyoriy ravishda o‗zlashtirishga 
xizmat qiladi. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

349 
 

ADABIYOTLAR 

1. Sagatov M.I Matematika o‗qitish maxsus metodikasi. ‒ T.: Fan va texnologiya nashriyoti, 

2008.  

2. Sagatov M.I Yordamchi maktabda matematika o‗qitish uslubiyati. ‒ T.: O‗qituvchi 

nashriyoti, 1993. 

3. Перова М. И. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. ‒ М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

4. Перова М. Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. ‒ М., 

1989. 

 
 

УДК 384.944 

Мухаббат Хамраева  

(Ташкент,Узбекистан) 

 

KOXLEAR IMPLANTLI BOLALAR NUTQIY REABILITATSIYASI BO‘YICHA 

KORREKSION PEDAGOGIK ISHNING TAMOYILLARI VA USULLARI 

 

Mazkur maqolada koxlear implantli bolalar nutqiy reabilitatsiyasi bo„yicha korreksion 

pedagogik ishning мазмуни yoritilgan. Koxlear implantli bolalar nutqiy reabilitatsiyasi bo„yicha 

korreksion pedagogik ishning tamoyillari va usullari ochib berilgan.  

Tayanch so‘zlar: koxlear implantli bolalar, nutqiy reabilitatsiya, korreksion pedagogik ish, 

tamoyillari, usullar, eshitish idroki, implantatsiya, korreksiya. 

 

This article koxlear implants the speech correction reflected in the contents of pedagogical 

work on rehabilitation. Koxlear implants and speech rehabilitation work of correction and 

pedagogical principles and methods revealed. 

Key words: koxlear implants, speech rehabilitation and correction of teaching, principles, 

methods, hearing in mind and implantation correction. 

 

Bola hayoti davomida ijtimoiy tajribani, umuminsoniy va milliy ahloq-odob normalarini 

egallab boradi, ta‘lim oladi va asta-sekin har tomonlama aqliy va jismoniy jihatdan yetilib boradi. 

Eshitishida nuqsoni bo‗lgan nogiron bolalarda bu jarayon qiyinchilik bilan kechadi, ular 

kattalarning yordamiga ko‗proq bog‗liq bo‗ladilar, ularning ijtimoiy moslashuvi ham maxsus 

yordamsiz sodir bo‗lmaydi. Shuning uchun bunday hollarda eshitishida nuqsoni bo‗lgan 

shaxslarning reabilitatsiyasi va abilitatsiyasi muammolari yuzaga keladi. Koxlear implantatsiyadan 

keyin bolani eshitishga va so‗zlashga ilk bor o‗rgatish abilitatsiya deyiladi. Koxlear 

implantatsiyadan keyin bolaning eshitish idroqini va nutqini shakllantirish, o‗zgalar nutqini 

tushunish va so‗zlashish, muloqot qila bilishga o‗rgatish, nutqini me‘yorda eshituvchi bola 

nutqining darajasiga yetkazishdan iborat. Koxlear implantli bolalar abilitatsiyaning vazifalari va 

yo‗nalishlari bolada kommunikativ ko‗nikmalarni (ya‘ni bola uchun qulay muloqot shakllaridan 

foydalanib, atrofdagilar bilan o‗zaro munosabatlarga koxlear implantli rishish qobiliyatini) 

rivojlantirish; bolada koxlear implant yordamida atrofdan kelayotgan tovushlarni eshitib idrok etish 

qobiliyatini rivojlantirish, ya‘ni bolada ko‗plab nutqiy bo‗lmagan va nutqiy signallarni (so‗zlar, 

tovushlar, iboralarni) topish, farqlash va tanish malakasini rivojlantirish; ushbu signallarning bola 

xotirasida tovushli obrazlarini to‗plashga o‗rgatish; bolada til tizimini rivojlantirish, bolaga ko‗plab 

so‗zlarning ma‘nolarini, ularning tovush tarkibini, gapda so‗zlarni o‗zgartirish va qo‗shish 

qoidalarini o‗rgatish; ushbu hamma axborotni bola xotirasida mustahkamlash; bolaning og‗zaki 

nutqini rivojlantirish, ya‘ni bolada o‗zi xabar qilmoqchi bo‗lgan fikrni paydo qilish hamda bu fikrni 

nutqiy birliklar ketma-ketligiga aylantirish malakasini hosil qilish; artikulyatsion organlarning 

harakatlantiruvchi dasturlarini shakllantirish va shu yo‗l bilan muayyan akustik xossalarga ega 
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bo‗lgan nutq tovushlarining talaffuz qilinishiga erishish;bolani har xil kommunikatsion vaziyatlarda 

nutqdan foydalanishga o‗rgatish каби вазифаларни қамраб олади. Bolada bu malakalarni 

rivojlantirish ko‗p yillarni talab qiladi. Buning ustiga yana shuni ham yodda tutish kerakki , qulog‗i 

eshitmaydigan kichik yoshdagi bolada kar bolalarda odatda kamchiliklar bilan rivojlanadigan 

boshqa ko‗nikmalarni – atrof olam haqidagi umumiy tasavvurlarni, tafakkur, xotira, diqqatni, 

harakatlanish faolligini (yirik va mayda motorikani), hissiy-irodaviy sifatlarni rivojlantirish ham 

zarur [1, 56]. Bolalarda, ayniqsa kichik yoshdagi bolalarda ushbu hamma ko‗nikmalar parallel 

ravishda va o‗zaro aloqada va asosan kun davomida o‗z atrofidagi kattalar bilan o‗zaro muloqot 

paytida rivojlanadi. Shuning uchun boshidanoq surdopedagogik ish ham, kun davomida ota-onalar 

bolalari bilan olib boradigan rivojlantiruvchi ish ham, xuddi normal rivojlangan bola bilan 

bo‗lganidek, bu rivojlantiruvchi yo‗nalishlarning hammasini o‗z ichiga oladi. Shunday qilib, 

nogiron bolada har xil ko‗nikmalarni rivojlantirar ekanmiz, xuddi shu yoshdagi me‘yorda 

rivojlangan bolalarga nisbatan qo‗llanadigan ko‗rsatkichlarga tayanishimiz kerak.Ta‘lim-tarbiya 

jarayonida umumpedagogik va xususiy tamoyillar e‘tiborga olindi. Ya‘ni nutqni keng qamrovli 

rivojlantirish bo‗yicha olib boriluvchi ishlarda quyidagi tamoyillarga rioya qilinish lozim [5, 123]: 

Har bir bolaning nutqini rivojlantirishda, nutqiy rivojlanishning dastlabki darajasini hisobga olgan 

holda, tabaqalangan ravishda va individual yondashish tamoyili; Til o‗rgatishda tilni muloqot 

(kommunikatsiya) quroli sifatida shakllantirish tamoyili; Kommunikativ tizimni amalga oshirishda 

asosiy: genetik, faoliyat hamda struktur-semantik tamoyillarga tayanish;Nutqni rivojlantirish 

bo‗yicha mashg‗ulotlarni tashkil qilishning mavzuiy tamoyili;Nutqni yaxlit jarayon sifatida 

shakllantirishda nutqiy faoliyatning turli ko‗rinishlari (atrofni eshitish-ko‗rish va eshitish, so‗zlash, 

o‗qish, yozish vositasida idrok etish) ni o‗zlashtirishni ko‗zda tutish;So‗zlashuv nutqini 

rivojlantirishning amaliy faoliyat bilan bog‗liqligi tamoyili;So‗zlashuv muloqotiga ehtiyojni yuzaga 

keltirish tamoyili.Maktabgacha yoshdagi koxlear implantli bola bilan olib boriladigan reabilitatsion 

ishda zaif eshituvchi bolalarga nisbatan qo‗llanadigan hamma metodlar to‗g‗ri keladi. Biroq bu 

o‗rinda o‗ziga xos jihatlar ham mavjudki, I.V. Korolyova фикрича, ularni, qaysi metod 

qo‗llanishidan qat‘i nazar, e‘tiborga olish lozim [2, 90]. Birinchidan, abilitatsion ishning dastlabki 

yilida asosiy ish eshitish idrokni rivojlantirishga qaratilishi kerak va buning uchun avvalam bor 

kundalik odatiy vaziyatlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, koxlear implantli 

bolada qisqa vaqt ichida tabiiy eshitish idrokni rivojlantirish hamda bunda bolada, me‘yorda 

eshitadigan bolalar kabi, o‗z nutqini va o‗zgalar nutqini idrok etib tushunish darajasiga erishish 

vazifasi turadi.Uchinchidan, koxlear implantli qilingan bola bilan olib boriladigan ishning o‗ziga 

xos jihati shundaki , bolada eshitish ko‗nikmasini rivojlantirish kerak. Buning uchun bola bilan 

muloqotda uning qarshisida emas, yonida (koxlear implantant qo‗yilgan tomonida) o‗tirgan holda 

suhbat olib borish, o‗ynash, kitob o‗qish kerak. Bunda bola nutqni yaxshi eshitadi va so‗zlovchining 

lablarini ko‗rmay turib, e‘tiborini diqqat bilan eshitishga qaratadi.To‗rtinchidan, ilk yoshda 

implantant qo‗yilgan kar bola bilan ishlashda daktil nutq shaklidan, nafaqat muloqot vositasi 

sifatida, balki tovush talaffuzini shaklalntirish vositasi sifatida ham foydalanish shart 

emas.Beshinchidan, bolada eshitish tajribasi va diqqat buzilishining mavjudligi, ota-onalarning 

abilitatsiya jarayoniga tayyorligi bilan bog‗liq holda abilitatsiya davri uchun 6 oydan 18 oygacha 

vaqt kerak bo‗ladi. Shu bilan birga eshitishida nuqsoni bo‗lgan ko‗pchilik bolalarda nutq 

buzilishlari mustaqil buzilishlar sifatida mavjud bo‗ladi. Bular yo birlamchi buzilishlar (tegishli 

miya markazlarining shikastlanishi oqibatida), yo ikkilamchi (ilk yoshda yuz bergan karlik tufayli 

harakat nutq markazlari rivojlanishining buzilishi oqibatida) buzilishlar sifatida namoyon bo‗ladi. 

Shuning uchun metodlar eshitishida nuqsoni bo‗lgan bolalar bilan ishlashda katta yordam beradi. 

Faqat bu o‗rinda logoped koxlear implantli bola bilan ishlashda shuni aniq anglab olishi kerakki, 

koxlear implantli bolada faqat tovush talaffuzigina emas, balki nutqning to‗liq rivojlanmaganligi 

ham kuzatiladi. Bunda nutqning ekspressiv rivojlanmaganligi passiv va aktiv lug‗atning hamda 

grammatik nutq tuzumining rivojlanmaganligi bilan belgilanadi. Bu bola bilan til tizimini (ona tili 

tizimini) shakllantirishga (passiv va aktiv lug‗at to‗plash, grammatik til tuzumini shakllantirish, 

mustaqil nutqni rivojlantirishga) qaratilgan uzoq yillarga mo‗ljallangan maqsadli surdopedogogik 
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ish olib borilishini taqozo etadi.Koxlear implantli bolaga xos yana bir xususiyat shundaki , kichik 

yoshida implantatsiya qilingan bola bilan olib boriladigan korreksion ishda global o‗qish metodidan 

foydalanish kerak bo‗lmaydi. Biroq 3 yoshdan keyin koxlear implantli qilingan bolani o‗qishga 

o‗rgatishda analitik-sintetik o‗qish metodidan foydalanish kerak.Koxlear implantli bolalar bilan olib 

boriladigan korreksion ishda verbotonal metod nisbatan keng qo‗llanadi. Bu metod Zagreb 

(Xorvatiya) shahridagi Suvag markazida prof. P.Guberina tomonidan ishlab chiqilgan bo‗lib, 

eshitishi turli darajada yo‗qolgan va eshitish apparatlaridan foydalanadigan bolalar nutqini 

rivojlantirishda katta samara berishi amalda o‗z isbotini topdi [3, 121]. Bu koxlear implantli 

bolalarga ham to‗la ma‘noda tegishli. Bu metod avvalam bor fonetik ritmikada, koxlear implantli 

nutqsiz bolalarda tovushlarni keltirib chiqarish usullarida, tana harakatlari va nutq tovushlarining 

o‗zaro aloqasiga asoslangan nutqning intonatsion-ritmik tomonini shakllantirishda, bolada nutqiy 

muloqotga bo‗lgan motivatsiyani rivojlantirishda katta samara beradi. Implantatsiya qilingan bolalar 

bilan olib boriladigan ishda qo‗llanadigan maqbul metodlardan yana biri eshituv-nutqiy (audio-

verbal) metoddir. Uning asosiy qoidalari quyidagilardan iborat: Koxlear implantli bola eshituvining 

rivojlanishi tabiiy shart-sharoitda kun davomida bolaga g‗amxo‗rlik qilayotgan kattalar bilan 

muloqotda kechadi. Rivojlanayotgan eshituv asosida bolaning nutqi ham, normal eshituvchi 

bolaning nutqi kabi, tabiiy holda rivojlanib boradi. Bunda biz tayanadigan asosiy shior ―Eshitamiz, 

fikrlaymiz va kun bo‗yi eshitib turib gapiramiz‖ so‗zlaridan iborat;ota-onalar va yaqin kishilar 

bolaning nutqini va ona tilini rivojlantirishda tabiiy va eng yaxshi o‗qituvchilardir;eshitishida 

nuqsoni bo‗lgan bolaning nutqini va eshituvini rivojlantirishdan ko‗zlanadigan asosiy maqsad uni 

umumta‘lim maktabida o‗qishga tayyorlashdan iborat.Koxlear implantanli bolalarda eshitish 

darajasini rivojlantirish, nutqni me‘yorda rivojlanayotgan tengdoshlari kabi, to‗liq egallay 

olishlariga erishish, ruhiy jarayonlarining rivojlanishida hamda ijtimoiy hayotda o‗z o‗rinlarini 

topishlariga ko‗maklashish masalalari surdopedagogika fanlarining oldida turgan dolzarb 

masalalardandir. Ushbu toifaga mansub bolalar nutqini erta korreksiyalash ularni ijtimoiy hayotga 

erta moslashtirish omili sanaladi. Eshitishida nuqsoni bo‗lgan va koxlear implantatsiya qilingan 

bolalarning reabilitatsiya masalari Rossiya olimlaridan I.V. Korolyova, Jukova O.S., Zontova O. V., 

Tavartkoladze G.A., Sataeva A.I., Mironova E.V., Frolenkova I.D., chet ellik olimlardan Litovsky 

R., Parkinson A., Arcaroli J. tadqiqotlarida va amaliy faoliyatlarida keng yoritib berilgan[4, 7]. 

O‗zbekistonda esa ushbu masalaga hozircha faqat amaliy jihatdan yondoshib kelinmoqda va bu 

yo‗lda prof. L.R.Muminova, E.B.Amirova, U.Yu.Fayzieva, R.Sh. Kutdusova korreksion-

rivojlantiruvchi ishlar olib borishmoqda.Ushbu defektologlarning olib borilayotgan ilmiy ishlar 

natijasida bolalar ham, xuddi sog‗lom tengqurlari kabi, ijtimoiy shaxs bo‗lib yetishishlari uchun 

barcha imkoniyatlarga ega ekanliklari hamda ulardagi mavjud kuchli imkoniyatlarni ishga solish 

nutqni rivojlantirish asosida amalga oshirilishi lozimligi isbotlandi. Bolalarning nutqni egallab 

borishlari sari ularda ijtimoiy (hayotiy) malakalarning shakllanishiga oid imkoniyatlar kengayib 

boraveradi. Aniqrog‗i, faoliyat asosida rivojlantiriluvchi nutq ijtimoiy me‘yorlarni egallashning 

zaruriy shartidir. Ushbu jarayonning jadallashuviga xizmat qiluvchi omillardan biri bolalar nutqini 

ilk, maktabgacha yoshda bo‗lgan davrda shakllantirish sanaladi. Koxlear implantantli bolalar ta‘lim-

tarbiyasi jarayonini takomillashtirish orqali ularning ijtimoiy moslashuvlari darajasini ko‗tarishning 

yo‗l va vositalari asoslab berildi. Koxlear implantantli koxlear implantli chik yoshdagi bolalar bilan 

olib boriladigan mashg‗ulotlarning mazmuni қuyidagilardan iborat: bolaning eshitish idrokini 

rivojlantirish;lug‗at zahirasini va grammatik tuzumini shakllantirish;tovushlarni talaffuz qilish 

ko‗nikmalari va og‗zaki nutqni rivojlantirish;o‗qish malakalarini rivojlantirish;eng oddiy matematik 

tasavvurlarni shakllantirish;atrof olam haqidagi tasavvurlarni, umumiy kognitiv malakalarni hosil 

qilish, diqqatni rivojlantirish; yirik va mayda motorikani rivojlantirish.Mashg‗ulotlarning mazmuni, 

maqsadi, mavzuyi qanday bo‗lishidan qat‘i nazar, mutaxassis bola bilan ishlashda bir qator umumiy 

qoidalarga rioya qilishi shart.Birinchidan, mutaxassisning nutqi bevosita bolaning o‗ziga qaratilgan 

bo‗lishi lozim. Ikkinchidan, so‗zlar va iboralar tabiiy holda, his-tuyg‗u bilan, artikulyatsiyani 

bo‗rttirmay turib va tabiiy jonli imo-ishora bilan talaffuz qilinishi kerak. Uchinchidan, agar bola 

o‗ziga qaratilgan nutqni tushunmasa, nutqda qisqa-qisqa iboralarni qo‗llash hamda ularni har kuni 
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muayyan vaziyatlarda 2-3 marta takrorlab turish lozim. Xar bir implantantli bola uchun individual 

ish dasturi tuzish lozim. Biroq shuni ham yodda tutish lozimki , har bir bola uchun ushbu muammo 

individual ravishda hal etilishi kerak, shuning uchun har bitta bolaga individual dastur tuzish lozim. 

Korreksion-reabilitatsion ish o‗z ichiga bir qancha yo‗nalishni qamrab oladi, bola bilan olib 

boriladigan mashg‗ulotlar strukturasi shunga qarab belgilanadi.Eshitish qobiliyatining buzilishi ham 

bola nutqining me‘yorda rivojlanishiga, uning ijtimoiy hayotga uyg‗unlashuviga salbiy ta‘sir 

ko‗rsatadi. Sanab o‗tilgan sharoitlarning mavjudligi koxlear implantli bola nutqining 

takomillashishiga imkon yaratadi. Koxlear implantli bolaning bunday sharoitda ishtirok etishi, bir 

tomondan, ehtiyojlarini qondirishi uchun imkon bersa, ikkinchi tomondan, keyinchalik yuzaga 

keluvchi nisbatan kuchliroq talablarini qondirish uchun zarur bo‗lgan nutqning rivojlanishiga 

samarali ta‘sir ko‗rsatdi. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У статті актуалізується проблема формування природознавчої компетентності учнів 

початкової школи. Розкрито поняття «компетентність», «природознавча 

компетентність» та зміст природознавчої компетентності учнів початкової школи. 

Ключові слова: компетентність, природознавча компетентність, формування.  

 

The article actualizes the problem of natural competence formation of elementary school 

students. Also, there are disclosed such definitions as "competence", "natural competence" and the 

content of natural competence of elementary school students. 

Keywords: competence, competence Natural, formation.  

 

Проблеми взаємовідносин людини та природи мають сьогодні глобальні масштаби та 

потребують від людства глибоких соціально-економічних змін, що передбачають 

переосмислення існуючих поглядів на природу, перебудову системи цінностей. Таким 

чином, важко переоцінити необхідність виховання покоління, здатного позитивно та 

екологічно грамотно взаємодіяти з природою, керуючись розумним та гуманним ставленням 

до неї. 

Проблеми компетенції та формування компетентностей розробляли у своїх наукових 

працях І. Бех, Н. Бібік, В. Болотов, М. Вашуленко, Л. Ващенко, Ю. Громико, Л. Мацько, Л. 

Паращенко, М. Пентилюк, О. Савченко, В. Серіков, Д. Равен, А. Хуторський та інші. Під 
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компетентністю людини педагоги розуміють спеціально структуровані набори знань, умінь, 

навичок і ставлень, які набувають у процесі навчання. 

Мета статті – розглянути проблему формування природознавчої компетентності в учнів 

початкової школи. 

Аналіз теоретичних джерел дозволив з‘ясувати сутність досліджуваних понять. Згідно з 

Державним стандартом початкової освіти компетентність – набута у процесі навчання 

інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, 

що можуть цілісно реалізовуватися на практиці [1, с. 2]. 

Ф. В. Шаріпов визначає компетентність як сукупність рис (характеристик) особистості, 

що дозволяють їй якісно виконувати визначену діяльність, що направлена на вирішення 

проблем (задач) в якійсь галузі; те, чого досяг конкретний спеціаліст, вона характеризує міру 

освоєння компетенції і визначається можливістю вирішувати поставлені «місцем» задачі [6, 

с. 73]. На думку О. Я. Савченко, компетентність – це інтегральна особливість особистості, 

що проявляється в загальній здатності та готовності її діяти, основаної на знаннях і досвіді, 

які набуті в процесі навчання та соціалізації й орієнтовані на самостійну й успішну участь у 

діяльності [4].  

А. В. Хуторський під компетентністю розуміє сукупність особистісних якостей учня 

(ціннісно-смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом 

його діяльності у певній соціально і особистісно значущій сфері; володіння учнем 

відповідною компетенцією, включаючи його особистісне ставлення до предмета діяльності, 

це вже усталена якість особистості (сукупність якостей) учня і мінімальний досвід діяльності 

у даній сфері [5, с. 153]. 

Отже, поняття «компетентність» науковці визначають як: 

- сукупність особистісних характеристик, досвіду що проявляються у здатності до 

певного виду діяльності; 

- спеціальну здатність, необхідну для виконання конкретної дії в конкретній сфері, що 

включає вузькоспеціальні знання, навички, способи мислення і розуміння відповідальності за 

свої дії. 

У Державному стандарті початкової освіти зазначено, що предметна природознавча 

компетентність – особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв‘язувати 

доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, 

пов‘язані з реальними об‘єктами природи у сфері відносин «людина – природа» [1, с. 2]. 

Мета освітньої галузі «Природознавство» формування природознавчої компетентності 

учня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-

пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та 

природоохоронної практики [1, с. 5].  

Природознавча освітня галузь включає систему інтегрованих (з різних природничих 

наук) знань про об‘єкти і явища живої і неживої природи та взаємозв‘язки і залежності між 

ними. На доступному рівні вона відображає цілісну науково природничу картину світу і 

місце в ній людини шляхом опосередкованої реалізації в змісті галузі законів і 

закономірностей існування природи. Обов‘язковою складовою змісту галузі є оволодіння 

учнями методами пізнання природи (спостереження, практична робота, дослід) та уміння 

розв‘язувати пізнавально-практичні задачі з природничим змістом. 

Розвивальний аспект змісту галузі полягає у формуванні розумових здібностей учнів, їх 

емоційної сфери, спостережливості, забезпечення умов для оволодіння досвідом 

спілкування, самореалізації, самовираження в навчально-пізнавальній діяльності відповідно 

до індивідуальних можливостей кожної дитини. 

Здійснення виховної функції природничого змісту пов‘язане із засвоєнням молодшими 

школярами елементів екологічної культури, усвідомленням ними цінності здоров‘я і 

здорового способу життя, залежності життя людини від стану навколишнього середовища. 
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Згідно з програмою основна мета навчального предмета «Природознавство» в 

початковій школі – це формування природознавчої компетентності школярів шляхом 

засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних 

знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, 

формування ціннісного ставлення до природи та людини. Завданнями ж є формування 

наукової картини світу; формування елементарних уявлень про об‘єкти і явища природи, їхні 

взаємозв‘язки у системі «нежива природа – жива природа», «природа – людина»; 

формування способів навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності; оволодіння 

елементарними дослідницькими вміннями; набуття досвіду природоохоронної діяльності та 

застосування його у життєвих ситуаціях; засвоєння норм етичного ставлення до природи; 

виховання любові до природи рідного краю; ознайомлення з традиціями шанобливого 

ставлення українського народу до природи [2, с. 1]. 

Висновок. У результаті теоретичного дослідження обґрунтовано  поняття 

«компетентність», «природознавча компетентність» та зміст природознавчої компетентності 

учнів початкової школи. З‘ясовано, що проблема формування природознавчої 

компетентності в учнів початкової школи сьогодні актуальна і вимагає детального 

дослідження. 
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1. Проблема громадянського виховання молоді, яка завжди привертала увагу вчених 

(філософів, педагогів, психологів) і практиків, є особливо актуальною на сучасному етапі 

розвитку як суспільства в цілому, так і України. Вибір Україною свого шляху розвитку не 

може здійснюватися поза контекстом глобальних світових тенденцій (глобалізації, інтеграції, 

розвитку ринкової економіки). Проте методологічні і теоретичні розробки не можуть 

будуватися суто умоглядно, вони повинні спиратися на реальні тенденції, що існують у 

суспільстві. У цих умовах необхідне проведення комплексних досліджень, здатних виявити 

реальні суспільні процеси як на об'єктивному, так і на суб'єктивному рівнях [7]. 

2. Аналіз ступеня дослідженості проблеми підтвердив, що, незважаючи на значну 

кількість робіт в галузі громадянської освіти і виховання, досі не отримано вичерпних 

відповідей на ряд актуальних питань: визначення поняття громадянської позиції, його 

відмінності від споріднених понять (громадянськість, громадянська свідомість, громадянська 

культура, громадянська компетентність та ін.). Відсутні комплексні дослідження тенденцій 

розвитку і педагогічних умов формування громадянської позиції студентської молоді саме в 

Україні з урахуванням появи вищих учбових закладів недержавних форм власності, 

регіональних особливостей.  

3. У процесі дослідження розроблено робоче визначення громадянської позиції як 

системного утворення, що відображає ступінь інтеграції відносин людини з суспільством, в 

якому вона проживає, на емоційному, раціональному і поведінковому рівнях. Громадянська 

позиція як складне системне утворення виникає в результаті інтеграції множинних зв'язків 

людини з суспільством і виступає як діалектична єдність її знань, мотивів і дій відносно як 

суспільства в цілому, так і конкретної держави як виразника основних суспільних тенденцій.  

4. На підставі проведеного аналізу запропонована теоретична модель громадянської 

позиції студента, що включає три структурні компоненти: емоційний, раціональний, 

поведінковий. Компонент раціональний описаний поняттям "громадянська інформованість" і 

є сукупністю знань у певній галузі науки або сфери життєдіяльності людини. Компонент 

емоційний відображається поняттям "громадянська спрямованість" і є системою 

детермінант, що визначають і спрямовують активність особистості на вирішення проблем її 

взаємодії з суспільством. Компонент поведінковий описується поняттям "громадянська 

активність" і відображає проекцію суб'єктивних складових на реальні дії і вчинки, тобто 

сукупність потенційних можливостей, завдяки яким людина може за необхідності або за 
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наявності нових можливостей вступити у відповідні відносини, вирішити відповідні 

проблеми.  

5. Виходячи з намічених загальних орієнтирів, визначені показники і критерії, що 

характеризують базові структурні компоненти моделі: 

- компонент "громадянська інформованість" може бути охарактеризований такими 

показниками: знання атрибутики своєї країни; знання основоположних державних 

документів; знання національних традицій; знання історії своєї країни; знання сутності 

зв'язків, що визначають відносини людини зі своєю країною (визначення основних понять); 

знання культури своєї країни; знання демократичних основ державності; орієнтація на 

розширення знань про свою країну [1] 

- компонент "громадянська спрямованість" включає такі складові (елементи): ставлення 

до країни (любов до Батьківщини, патріотизм, переживання за долю України): ставлення до 

держави, влади; шанобливе ставлення до законодавчої сфери держави; ідентифікація себе як 

представника певної національності; наявність почуття гордості за свою національну 

приналежність і за державу в цілому; інтерес до поточних подій; небажання змінити місце 

проживання і підданство; прагнення брати участь в суспільному житті [4] 

- компонент "громадянська активність" включає: перейняття на себе відповідальності за 

долю Батьківщини; дотримання законів держави, в якій людина проживає; толерантність до 

інших і повага до прав і свобод інших громадян України; готовність взяти участь у 

вирішення важливих проблем державного устрою; додержання звичаїв і традицій; соціальну 

активність і готовність до її подальшого прояву; участь в громадянських заходах (вибори); 

вирішення проблемних ситуацій на користь України; вдосконалення володіння державною 

мовою [5] 

6. Виходячи з визначеної теоретичної моделі, розроблено комплексну програму 

дослідження тенденцій розвитку громадянської позиції студентів вузів різних профілів 

(технічного і гуманітарно-педагогічного) і різних регіонів України (як основного показника 

фактичного стану громадянського виховання у вищих учбових закладах України. 

На основі аналізу наукової літератури й узагальнення результатів констатувального 

експерименту виявлена сукупність педагогічних умов, що впливають на ефективність 

формування громадянської позиції [10] 

 спрямованість на реалізацію принципу особистісно-якісного підходу в навчально-

виховний процес вищого навчального закладу; 

 відновлення єдності громадянської, професійної й особистісної позицій, розкриття 

їхнього органічного взаємозв'язку; 

 використання потенціалу навчальних дисциплін, зміст яких пов'язаний з відносинами 

людини й суспільства, посилення цього аспекту при викладанні психології як дисципліни, 

що розкриває не тільки змістовні, але й ціннісні основи людського існування, ставить 

особистість перед необхідністю усвідомити й упорядкувати свої відносини із соціальним 

середовищем, з окремими соціальними інститутами, із суспільством у цілому; 

- включення в навчальний процес різноманітних форм роботи зі студентами за умови 

насичення цих форм роботи цікавими завданнями, поглиблення проблемного поля 

обговорюваних питань, залучення самих студентів до їх організації;  

- підвищення рівня ознайомленості викладачів (насамперед – кураторів студентських 

груп), студентів з різноманітними формами студентського самоврядування, впровадження 

елементів самоврядування в життя академічних груп, факультетів, ВНЗ у цілому; 

- необхідність включення в систему виховної роботи ВНЗ заходів, тематика яких 

пов‘язана з принципами побудови демократичного суспільства, його правовими основами, 

роллю закону в державі та в житті людини; 

- розкриття перед студентами взаємозв‘язку соціальної й державної складових їх 

майбутньої професійної діяльності, безпосередньої залежності ступеня інтеграції в 

громадські зв‘язки й відносини від якості їхньої професійної підготовки; 
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- підвищення рівня ознайомлення студентів зі змістом громадянських якостей, що 

описують відносини людини із суспільством, формування потреби особистості у виявленні 

сутності цих відносин. 

Разом з тим дана робота не вичерпує всіх аспектів формування громадянської позиції 

студентської молоді. Подальшого вивчення вимагають такі аспекти, як гендерні особливості 

громадянських орієнтацій студентів, порівняльний аналіз особливостей становлення 

громадянської позиції у студентів одних і тих же спеціальностей різних вузів і регіонів, 

більш глибокий аналіз громадянських позицій студентства в умовах багатонаціональних 

регіонів, розширення форм студентського самоврядування і громадянської активності 

молоді, спадкоємність громадянського виховання школи й вузу і т. д. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми розуміння, функціонування, розвитку 

етнічної ідентичності.  Розглянуто основні підходи до феномену етнічної ідентичності. 
Актуальною проблемою на сьогоднішній день є застосування системного підходу, 
встановлення несуперечливої теоретичної концепції, що могла б бути базою емпіричних 
досліджень цього феномена. 

Ключові слова: національна самосвідомість, етнічна ідентичність, етнічна 
самосвідомість, етнос, етнічна приналежність 

 
It was made the theoretical analysis the problem of the understanding, the functioningand 

development of ethnic identityin the article.It isconsideredthe main approaches to the phenomenon 
of ethnic identity.The main problem today is a systematic approach, establishing consistent 
theoretical concept that could be the basis of empirical studies of this phenomenon. 

Key words: national identity, ethnic identity, ethnic identity, ethnic group, ethnicity 
 
Значні події, які переживає наша країна, такі як політична соціально-економічна криза, 

військові конфлікти, несуть в собі окрім значних змін у житті країни, також перетворення у 
системі цінностей суспільства. Для населення багатонаціональної України цей вплив є 
особливо важливим. Актуальності на сьогоднішній день набуває питання становлення 
етнічної ідентичності особистості. 

У сучасних психологічних теоріях етнічна ідентичність визначається як надзвичайно 
важлива структура самосвідомості, яка спричиняє соціально значущі форми поведінки і 
впливає на відносини між людьми, починаючи міжособистісними і завершуючи 
міждержавними. 

В останні роки спостерігається актуалізація інтересу до феномену власне етнічної 
ідентичності (В.Агєєв, Н.Лебедєва, В.Мухіна, Л.Науменко, Г.Солдатова, В.Хотинець). В 
Україні окремі аспекти проблеми розроблялись в рамках психологічних та соціологічних 
робіт М.Боришевського, О.Васильченко, О.Гриба, В.Євтуха, П.Ігнатенка, Л.Орбан-Лембрик, 
В.Павленко, М.Пірен, С.Тагліна, М.Шульги, але до останнього часу небагато відомо про 
психологію сучасної етнічної самосвідомості українців.  

Аналіз етнічної ідентичності відбувався з позицій психоаналізу (З.Фрейд, Е.Еріксон, 
Дж.Марш, А.Ваттерман), теорії соціальних репрезентацій (С.Московичі), символічного 
інтеракціонізму, теорії соціальної ідентичності, теорії самокатегоризації, біхевіоризму 
(М.Шериф, Д.Кемпбел), діяльнісного підходу (В.Агєєв). Але хоча дослідники погоджуються, 
що етнічна ідентичність займає центральну позицію в системі етнопсихологічних феноменів, 
єдності поглядів на її феноменологію і структуру немає.  

Відтак, проблема соціально-психологічних особливостей етнічної ідентичності 
залишається надалі актуальною і потребує подальших теоретичних та науково-прикладних 
досліджень. 

Історія вивчення етнічної ідентичності рясніє суперечливими і невирішеними питаннями 
та вимагає більш глибокого аналізу. У сучасній етнопсихологічній літературі спостерігається 
розмаїття думок, підходів до визначення етнічної ідентичності та методів її дослідження. 
Існують спроби виокремити її специфічні властивості (Ж.Девос, Г.Солдатова). Інші 
наполягають на тому, що сутнісні відмінності полягають у структурних співвідношеннях 
складових частин соціальної ідентичності у представників певного народу (Т. Стефаненко). 
Також констатуються значні труднощі в поясненні конструювання і трансформації етнічної 
ідентичності, національної самосвідомості [ 1; 4; 17; 10;11; 12]. 
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Етнічна ідентичність – складова частина соціальної ідентичності особистості, 
психологічна категорія, яка відноситься до усвідомлення своєї приналежності до певної 
етнічної спільноти. У її структурі зазвичай виділяють два основних компоненти – 
когнітивний (знання, уявлення про особливості власної групи і усвідомлення себе як її члена 
на основі певних характеристик) і афективний (оцінка якостей власної групи, ставлення до 
членства в ній, значимість цього членства).  

Проблема розуміння, функціонування, розвитку етнічної ідентичності стає однією з 
найактуальніших на сьогоднішній день, не тільки в Україні, але і у всьому світі.  

На відміну від стану дослідження проблеми етнічної ідентичності у вітчизняній науці, у 
зарубіжній літературі існує велика кількість праць, присвячених цьому питанню. Традиційно 
виокремлюють психоаналітичний, біхевіористський та когнітивний напрямки дослідження 
етноідентичності [2]. 

Загалом, аналіз джерел показав, що починаючи з 1980-х років у вітчизняній 
етнопсихологічній науці поряд з термінами ―етнос‖ та ―етнічна самосвідомість‖ з'являються 
нові терміни – ―етнічність‖ та ―етнічна ідентичність‖, які були поширені у працях 
зарубіжних (переважно американських) антропологів та соціологів (Н.Глейзер, Д.Мойніхен 
та ін.) [6]. Із появою та утвердженням нових понять та категорій починають своє існування 
(та протиставлення) дві теоретичні парадигми – примордиалізм та конструктивізм. 

Більшість представників вітчизняної ―теорії етносу‖, зокрема, Ю. Бромлей, Н. 
Чебоксаров, С. Толстова, С. Рибакова, В. Піменова та ін., зближує перш за все відстоювання 
ідеї об'єктивності (реальності) існування етнічних спільнот, члени яких об'єднані у єдину 
―сукупність‖ на основі загальних ознак: мови, традицій, культури, релігії, іноді - території, 
економіки, державності тощо, а також – в результаті усвідомлення ―як своєї спільності, так і 
своєї відмінності від членів інших таких самих людських груп‖ [8, с. 34]. Тобто, в працях 
вищезазначених науковців значна увага починає приділятися феномену етнічної 
самосвідомості (який, на нашу думку, часто неправомірно ототожнюється з явищем етнічної 
ідентичності).  

Модель двох вимірів етнічної ідентичності, запропонована Дж. Беррі, передбачає, що 
етнічні ідентичності зі своєю та чужою етнічними групами можуть існувати незалежно одна 
від одної. Члени етнічної групи можуть мати як сильну, так і слабку ідентифікацію і зі своєю 
групою, і з групою домінантної більшості [5]. 

Деякі автори сучасних досліджень пропонують оригінальні підходи до вивчення етнічної 
ідентичності та інших етнопсихологічних проявів особистості. Так, загальну класифікацію 
підходів до вивчення етноідентичності було запропоновано О. Галкіною [1]. 

Умовно їх можна поділити на психологічні, соціально-психологічні та соціологічні. У 
межах психологічного підходу головним предметом дослідження виступає особистість, яка 
виступає як носій етнокультурних особливостей та якостей. Етнічна ідентичність 
розглядається тут як одна з складових структури особистості та її самосвідомості. 
Психологічний підхід передбачає вивчення когнітивного аспекту етнічної ідентичності, 
дослідження уявлень про свою етнічну приналежність, її ролі для кожної окремої людини, її 
місця в структурі особистості. Цей підхід, як відмічає О. Галкіна, деякою мірою відповідає 
вітчизняним розробкам в області дослідження національної самосвідомості. В рамках 
соціально-психологічного підходу в центрі уваги опиняється людина як член певної етнічної 
групи, а етнічна ідентичність – як компонент соціальної ідентичності. Головним об'єктом 
дослідження, виконаних в руслі соціологічного підходу, є етнічна спільнота, або група. 
Етнічна ідентичність досліджується тут як один з базових феноменів етнічної 
самосвідомості. 

Загалом, проблема етнічної ідентичності в рамках вітчизняної (як і зарубіжної) 
етнопсихології переважно розглядається в контексті більш широкої проблеми соціалізації 
індивіда; при цьому ідентичність етнічна кваліфікується як один з аспектів соціальної 
ідентичності. 

Аналіз джерел показав, що етнічну ідентичність автори розуміють як результат 
емоційно-когнітивного процесу усвідомлення етнічної приналежності, ототожнення 

http://www.ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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індивідом себе з представниками свого етносу та відокремлення від інших етносів, а також 
глибоко особистісно-значуще переживання своєї етнічної приналежності. 

З нашої точки зору, етнічна ідентичність не тотожна етнічній самосвідомості, оскільки, 
як стверджують В. Лурьє, Г. Солдатова, А. Сухарев та ін., етнічна ідентичність не зводиться 
лише до усвідомлення етнічної приналежності, адже містить у собі цілий пласт етнічного 
несвідомого, а також тому, що передбачає надання людиною емоційно-ціннісного значення 
своїй етнічній приналежності. Поряд із віднесенням індивідом себе до представників свого 
етносу, етнічна ідентичність включає перш, за все, глибоко значиме переживання даної 
приналежності, як однієї з найважливіших складових у системі уявлень людини про себе. 

Отже, підводячи підсумки, можна відмітити суттєву, на наш погляд, характеристику 
дискурсу навколо проблеми етнічної ідентичності. Такою характеристикою, як нам здається, 
є досить слабка структурованість та ―розмитість‖ цього питання. Велика кількість думок, 
позицій та поглядів навіть на дефініції етнічної ідентичності в рамках різних теоретичних 
підходів, з однієї сторони, відображає складну, суперечливу та мінливу природу даного 
феномену, а з другої – свідчить про недостатню розробленість наявної методології. Тому, 
враховуючи сучасний стан розробки проблеми, слід зазначити, що теоретичний пошук 
набуває непересічного значення, власне тому, що визначає методологію, хід та 
інтерпретацію результатів емпіричних досліджень.  

Таким чином, аналіз етнічної ідентичності доводить, що це надто складне утворення, яке 
не може бути адекватно розглянуте в межах лише однієї системи або напряму дослідження. 
Саме тому, актуальною проблемою на сьогоднішній день є застосування системного підходу, 
встановлення несуперечливої теоретичної концепції, що могла б бути базою емпіричних 
досліджень цього феномена. 
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Стаття присвячена теоретичному та емпіричному дослідженню впливу індивідуально-

психологічних чинників на професійне здоров‟я викладачів ВНЗ.  
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This article is devoted to theoretical and empirical research of influence of individual 

psychological factors to the health professional university teachers. 
Key words: individual psychological factors; professional health; internally personal 

resources; professional burnout. 
 
В даний час проблема професійного здоровʼя набуває особливої актуальності. Особливо 

вона стосується тих людей, чия професійна діяльність протікає в стресових умовах. 
Результати численних досліджень дозволяють говорити про те, що в даний час викладацька 
діяльність з повним правом може бути віднесена до тих видів трудової діяльності, які 
предʼявляють підвищені вимоги, як до фізичного, так і до психічного здоровʼя професіонала. 

У сфері досліджень професійного здоровʼя велике значення мають праці наступних 
учених: А. Маклаков, С. Світозарова, Р. Березовська, А. Кирилова, А. Печеркіна, 
М. Синякова. 

Великий внесок у дослідження індивідуально-психологічних чинників (інтрасубʼєктних 
ресурсів) у професійному здоровʼї зробили вітчизняні вчені Н. Водопьянова, Г. Никифоров, 
О. Назарян. Також вивченням професійного здоровʼя, зокрема дослідженням копінг-ресурсів 
як чинників збереження професійного здоровʼя, займалась наша співвітчизниця В. Грандт.  

Поняття здоровʼя є складним утворенням, що передбачає повне фізичне, душевне та 
соціальне благополуччя. Тому здоровʼя умовно поділяють три взаємоповʼязані рівні: 
біологічний, психологічний та соціальний. Крім цього, значною мірою здоровʼя оцінюється 
властивістю індивіда до успішної адаптації змінних умов навколишнього середовища. 
Поняття ж професійне здоровʼя найбільш повно описано таким визначенням – стан сомато-
психічного, соціально-психологічного та морально-етичного благополуччя працівників, за 
допомогою якого відбувається виконання професійних обов‘язків з найменшими витратами і 
найбільшою ефективністю. [1, с. 160]  

Психологічний аспект професійного здоровʼя в умовах сучасності є одним із ключових і 
націлений на поліпшення якості професійного життя, підвищення безпеки праці, здоров‘я та 
психологічного благополуччя фахівців у всіх видах професійної діяльності. Крім цього, 
сучасні дослідження у сфері професійного здоровʼя вважаються проблемно-орієнтованими, 
оскільки вивчають різні прояви порушення професійного здоровʼя. Зокрема особливу увагу 
ми звернули на синдром професійного вигорання, що часто зустрічаються у наші дні. 
Синдром професійного вигорання – це несприятлива реакція на робочі стреси, що включає в 
себе психологічні, психофізіологічні та поведінкові компоненти. [10, с. 162-183] 

Оскільки зросло реальне навчальне і позанавчальне навантаження науково-педагогічних 
працівників, спостерігається погіршення професійного здоровʼя викладачів ВНЗ. Існують 
внутрішні і зовнішні фактори, що спричиняють погіршення здоровʼя викладачів. Серед 
внутрішніх: інтенсивне голосове напруження, малорухомість на робочому місці, постійне 
емоційно-нервове напруження. Зовнішні – умови матеріального середовища, зміст роботи та 
соціально-психологічні умови діяльності. [4, с. 94-96] Також до стресогенних факторів 
ризику професійного здоровʼя викладачів належать такі пункти: інтенсивне спілкування з 
великою кількістю студентів; сучасна тенденція до зниження пізнавальної активності і 
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навчальної мотивації; низька, яка не відповідає вкладеним емоційним і фізичним силам і 
часу, зарплата; відносно низький соціальний статус, відсутність належної соціальної 
захищеності та матеріального добробуту. [7, с. 371-373]  

Виділено три рівня професійного здоровʼя: фізичний, психологічний та соціальний. Крім 
цього, виявлені індивідуально-психологічні чинники, що сприяють збереженню 
професійного здоровʼя: висока задоволеність такими аспектами професійної діяльності, як 
приналежність до професійного співтовариства, переживання професійної затребуваності, 
професійний авторитет, внутрішній локус контролю власного здоровʼя, поведінка, 
спрямована на зміцнення здоровʼя, позитивний настрій щодо подолання ситуаційних стрес-
факторів, висока стійкість до стресів в ситуаціях робочих стресів, широкий спектр 
використання превентивних копінг-стратегій. [2, с. 285] У свою чергу, порушення 
професійного здоровʼя викладача проявляється наступними пунктами: погіршенням 
самопочуття, підвищенням артеріального тиску, зниженням рівня професійної активності, 
зниження або повна втрата працездатності, при якій у вчителя немає сил для виконання 
професійних обовʼязків навіть на початку робочого дня; зменшення обсягу і ступеня 
мобілізації функціональних резервів (швидка втомлюваність педагога, зниження обсягу 
уваги, відмова від активних методів навчання, що вимагають великих психофізіологічних 
витрат, зниження стійкості до підвищених фізичних і психічних навантажень); прояви 
психологічного насильства в освітньому середовищі (самоствердження за рахунок інших), 
що виявляється у відкритому неприйнятті і постійній критиці студента.  

На основі проаналізованої літератури ми провели експериментальне дослідження впливу 
індивідуально-психологічних чинників на професійне здоров‘я викладачів ВНЗ. Вибіркову 
сукупність склали викладачі від 25 до 63 років, стаж роботи яких становить від 1 до 38 років.  

Провівши психодіагностику ми отримали наступні результати: 
1) Середній показник стресостійкості викладачів – нижчий від середнього. 
2) Викладачам притаманний інтернальний локус-контролю, що свідчить про те, що 

викладачі усвідомлюють і приймають відповідальність за стан свого здоровʼя. 
3) Сучасні викладачі характеризуються вираженим рівнем дезадаптації, що виражається 

погіршенням самопочуття, циклу сну та соматовегетативними порушеннями.  
4) В середньому у викладачів емоційне вигорання знаходиться на стадії формування, що 

свідчить про порушення професійного здоровʼя. 
Крім цього, ми виявили ряд кореляційних звʼязків, які є статистично значимими. Так, ми 

встановили, що чим нижчий рівень стійкості до стресу, тим вищий рівень сформованості 
емоційного вигорання. Також чим нижчий рівень стресостійкості, тим вищий рівень рівень 
професійної дезадаптації. До того ж, з підвищенням рівня професійної дезадаптації рівень 
субʼєктивного контролю знижується в сторону екстернальності. І чим вищий рівень стійкості 
до стресу, тим вищий рівень інтернальності стосовно здоровʼя і хвороб, і навпаки – зі 
зниженням рівня стресостійкості локус контролю стосовно хвороб і здоровʼя змінюється в 
сторону екстернальності. Такі показники кореляції свідчать про наявність звʼязку між 
індивідуально-психологічними показниками та рівнем професійного здоровʼя, що 
виражається у показниках рівня емоційного вигорання та професійної дезадаптації. 

Після проведення психокорекційної програми у експериментальній групі, ми провели 
повторний психодіагностичний замір і виявили ряд позитивних змін. Так, рівень 
стресостійкості викладачів, які брали участь у тренінгу зріс до рівня, вищого від середнього. 
Також було прослідковано зниження рівня професійної дезадаптації (а саме до помірного 
рівня), тобто покращення професійного здоровʼя. Рівень емоційного вигорання також 
знизився. При чому, всі зміни є статистично значимими, тому можна стверджувати, що 
розроблена нами психокорекційна програма є ефективною.  

Однак з іншої сторони, ми припускаємо, що психологічне забезпечення збереження 
професійного здоровʼя викладачів повинно регулярно проводитися в університетах, адже 
викладачі постійно знаходяться у стресогенних умовах роботи. 
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У статті здійснено теоретичний аналіз поняття та ролі цінностей у житті людини. 

Зроблено акцент на динаміку ціннісних орієнтацій у процесі становлення особистості 

студента. 
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This article contains theoretical analysis of the concept and role of values in human life. Made 

focus on the dynamics of value orientations in the making of the individual student. 

Key words: values, dynamics, formation, student. 

 

Сучасний стан розвитку України обумовлює необхідність реформування існуючої 

системи освіти, що, у свою чергу, призводить до необхідності теоретичного осмислення та 

практичного вдосконалення зокрема й системи професійної підготовки, зазначає Н.І. Іванцев 

[4]. Основною метою реформування вищої освіти в Україні автор вважає забезпечення 

психолого-педагогічних умов для саморозвитку і самореалізації студента як суб‘єкта 

освітнього процесу та майбутньої професійної діяльності. Загальновідомо, що головними 
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сферами життєдіяльності студентів є професійне навчання, особистісне зростання та 

самоствердження. 

Студентський вік характеризується найбільш сприятливими умовами для 

психологічного, біологічного і соціального розвитку. В цей період найвища швидкість 

пам´яті, реакції, пластичність у формуванні навичок. В особистості на цьому етапі 

домінантним є становлення характеру та інтелекту. Активно розвиваються морально-ціннісні 

й естетичні почуття, пише Л.Г. Подоляк [6]. 

Саме в студентському віці відбувається перегляд ціннісно-духовних категорій, 

аксіологічна переорієнтація. Посилюється усвідомленість, об´єктивна позитивізація мотивів 

поведінки. Формуються і зміцнюються позитивні особистісні риси – відповідальність, 

почуття обов´язку, цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, уміння регулювати свої 

почуття, бажання, схильності, зауважує В.І. Юрченко [6]. 

Для особисті студента характерним є активний розвиток моральних і естетичних 

почуттів, посилення свідомих мотивів поведінки, цілеспрямованості, рішучості й 

наполегливості, самостійності та ініціативності, вміння володіти собою, вказує Л.Г. Подоляк. 

Також підвищується інтерес до моральних проблем (цілі та сенс життя, обов‘язок і 

відповідальність, любов і дружба тощо), пише дослідник [6]. 

Аналізуючи характеристику студентського періоду, ми виявили, що цінності та ціннісні 

орієнтації є одним із вагомих складових розвитку та формування студента, як дорослої 

особистості. 

В сучасній психології категорія «цінності» вважається однією з найзмістовніших та 

найскладніших, оскільки вона є одночасно як мотиваційним, так і когнітивним утворенням, 

зазначає Є.І. Головаха. Цінності організовують пізнання і мотивують поведінку та діяльність 

особистості. Відтак вони перебувають у взаємозв'язку з якостями особистості, які 

формуються і втілюються в поведінці та діяльності. Цінності надають людському життю 

змістового сенсу, пише науковець [3]. 

Є.П. Белінська, аналізуючи праці А. Маслоу, зазначає, що дослідник розробив стратегію 

цілісного аналізу сутнісних проявів людини - любові, творчості, вищих цінностей. В основі 

оcобистості, вважав вчений, закладена мотиваційна сфера, тобто те, що рухає людиною, те, 

що робить її особистістю. Цю сферу утворює низка взаємопідпорядкованих потреб: 

фізіологічні потреби, потреби в безпеці, любові, пошані. Але найвище місце посідає потреба 

в самоактуалізації: людина прагне максимально реалізувати весь свій потенціал здібностей, 

аби «бути тим, ким вона може стати», аналізує Є.П. Белінська [1]. 

Зміст поняття «цінність» більшість учених характеризує через виділення характеристик, 

властивих, так чи інакше формам суспільної свідомості: значимість, нормативність, 

корисність, необхідність, доцільність, пише В.В.Клімов. Затверджується, що виникнення 

цінності пов'язане, з одного боку, із предметами, явищами, їхніми властивостями, способами 

задовольнити визначені потреби суспільства, людини. З іншого боку – цінність виступає як 

судження, зв'язане з оцінкою існуючого предмета, явища, людиною, суспільством. 

В.В.Клімов підкреслює, що цінність – це форма прояву визначеного роду відносин між 

суб'єктом і об'єктом. Таким чином, тільки тоді, коли ми розглядаємо суспільне буття людини 

в аспекті об'єкт-суб'єктного відношення, ми можемо зафіксувати явище цінності [5]. 

Л.Ф.В‘язникова, розглядаючи думку В.А.Василенко, зазначає, що цінність є нічим 

іншим, як моментом значення якого-небудь явища, речі, вчинку, взагалі сущого для 

життєдіяльності певної людини, класу, суспільства; та вказує на роль цього сущого в її житті. 

Цю думку ніби доповнює болгарській дослідник С. Тасаєв, який вважає, що цінності – це все 

важливі для людини реальні або уявні предмети і явища (у тому числі сама людина як вища 

цінність), які вона оцінює, обирає і використовує для прогресу суспільства і розвитку 

людської особистості, пише Л.Ф.В‘язникова [3]. 
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В.В. Клімов, аналізуючи І. Фролова, зазначає, що він вважає цінність своєрідною 

формою прояву співвідношення між суб'єктом і об'єктом, при якому властивості об'єкту 

піддаються оцінці відповідно до того, як вони задовольняють потреби суб'єкта [5]. 

Цінності набувають соціального сенсу, реалізуються і справляють вплив на свідомість і 

поведінку особистості лише в тому разі, якщо вони глибоко усвідомлюються і сприймаються 

особистістю як ціннісні орієнтації в світі людських потреб і, передусім, моральних, вказує 

Н.І. Іванцев. Дослідник підкреслює, що становить інтерес висловлювання С.Л. Рубінштейна з 

цього приводу про те, що як предмет, котрий стає потому метою діяльності, спонукає 

людину до дії, має бути значуще для неї: саме здійснюване в дії ставлення до того, що 

значуще для суб'єкта (і що через це стає для нього переживанням), є джерелом, яке породжує 

дію, – його мотивом і тим, що надає йому сенсу для суб'єкта. При цьому особистісна 

значущість тієї чи іншої можливої мети для людини, як істоти суспільної, зумовлена й 

опосередкована її суспільною значущістю, вважає автор [4]. 

Цінності виявляють свідоме ставлення людини до соціальної дійсності й у цій своїй 

якості визначають широку мотивацію її поведніки та впливають на всі сторони діяльності, 

переконана Л.Ф.В‘язникова [2]. Такої думки притримуються також і Б. Г. Ананьєв, В. Отрут, 

М.Рокич. Л.Ф.В‘язникова пише, що дослідники пишуть, що природно, що оволодіння 

системою цінностей, котре характеризується індивідуальним наповненням, набуває статусу 

життє–орієнтаційних принципів та настанов, які неподільно пов‘язані зі спрямованістю 

діяльності особистості. 

Є.П. Белінска зауважує, що з цього приводу С. Л. Рубінштейн говорив, що діяльність 

людини, щодо задоволення її безпосередніх життєвих потреб, багато в чому спричинена 

суспільною шкалою цінностей, адже у задоволенні особистісних та індивідуальних потреб за 

посередництвом суспільно-корисного діяння реалізується ставлення індивіда до суспільства 

і, відповідно, до самого себе як частини соціуму [1]. 

Поняття «ціннісна орієнтація» було залучене до наукового обігу американським 

соціологом Т.Парсонсом, пише В.В. Клімов [5]. Конкретизуючи позиції окремих 

дослідників, автор зазначає, що В.Б. Ольшанський з'ясовував ціннісні орієнтації у контексті 

вибору цінностей, розглядаючи їх як спрямованість окремої особистості або групи на різні 

форми соціальної значущості. А А.Г. Здравомислов і В.О. Ядов поняття ціннісної орієнтації 

пов'язували з психологічним поняттям установки особистості, але оскільки його об'єкт – 

цінність – мав, за їх визначенням, суспільний характер, то такі установки особистості надалі 

почали розглядати як соціальні, а сам феномен ціннісної орієнтації – як соціально-

психологічний, аналізує вчений [5]. Дослідник пише, що ціннісні орієнтації – це важливі 

елементи внутрішньої структури особистості, закріплені життєвим досвідом індивіда й усією 

сукупністю його переживань. Вони відокремлюють важливе для певної людини від 

несуттєвого. 

В сучасній психології поняття ціннісні орієнтації та цінності не ототожнюють, 

розповідає Є.І. Головаха. Більшість дослідників вважають, що цінності є складовою 

ціннісних орієнтацій. Аналіз теоретичних концепцій, присвячених проблемі цінностей, 

показав наявність двох тотожних понять «ціннісні орієнтації особистості», та «особисті 

цінності», узагальнює вчений [3]. 

Ціннісні орієнтації, на думку Є.І. Головахи, це важлива складова структури особистості, 

яка має у своїй основі мотиваційний, когнітивний, емоційний та оціночний компоненти. За 

своєю природою вони гнучкі, вільно обираються, а тому, відповідно, всесторонньо 

враховують індивідуальні інтереси та потреби людини, зв'язок між особистістю та 

суспільством, інститутами соціалізації, культурою, цінностями, зазначає дослідник [3]. 

Ціннісні орієнтації – це елементи внутрішньої структури особистості, які формуються і 

закріпляються життєвим досвідом індивіда у процесах соціальної адаптації та соціалізації, 

переконаний Н.І. Іванцев. Вони відділяють значуще для окремо взятої особистості від 

несуттєвого через сприйняття чи не сприйняття певних цінностей. Цінності ж, у свою чергу, 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

366 
 

усвідомлюються як певна основа для сенсу та мети життя, а також визначають засоби 

реалізації останніх [4]. 

Таким чином, у психології особистості проблема цінностей та ціннісних орієнтацій 

розглядається у зв'язку із соціалізацією особистості, процес якої залежить як від зовнішніх 

соціальних, так і від внутрішніх особистісних факторів. Крім того, у процесі соціалізації 

людина активно засвоює соціальний досвід і перетворює його у власні цінності, установки, 

орієнтири, зауважує В.В.Клімов [5]. 

Опираючись на теоретичний аналіз проблеми, ми провели емпіричне дослідження 

динаміки ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців соціонімічного профілю у період 

навчання у ВНЗ. Ми вирішили більш детально дослідити процес розвитку ціннісних 

орієнтацій особистості у студентському віці, а також здійснити порівняльний аналіз 

динаміки ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців соціонімічного профілю різних 

спеціальностей у період навчання у ВНЗ. Результати даного дослідження будуть висвітлені у 

наступних публікаціях по даній проблематиці. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИЗОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ 

 

У статті досліджується проблема особливостей кризової психологічної допомоги 

підліткам. Здійснюється теоретичний аналіз поняття «криза», а також зроблено акцент 

на складнощах підліткового віку. 

Ключові слова: психологічна допомога, криза, підліткова криза, підлітковий вік, 

підлітки. 

 

The article features the problem of crisis psychological assistance to adolescents. Active 

theoretical analysis of the concept of "crisis" and focuses on the complexities of adolescence. 
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Постановка проблеми. Стрімкі темпи науково-технічного розвитку, оновлення 

морально-ціннісних орієнтирів, динамізм соціальних процесів, кризові явища – усе це 

зумовлює психологічне навантаження, викликає депресію, особистісну кризу та стрес. 

В умовах катастроф і стихійного лиха нервово-психічні порушення в значної частини 

населення проявляються в діапазоні від стану дезадаптації та невротичних, неврозоподібних 

реакцій до реактивних психозів. Їхня вага залежить від багатьох факторів : вік, стать, рівень 

вихідної соціальної адаптації. 

В психології підлітковий період розглядається як такий, під час якого суперечності 

розвитку набирають особливої гостроти. Це зумовлено специфічними явищами, що свідчать 

про перехід від дитинства до дорослості, що супроводжується якісною перебудовою усіх 

сторін розвитку особистості. Саме у цей період відбувається усвідомлення дитиною своєї 

індивідуальності, відбувається перебудова потреб та мотивів, поведінки. Водночас 

змінюються вимоги суспільства до підлітка. У зв'язку з цим підлітку необхідно погоджувати 

свої потреби з вимогами соціальних норм. 

Актуальність дослідження обумовлена, перш за все, необхідністю подальшої 

теоретичної та практичної розробки проблеми психологічних особливостей підлітків. 

Аналіз останніх досліджень. Для осмислення згаданої проблеми велике значення мають 

ідеї: Л. Виготського; К. Левіна; Т. Титаренко; С. Холла, який сформулював уявлення про 

перехідність підліткового віку; психоаналітиків З. Фрейда і А. Фрейд; Б. Ц. Бадмаєва; 

Е. Еріксона, Ж.Піаже; М. Мід, Р. Бенедикт; Вангера, Гальперина, дослідження яких показали 

що при зміні умов навчання, міняються вікові границі психічного розвитку підлітків.  

Мета статті : теоретично вивчити особливості переживання підлітками кризи та 

можливостей психологічної допомоги. 

Основні результати дослідження. Більш як півстоліття йде теоретична дискусія про 

роль біологічних і соціальних моментів у виникненні явища критичного розвитку в 

підлітковому віці. Істотні зміни в організмі підлітка слугують основою різних теорій про 

біологічну зумовленість кризи в підлітковому віці. 

Сучасне суспільство характеризується тим, що сфери його життєдіяльності 

прискорюють психологічне і фізичне дозрівання підлітків. В результаті цього змінюються 

соціально-психологічні новоутворення, які ґрунтуються на особистісному самоствердженні, 

дорослості, потребі у спілкуванні, формуванні нового світогляду. Прагнення підлітка стати 

швидше дорослим водночас посилює в нього негативізм до будь-яких вимог старших, що 

призводить до ускладнень у взаємовідносинах з ними. 

Вагомим є внесок Л. Виготського, який вважав, що переломні, критичні періоди в житті 

дитини обумовлені внутрішньою логікою самого процесу розвитку [6]. 

К. Левін аналізує перехід від дитинства до дорослості як конфліктний тип, мотивуючи це 

тим, що підліток знаходиться в специфічному становищі двох соціальних груп. Рівень 

конфліктності підлітка в цей період залежить від соціальних обставин життя [4, с. 172]. 

У психолого-педагогічній практиці послуговуються термінами "життєва криза" та 

"кризові ситуації". Саме поняття «криза» характеризує стан, породжений проблемою, яка 

постала перед індивідом і якої він не може розв'язати за короткий час і звичним способом 

[2, с. 156]. 

На думку Т. Титаренко, криза - це тривалий внутрішній конфлікт з приводу життя в 

цілому, його сенсу, основних цілей і шляхів їх досягнення. І переживання людиною тісно 

пов'язано зі ступенем усвідомлення кризового стану, з рівнем особистісної зрілості, зі 

здатністю її до рефлексії. Відповідно вікова криза готується зсередини, час її приходу 

визначається тим, наскільки індивід засвоїв те, що треба опанувати [4, с. 173]. 

Соціальна ситуація розвитку підлітка особливо залежить від сім'ї та власної соціальної 

активності, спрямованості на засвоєнні нових зразків поведінки та цінностей на будову 

стосунків з дорослими. Це дає змогу підлітка підключити до суспільно-корисної діяльності 

за допомогою якої розширюється сфера світосприйняття [2, с. 195]. 
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В даний час велике поширення мають асоціальні угрупування підлітків, у яких, серед 

іншого, поширеними є безжальні насмішки, взаємні приниження, знущання тощо, ‒ це 

призводить до депресивного стану підлітків, загострення підліткової кризи та навіть суїциду. 

Підлітки з таких угрупувань надто тривожні, конфліктні, агресивні та грубі у спілкуванні з 

іншими людьми [2; 5]. 

При цьому слід, насамперед, згадати ідеї С. Холла (1844-1924 рр.) про те, що підлітковий 

вік у розвитку особистості відповідає епосі романтизму в історії людства. Він сформулював 

уявлення про перехідність підліткового віку ‒ періоду "бурі і натиску", виділив змістово-

негативні характеристики цього етапу ‒ важковиховуваність, конфліктність, емоційну 

нестійкість; визначив позитивне надбання віку ‒ "почуття індивідуальності". 

На думку психоаналітиків (З. Фрейд, А. Фрейд), підлітковий період співвідноситься з 

генітальною стадією, коли статеве дозрівання, зростання сексуальної енергії є передумовою 

порушення рівноваги між структурами особистості. 

Ш. Бюлер акцентувала увагу на біологічному смислі пубертатного періоду, основні риси 

якого: підвищена чутливість, дратівливість, неспокійний і легко збудливий стан, фізична і 

душевна слабкість, капризи, незадоволеність собою. Закінчення негативної фази 

характеризується завершенням тілесного дозрівання. 

За словами Б.Ц. Бадмаєва, підлітковий вік самий критичний для підлітків, самий важкий 

для вчителів і батьків. Девіантна поведінка приносить багато турбот всій виховно-освітній і 

правоохоронній системі. 

У другій половині XX ст. інтенсивно почали розвиватися уявлення про роль середовища 

в розвитку підлітка. Ці уявлення заперечують гіпотезу про біологічну зумовленість, 

генетичну запрограмованість кризи, а на перший план виходять соціальні чинники, які 

визначають тривалість підліткового періоду, наявність чи відсутність кризи, конфліктів, 

труднощів, характер самого переходу від дитинства до дорослості. Біологічне дозрівання, 

гормональна перебудова не заперечуються, а розглядаються як передумова психічного 

розвитку в підлітковому віці. Ці погляди можна знайти у працях Е.Еріксона, Ж.Піаже, а 

також М. Мід, Р. Бенедикт. Останні доводили, що в примітивних культурах відсутня 

підліткова криза і пов'язані з нею міжособистісні і внутрішньо особистісні конфлікти, 

оскільки в цих культурах відсутня поляризація поведінки і обов'язків дорослого та дитини, а 

існує взаємозв'язок: перехід до статусу дорослої людини відбувається в результаті 

поступового навчання через процедуру ініціації. 

Д. Ельконін висловив гіпотезу про те, що немає підстав для абсолютизації існуючої 

схеми віків, заснованої на середньостатистичних вікових нормах розвитку, для перетворення 

їх у якийсь інваріант можливого шляху розумового розвитку. Саме ця схема відображає 

цілком конкретний шлях розвитку дітей. 

Ж. Піаже виявив, що в період між 12 і 13 роками моральний розвиток особистості 

набуває нового сенсу, коли значущими стають цінності та ідеали, що виходять за рамки його 

конкретного життя (соціальна справедливість, свобода, дружба, любов, щирість – всі ці 

поняття для підлітків емоційно забарвлені, особистісно значущі). Піаже вважав, що логічні 

операції розвиваються в дітей з 11 до 12 років. 

Дослідження Венгера, Гальперина, Давидова показали, що при зміні умов навчання, 

міняються вікові границі психічного розвитку підлітків. 

Висновки. Підлітковий вік характеризується значним розвитком психіки, пізнавальних 

процесів. Навчання залишається основним видом діяльності, проте зазнає значних змін в 

організації, змісті. Воно характеризується довільністю, зростанням активності й 

самостійності, зміною пізнавальних і соціальних мотивів навчання. Удосконалюється 

сприйняття, стаючи більш плановим, різнобічним, але не досягає ще повного розвитку. На 

нього впливає не лише характер об'єкта, що сприймається, але й емоційний стан підлітка. 

Зазнає якісних змін мотивація навчання. Поглиблюючись і диференціюючись, пізнавальні 

інтереси підлітків стають виразнішими, стійкішими і змістовнішими. Навчальний процес 
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ставить підвищені вимоги до уваги підлітків, здатності зосереджуватись на змісті навчальної 

діяльності й відволікатись від сторонніх показників. Навчання вимагає як мимовільної, так і 

довільної уваги, сприяє зростанню обсягу уваги, вдосконаленню уміння розподіляти і 

переключати її. Для підлітків характерним є прагнення виховувати в собі здатність бути 

уважними, елементи самоконтролю й саморегуляції. 

Вищенаведене дає можливість зробити висновок, що підліток характеризується 

суттєвими змінами в психічному і фізичному розвитку, який тісно пов'язаний з 

особливостями відчуття, світосприйняття та власними переживаннями. Тому одним із 

головних завдань педагога є допомога підліткам у кризових ситуаціях. 
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О современном методе в практической психологии, соединяющий великое киноискусство 

разных народов и эпох и спонтанное творческое самовыражение кинозрителей в единое 

завораживающее действо в пространстве группового психологического тренинга. 

Ключевые слова: кино-арт-терапия, тренинговое занятие, зритель, взгляд, привычные 
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About modern method in practical psychology ,unite great kino-art different nations and ages 

and spontaneous creative self-expression moviegoers in united bewitching action in space of group 

psychology training. 
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Кино-арт-терапия – новый современный метод практической психологии, соединяющий 

великое киноискусство разных народов и эпох и спонтанное творческое самовыражение 

кинозрителей в единое завораживающее действо в пространстве группового 

психологического тренинга. 
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Групповое тренинговое занятие по данному методу – это удивительная встреча 

кинематографа, психологии и творческой спонтанности, которая самой природой заложена в 

каждом из нас. 

Зритель (участник кино-арт-тренинга) с помощью кинопроизведения открывает для себя 

тайные глубины собственной души и новые возможности эстетических переживаний, 

получает доступ к целительному источнику высокого искусства и оказывается способен по-

новому взглянуть на привычные ситуации, отношения и проблемы. 

Кинотерапия это одно из направлений арт-терапии, которое заключается в просмотре и 

обсуждении фильмов совместно с психологом. Фильм является средством многоуровневого 

воздействия на психику и организм в целом – через аудио-визуальную систему. Все 

функциональные компоненты фильма ‒ сценарий, прописанные диалоги, музыка, 

визуальный ряд (мимика и жесты актеров, декорации, места съемки и пр.) – несут 

колоссальную информационную и психологическую нагрузку. 

Кино – это продуктивный способ исследовать и прожить скрытые глубоко в 

бессознательном эмоции и чувства, которые пробуждаются под влиянием фильма и находят 

свое выражение после просмотра в ходе индивидуального и группового художественного 

творчества. Насыщенный символами язык кинематографа порой воздействует на наши 

чувства даже сильнее и непосредственнее, чем беседа с опытным психотерапевтом. 

Фильм становится причиной возникновения самых разных эмоций человека, 

вызываемых отношением к героям фильма, к их особенностям, к чертам их характера, 

манере поведения, общения и пр. В процессе просмотра происходит идентификация с одним 

или несколькими героями фильма. То есть отождествление с персонажем, когда 

устанавливается эмоциональная связь между вами и героем фильма и происходит внутреннее 

бессознательное, либо осознаваемое принятие, интеграция, его нравственных, моральных, 

общечеловеческих ценностей в вашу психическую реальность. В результате происходит 

бессознательное уподобление, либо открытое подражание экранному образцу. Этот процесс 

свойственен не только при просмотре фильмов, он лежит в основе формирования психики 

человека и, в основном, оказывает влияние в самый сенситивный период жизни человека – в 

его детстве. Именно идентификация – принятие ценностей другого – лежит в основе 

процесса воспитания и формирования личности. 

Авторское кино представляет собой не только развлечение, но и процесс самопознания, 

переживания и осмысления, который может стать целительным, приводя зрителя к новому 

пониманию самого себя, собственных взаимоотношений, жизни в целом. 

Мы склонны думать, что хорошо знаем и понимаем себя. При этом от нас часто скрыты 

истинные мотивы и причины нашего поведения; привычные стереотипы и убеждения 

призваны спрятать от нашего сознания, замаскировать подавленные и не пережитые когда-то 

эмоции, незавершенные отношения, нераскрытые способности. Искусство кино посредством 

сложной драматургии, глубокого психологизма и тонкой игры символов возвращает нас к 

непознанному и нереализованному в нас самих. 

Кино обладает удивительным свойством: оно помогает соприкоснуться с глубинами 

нашей души и одновременно почувствовать сопричастность, увидеть в собственном 

эмоциональном опыте универсальное, вечное, общечеловеческое. А изобразительное 

искусство дает нам свободу и доступный способ самовыражения. Новые знания и 

переживания, родившиеся в диалоге с кинопроизведением, находят воплощение в рисунке, 

фигуративной или абстрактной живописи, коллаже или в другой форме. А вместе с ними на 

бумагу выплескиваются копившиеся годами страхи, бессознательные желания, обиды и 

невыплаканные слѐзы, невысказанные сомнения и сдержанные порывы, что приносит нам 

чувство освобождения и эмоциональной разрядки. 

Участвуя в сеансах кино-арт-терапии, вы сможете открыть для себя новый 

символический язык, а также новый способ общения и понимания себя, самовыражения и 
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переживания; сможете разделить свои чувства и озарения с группой, обрести свободу, 

гармонию и спонтанность в контакте с великим искусством и в собственном творчестве. 

Авторское кино – это не только источник эстетического наслаждения для 

подготовленного зрителя, но и обширное поле смыслов, концептов, символов, побуждающих 

к рефлексии, анализу и интерпретации. Не случайно вошло в обиход менее строгое 

обозначение этой художественной сферы – «интеллектуальное кино». 

Семинар «Психология и кино» – это возможность не только разделить с другими 

сильные эстетические чувства и переживания, но и своеобразный тренинг аналитического 

мышления, способствующий развитию у участников навыков многопланового истолкования 

сложного и глубокого художественного творения, через которое конкретный автор 

выстраивает коммуникацию со зрителем на символическом уровне. Изощренные приемы 

символизации, применяемые в авторском кинематографе, позволяют провести аналогию 

между анализом фильмов, относящихся в сфере так наз. «другого кино», и анализом 

сновидений: и в первом, и во втором случае могут использоваться различные 

объяснительные модели и герменевтические стратегии. Живая дискуссия позволяет воочию 

увидеть столкновение альтернативных интерпретаций и способов понимания 

символического ряда выбранной для обсуждения кинокартины 

Психологический анализ и обсуждение в дискуссионной группе выдающихся 

произведений авторского кинематографа, как правило, строится согласно следующей 

условной схеме: эмоциональные отклики и чувства, вызванные просмотренным фильмом, – 

свободные ассоциации – интерпретации – прояснение и расширение социокультурного 

контекста – экзистенциальное осмысление… 

Таким образом, фильм можно рассматривать в качестве «зрительного активатора» всей 

нейрофизиологической системы организма. Воспроизводимые на экране сюжеты 

пробуждают нервные клетки – так называемые зеркальные нейроны, функция которых 

заключается в отражении увиденного. Как только эти клетки (зрительные нейроны) 

отражают чужое поведение или движение, в теле наблюдателя появляется ощущение этого 

действия, как если бы он сам его совершал. Это свойство клеток мозга сегодня используют 

при лечении инсультов, аутизма, последствий травм. 

С чего начать? 

1. Настройте себя на то, что на этот раз вы будете смотреть фильм с терапевтической 

целью. 

2. Определитесь с проблемой, которую вы хотите решить в своей жизни. Это может 

быть эмоциональная проблема, вопрос взаимоотношения с партнером, затруднительная 

жизненная ситуация, трения с начальством и пр. 

3. Подберите фильм с подходящей тематикой, для этого вы можете 

проконсультироваться с друзьями и коллегами, поискать в Интернете. В интернете 

существуют тематические форумы, достаточно набрать в поисковике «смотреть фильм о …», 

‒ и далее название интересующей вас проблемы. Внимательно изучите аннотации к фильмам 

и комментарии. 

4. Определите приемлемый для вас жанр фильма, ведь есть фильмы, которые вы не 

будете смотреть даже перед дулом пистолета. Не заставляйте себя, начните прислушиваться 

к себе, к своим вкусам, что, кстати, тоже может стать поводом для самоанализа. Помните, 

что даже в боевике среднего уровня или в «мыльной опере», при желании и определенном 

опыте, можно найти все то, что необходимо для работы над собой. 

5. Выбирайте фильмы с «хорошим концом» и исключите ужасы. Хотя, следует 

оговориться, выбор зависит от характерологических особенностей человека. Вы можете не 

любить мелодрамы (фильмы с плохим финалом), однако это может свидетельствовать о 

наличии у вас нерешенной психологической проблемы. Если вы находитесь в терапии, 

терапевт, скорее всего, нацелит фоку своего внимания на проработку этой проблемы и после 

совместного просмотра фильма, в процессе обсуждения, через переживание негативных 
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эмоций, сможет увидеть и показать вам их причины, сокрытые в бессознательном. Однако, 

если вы работаете самостоятельно, будьте осторожны: выбирайте фильмы, негативные 

эмоции от которых вы в состоянии «переработать» самостоятельно! Иначе ситуация можете 

усугубиться. 

6. В процессе просмотра наблюдайте за поведением и высказываниями героев, за их 

манерой держаться, за их эмоциями, особенностями характера, отмечайте, что вам нравится 

и не нравится в их поведении, в их выборе методов воздействия друг на друга и способов 

решения ситуаций. 

7. После просмотра фильма проанализируйте его, желательно это сделать не позднее, 

чем через 20-30 минут. 

8. Кто из героев оказался наиболее вам симпатичен, кто вызвал противоположные 

чувства. Что вы чувствуете по отношению к каждому. Какие из качеств персонажей вам 

понравились, какие – нет. Считается, что нас раздражает в других то, что мы не принимаем в 

себе. Не ищите опровержение этой мысли, а попробуйте, взяв ее за основу, взглянуть на 

раздражающие вас недостатки героев фильма по-новому. 

9. Подумайте, какие эмоции он всколыхнул в вас, что задело больше всего, что 

понравилось, что – нет. Что бы вы сделали так же, как это делали понравившиеся вам герои 

(герой) фильма, что – по-другому. Исходя из знания, что нет ничего случайного, попробуйте 

найти причину в глубине своей личности, своего характера, которая повлияла на рождение 

той или иной эмоции, того или иного отношения (положительного, отрицательного или 

нейтрального). Вспомните, какие ситуации в вашей жизни были похожи на увиденные, как 

вы вели себя в аналогичных ситуациях, что можно было бы изменить, что вы хотели бы 

изменить, а что – нет. 

10. Если, вдруг, выбор просмотренного фильма был неудачен, и настроение ухудшилось, 

а жизненная ситуация стала выглядеть еще более устрашающей, позвоните подруге или 

другу, обсудите с ней или с ним волнующие детали. Важно, с кем бы то ни было проговорить 

свои эмоции, услышать другое мнение. 

Кинотерапия прекрасно подойдет для налаживания отношений со своим партнером, 

родителями и детьми. Если вам не о чем говорить с детьми или с супругом/супругой, а вы 

хотите стать с ними ближе, заведите за правило совместный просмотр фильмов, не 

обязательно каждый день, но желательно регулярно и с обязательным обсуждением. Фильм 

способен стать идеальной причиной и площадкой, как для общения, так и для решения 

конфликтных ситуаций посредством кино – ненавязчивого, но эффективного 

нравоучительного тренажера, сила воздействия которого увеличивается в процессе 

обсуждения и заострения необходимых моментов. Помните, — воспитание, как и обучение – 

это бесконечная череда повторений. Сделайте их интересными и увлекательными, как для 

себя, так и для других. 
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ГЕНІАЛЬНІСТЬ: НАДЗВИЧАЙНІ ЗДІБНОСТІ, ЩО Є ПЕРЕДУМОВОЮ 

КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЧИ БОЖЕВІЛЛЯ? 

 

У статті піднято проблеми сутності обдарованості, талановитості та найвищого 

ступеня усіх обдарувань особистості ‒ геніальності. Зроблено висновок про те, що генії – 

люди з надзвичайними здібностями, що є запорукою креативного мислення та способу 

поведінки, а не так звані божевільні індивідууми. Виділено бар‟єри креативності та основні 

риси креативної особистості.  

Ключові слова: геніальність, креативність, креативне мислення, бар‟єри креативності, 

мотивація. 

 

The article deals with the debatable question of gift, talent and genius as the highest degree of 

all gifts essence. The study concludes that geniuses are people with out of ordinary abilities that 

insure creative thinking and way of acting, not so-called “strange fellow”behaviour. The barrier of 

creativity and main characteristics of creative person are highlighted. 

Key words: genius, creativity, creative thinking, barrier of creativity, motivation. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Проблема з‘ясування сутності обдарованості, талановитості 

та геніальності та виявлення обдарованих індивідів є досить складною та багатогранною. 

Упродовж століть філософи, психологи та педагоги шукають шляхи її вирішення. Отримані 

результати дозволяють констатувати певні здобутки, водночас у зазначеній галузі наукових 

досліджень чимало питань потребують розв‘язання, уточнення, розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор. На рахунок вищевказаної проблеми довгий час 

дискутували наші та зарубіжні вчені, філософи, психологи та педагоги, медики. Серед них – 

Платон, Луначарський, Френсіс Гальтон, Чезаре Ломброзо, Дж. Азендорф та Ф. Нейер тощо. 

Проте, вона розкрита ще недостатньо та потребує подальших досліджень. 

У зв‘язку з цим метою статті став аналіз сутності таких понять як обдарованість, 

талановитість та геніальність, спільні та відмінні риси між генієм та божевільним, 

надзвичайні здібності особистості як передумова її креативної поведінки, ознаки креативної 

діяльності, мотивація.  

Методи дослідження. Для розв‘язання поставлених завдань використовувались такі 

теоретичні методи дослідження: аналіз (аналіз наукових джерел інформації); індукції-

дедукції (узагальнення отриманих результатів); порівняльний аналіз. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. В нашому суспільстві впродовж багатьох століть побутувала хибна 

думка про те, що геніальність – це щось таке, що знаходиться на одній межі з божевіллям. 

Ідеї, що геній і божевілля – речі спільні не є новими. Ще Платон вважав творчість 

«маренням, подарованим нам Богом» [1, с. 5]. Луначарський писав, що в далекій давнині 

художник чи поет був неодмінно патологічним типом. Френсіс Гальтон говорив, що 

геніальність – відхилення від норми, те саме, що й божевілля. 

Найбільш значними дослідженнями, покликаними підтвердити тезу про 

взаємопов‘язаність геніальності і божевілля, є робота італійського невропатолога Чезаре 

Ломброзо «Геній і божевілля», в якій він з одного боку аналізує факти, пов‘язані з діяльністю 

і поведінкою великих людей, у спробі довести, що геній і невроз співпадають, а з іншого 

приводить опис величезної кількості випадків, коли душевнохворі люди з тими чи іншими 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

374 
 

видами божевілля, від шизофренії до різних маній, виявляють художні здібності, раніше їм 

не властиві [1]. 

У своїй книзі Ч. Ламброзо не тільки намагається довести, що геній і божевілля по суті 

одне і теж саме, але й досить аргументовано розмірковує про прояв художніх здібностей у 

божевільних. Тобто, за ним, існує зворотній взаємозв‘язок – генії схильні до божевілля, а 

божевільні до геніальності. 

Спінеллі, після багатьох марних спроб намалював нарешті Люцифера у всьому його 

неподобстві, і тоді той з‘явився йому уві сні, докоряючи в тому, навіщо він його зобразив 

таким виродком. Цей образ протягом багатьох років переслідував художника і мало не довів 

його до самогубства. Це все можна пояснити тим, що з втратою розуму фантазія здобуває 

повний простір і хворий, як і геній, переймається співчуттям до творів тієї ж фантазії, тоді як 

у нормальних людей здоровий глузд, що не допускає їх до ілюзії чи галюцинації, певною 

мірою пригнічує їх здібності. 

Наукові ж дослідження погоджуються з тим, що геніальні люди, які виділяються 

інноваційними та креативними досягненнями (наприклад винахідники), частіше хворіють на 

психічні захворювання, аніж менш креативні люди з пересічними можливостями. Таким 

чином божевілля не може розглядатися в якості передумови для креативної діяльності. 

Опоненти Ч. Ламброзо та його прихильники вважають, що геніальність – не хвороба, 

геній – не божевільний, йому властиве здорове божевілля. Так званні «божевільні ідеї» 

народжуються в найрозумніших головах, а хаос, що вноситься ними в звичний плин думки – 

«творчий хаос». 

Цей процес і є креативністю. Науковці схиляються до думки, що креативність – це 

здатність продуктивно поєднувати між собою ідеї, інформацію та речі в оригінальний, 

незвичайний новий спосіб. Креативність вимагає насамперед глибокого занурення у 

відповідну область науки. 

Бар‘єром для креативності є страх перед змінами, невпевненістю та непередбачуваністю. 

І, навпаки, можна зробити висновок про те, що креативність вимагає свого роду певної 

мужності, мужності поставити під питання старе і звичне для нашого суспільства.  

Щодо рис креативної людини, то однозначної думки серед науковців не існує. 

Масштабне опитування знаменитих креативних сучасників показало, що талановиті люди, на 

противагу до інших є стійкішими до життєвих труднощів та випробувань. Вони – фізично 

сильніші та витриваліші, а також здатні на вражаючу витримку. Вони можуть бути 

одночасно і розсіяними, і дисциплінованими, скромними і гордими, консервативними та 

ліберальними, то пристрасними та сліпо відданими своїй роботі, то, раптом, холодними та 

об‘єктивними. Це все означає, що креативні люди не здатні жити і виконувати одну і ту ж 

закріплену за ними константну роль [2, с. 263]. 

Ознаки стилю навчання і мислення талановитої особистості: 

 Високообдаровані мають в окремих сферах наук дуже детальні знання; 

 Їх словниковий запас для їх віку є незвичайним; 

 Їх мова виразна та зв‘язна; 

 Вони можуть швидко помічати факти; 

 Вони дуже швидко підмічають зв'язок між причиною і наслідком; 

 Вони шукають спільні і відмінні риси; 

 Вони знають основні принципи розв‘язання складних завдань; 

 Вони з легкістю використовують операцію «узагальнення»; 

 Вони швидко читають і надають перевагу книгам старшого віку тощо; 

Креативна діяльність характеризується наступними ознаками: 

 Дивергентне мислення – це мислення в найрізноманітніших напрямах, що націлене не 

на просте і стандартне вирішення проблеми, а на розв‘язання незвичайними шляхами; 
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 Оригінальність. Маються на увазі унікальні, так звані одноразові ідеї, які є за своєю 

суттю чимось особливим, зовсім не щоденним. Фантазія креативної людини переходить 

часто межу усього можливого до цієї пори і веде до нових невідомих і незвіданих місць. 

 Лабільність – це розумова здатність, що полягає у гнучкості мислення. Такі люди 

можуть швидко переключатися з одного мисленнєвого рівня на інший і розглядати проблему 

одночасно з різних точок зору [2]. 

Проміжною ланкою або фактором між здібностями та креативністю з однієї сторони та 

надзвичайними досягненнями з іншої сторони є мотивація. Мотивація – це готовність 

витрачати свої сили на певний рід діяльності. Вона складається під впливом батьків, 

вихователів, вчителів, друзів тощо, тобто соціуму, в якому знаходиться людина. 

Її складають: 

а) інтереси та витривалість дитини, які визначають, скільки сили та часу дитина приділяє 

тому чи іншому роду занять; 

б) допитливість та цілеспрямованість – внутрішні рушійні сили, які спонукають дитину 

відкривати нові речі, наполегливо прагнути до досягнення поставлених цілей та досягати 

відповідних результатів. 

Отже, генії – люди з надзвичайними здібностями, що є запорукою креативного мислення 

та способу поведінки. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА  

1. Чезаре Ломброзо. Геніальність і божевілля / Ломброзо Чезаре. – Мінськ: ТОВ 

«Попурри», 2000. – 587 с. 

2. Jens B. Asendorpf und Franz Neyer. Psychologie der Persönlichkeit / Asendorpf Jens B., 

Neyer Franz. – Berlin: Springer, 2012. – 469 s. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

376 
 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ / 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 004.422.83 

Svitlana Antonenko, Manfoumbi Chung Alpha 

(Dnipro, Ukraine) 

 

DEVELOPMENT OF A WEB-APPLICATION «ARCHIVES OF THE DEPARTMENT» 

 

Описано призначення проекту та методологія розробки. Предсталено user stories для 

різних ролей, а також діаграму варіантів використання та діаграму класів. Описано 

фреймворки, за допомогою яких ведеться розробка проекту. 

Ключові слова: Веб-додаток, форми, інформація, Scrum, Laravel framework. 

 

This thesis describes the purpose of the project and the development methodology. It presents 

the user stories for different roles, as well as the use case diagram. It is also described the 

frameworks in which the project is being developed. 

Key words: Web-application, forms, user, information, Scrum, Laravel framework. 

 

The purpose of this application is to collect, automatize and archive the information concerning 

all teachers of the department of computers of the faculty of applied mathematics of the National 

university of Dnipropetrovsk. That information is mainly their work-related activities and 

documents. The aim of the application is to give teachers an easy and accessible platform to freely 

and rapidly access and manage all their information. 

An application, to manage information and documents of each teacher of the department 

became a need due to the challenges that the archive department was facing. In fact, only one 

person oversaw all the archive, and, it had become difficult for a teacher to get desired document at 

appointed time because lots of factors where needed. 

To realize this project, we need to create an easy interface, add forms where teachers will fill 

and save information concerning their personal and professional life, a database to save all this 

information and make it accessible for them to edit, delete or add new ones, a server, since our 

application is a web app, and a friendly design. 

We will use web programming tools like Laravel [1] for backend side, JavaScript, jQuery [2], 

Bootstrap [3], MVC model, REST APIs for frontend side and MySQL for the database.  

The main methodology used to organize the development of this application will be V-Model 

and some Scrum methodology concepts will also be included. 

For this application, two type of users are involved, the teacher and the administrator. 

Figure 1 shows a use case diagram of our project. 
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Figure 1. Use case diagram 

Tables 1, 2 show some of the user stories for different user types with their priorities. 

Table 1  

User stories with priority for Teacher 

User type Story Priority 

Teacher As a user, I want to be able to see the list of all 

teachers 

0 

 As a teacher, I want to be able to register to have 

access to the application 

2 

 As a user, I want to have a create and see my profile 2 

 As a user, I want to fill forms 1 

 As a user, I want to save and see all the information I 

fill in the forms  

2 

 As a user, I want to edit, update or delete my 

information 

1 

 As a user, I want to be able to see all other teacher‘s 

information 

0 

 As a user, I want to know see my grade and the 

diploma topics I have supervised 

1 

 As a user, I want to be able to manage my leaves 

periods 

0 

 As a user, I want to get notified about the next 

training, conference, or leave according to the date of 

the previous ones 

1 

 As a user, I want to add to my information any useful 

link from my Google drive while filling a form 

0 

 As a user, I want to add information about my children 

if I have some 

0 

 As a user, I want to enter when I was and when I will 

be going on maternity leave 

1 
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Table 2  

User stories with priority for Administrator 

User type Story Priority 

Administ-

rator 

As an user, I want to create an account as admin 2 

 As a user, I want to be able to see all teachers 1 

 As a user, I want to be able to access information 

about all teachers 

1 

 As a user, I want to be able to manage all teachers 

(delete, update, create) 

1 

 As a user, I want to be the only to have free 

authorization 

1 

 As a user, I want to get notified about any changes 

made by teachers 

0 

For the application to be deployed, it is required to have a domain to host the application on the 

internet, a browser to access the application, also an internet connection. 

For the logical working base of our project, the MVC architecture is used where we have 

Models that contains all the data to be used, Views to materialise our data and a Controller that 

interacts between the view and the model to change data if needed and influence the behaviour of 

the view. 

A class represents the actors of the application, their attributes and how they will be 

implemented and how they will be interacting to each other. A class diagram also describes the type 

of each attribute in a class. Our classes are represented in the following class diagram (Figure 2). 

 
Figure 2. Class diagram 

 

The User has specific information he has to provide before been able to have access to the 

application (first name, last name, patronymic, birth date, individual tax number, grade, marital 

status, title). Then he has access to many other classes that interact with him. All the other classes 

depend on User class and he has the choice to fill any of them or not. When using other classes, 

some values can be null but most of then should always exist. 

The conception of the application requires the web programming tools: Laravel framework, 

jQuery library, MySQL, Bootstrap framework. 
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Laravel [1] is a php-framework that optimize the conception of web applications and website 

on the backend side through its integrated concepts like MVC architecture, Eloquent Model class, 

blade, migration tables to connect to the database and create tables without interacting with it; 

integrated routes, controllers and so many other resources that makes the developing experience 

more elegant. It has some dependencies using Composer, symphony, bootstrap to cut the list short. 

JQuery [2] is a fast, easy to use and powerful JavaScript library. JQuery simplifies HTML 

document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development. 

MySQL is a database that enables you to manage an application data through the use of tables 

and request to interact with it and manipulate data‘s behaviour. 

Bootstrap [3] is a sleek, intuitive, and powerful mobile first front-end framework for faster and 

easier web development.  

It allows developers to speed up the UI integration by providing templates for most interface 

types, and its use optimize the conception time of a project. 

Summary. During the process of studying the project structure and the focusing project 

conception, lots of new web tools and technologies were discovered and implemented. For the 

continuity of the work, a testing part will be used to verify the performance of the web-application 

and also its behaviors using different browsers. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ  

І ПРИСТРОЇВ НА ЇХ ОСНОВІ 
 

У статті представлений лабораторний стенд для дослідження мікроконтролерів і 

пристроїв на їх основі, розроблений і виготовлений у коледжі. Стенд містить 

мікроконтролер AT89S8253 фірми Atmel, алфавітно-цифровий модуль індикації з числом 

знаків 2х16, два 16-розрядні світлодіодні індикатори і програмовану логічну інтегральну 

схему серії ACEX 1K фірми Altera. Стенд передбачає два режими роботи: реалізацію 

запрограмованих у пам‟яті програм мікроконтролера лабораторних робіт для вивчення 

студентами функціональних можливостей апаратних засобів мікроконтролера; 

інтерактивний режим роботи для здобуття студентами навиків програмування 

мікроконтролерів під час навчальної практики. 

Ключові слова: стенд, мікроконтролер, програмування, інтерактивний режим роботи.  

 

This article presents the laboratory stand for research of microcontrollers and devices based 

on them. The stand was designed and built at the college. The stand contains the Atmel‟s 

AT89S8253 microcontroller, 2х16 signs alphanumerical module of indication, two 16-bit light-

emitting-diode indicators and Altera‟s ACEX 1K series programmable logical device. The stand 

can be used for two modes of its work. One of them is the realization of laboratory work 

programmed in the memory of microcontrollers for studies of the functional possibilities of 

https://laravel.com/docs/5.3/
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microcontrollers hardware. The second possible use of the stand is the interactivity mode of work. 

Its aim is to help the students to develop their skills of microcontrollers programming during their 

training practice. 

Key words: the stand, microcontroller, programming, interactivity mode of working. 

 

Розвиток сучасних мікроконтролерів був започаткований в 70-х роках минулого століття 

і вже у 1976 році фірма Intel розпочала їх серійний випуск, а з 1980 року запустила у 

виробництво мікроконтролер і8051, який став надзвичайно популярним серед розробників 

пристроїв і систем з електронним керуванням. Модифікації цього мікроконтролера 

випускаються різними фірмами по даний час як мікроконтролери сімейства МС51. 

Мікроконтролери стали невід‘ємною частиною сучасних засобів телекомунікацій – це основа 

електронних телефонних апаратів, а також вузлів керування в цифрових автоматичних 

телефонних станціях. Вивчення принципів функціонування мікроконтролерів та їх 

програмування є актуальним для навчальних закладів, що готують фахівців для галузі 

телекомунікацій. У Львівському коледжі Державного університету телекомунікацій 

мікроконтролери та основи їх програмування вивчаються в рамках навчальних дисциплін 

«Обчислювальна техніка та мікропроцесори» і «Мікроконтролери та їх програмування». З 

метою підвищення ефективності навчального процесу з вивчення мікроконтролерів в 

коледжі розроблено і впроваджено у навчальний процес лабораторні стенди, які дозволяють 

в інтерактивному режимі створювати і налагоджувати програми для мікроконтролерів під 

час виконання лабораторних робіт студентами коледжу. Стенд містить мікроконтролер 

AT89S8253 фірми Atmel, сумісний з мікроконтролерами сімейства МС51 [1, с. 2-4], 

алфавітно-цифровий модуль індикації з числом знаків 2х16, два 16-розрядні світлодіодні 

індикатори, а також програмовану логічну інтегральну схему (ПЛІС) серії ACEX 1K фірми 

Altera [2]. Для інтерактивного програмування мікроконтролера стенд оснащений 

програмувальним кабелем, через який він сполучається з персональним комп‘ютером.  

Стенд передбачає два режими роботи:  

- реалізація запрограмованих у пам‘яті програм мікроконтролера лабораторних робіт; 

- інтерактивний режим роботи. 

Перший режим використовується для вивчення студентами функціональних 

можливостей апаратних засобів мікроконтролера і передбачає виконання наступних 

лабораторних робіт, що записані у пам'ять програм: 

- дослідження системи команд мікроконтролера; 

- дослідження способів адресування операндів в мікроконтролерах; 

- дослідження системи переривань мікроконтролера; 

- дослідження стекової пам‘яті мікроконтролера; 

- дослідження паралельних портів мікроконтролера; 

- дослідження інтерфейсу SPI; 

- дослідження інтерфейсу UART. 

Другий режим використовується для здобуття студентами навиків програмування 

мікроконтролерів при виконанні лабораторних робіт з названих вище навчальних дисциплін, 

а також при виконанні практичних робіт під час навчальної практики. У цьому режимі 

студенти складають програму відповідно до завдання з лабораторної чи практичної роботи і 

налаштовують її в інтерактивному режимі, що наближує виконання таких робіт до реальних 

умов роботи програмістів з розробки програмного забезпечення для мікроконтролерних 

систем. Серед такого класу задач, що пропонуються студентам, можна виділити наступні: 

- складання та налаштування програми для виводу інформації на модуль алфавітно-

цифрової індикації; 

- складання та налаштування програми для реалізації арифметичних операцій у 

мікроконтролерах; 

- складання та налаштування програми формування часових інтервалів; 
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- складання та налаштування програми формування електричних коливань; 

- складання та налаштування програми з використанням циклів та підпрограм; 

- складання та налаштування програми передачі даних через SPI–інтерфейс 

мікроконтролера; 

- складання та налаштування програми обробки переривань. 

Алфавітно-цифровий модуль індикації, що входить до складу стенду, у першому режимі 

роботи використовується для відображення сервісних даних – назва лабораторної роботи, 

назва режиму і ін., а в другому режимі використовується як для здобуття навиків студентами 

з програмування виводу алфавітно-цифрових даних на модуль індикації так і для 

відображення результатів виконання програм в десятковій системі числення. 

Два 16-розрядні світлодіодні індикатори дозволяють відображувати результати 

виконання програм, а також, при потребі, вміст внутрішніх регістрів мікроконтролера у 

двійковій системі числення. 

ПЛІС, що входить до складу стенду, реалізує необхідні для виконання лабораторних 

робіт допоміжні цифрові вузли – регістри для фіксування даних на світлодіодних 

індикаторах, двонапрямлені паралельні шини для паралельних портів мікроконтролера, SPI-

інтерфейс зовнішнього по відношенню до мікроконтролера пристрою. 

Інтерактивний режим роботи персонального комп‘ютера з мікроконтролером в стенді 

підтримується відповідним програмним забезпеченням [3, с. 132]: 

- транслятором з мови асемблера asm.exe; 

- симулятором Keil uVision2, що моделює роботу налагоджуваної програми 

мікроконтролера;  

- пакетом програм Microcontroler ISP Software для завантаження коду програми в 

пам‘ять мікроконтролера в режимі внутрішньосистемного програмування через паралельний 

порт ПК, SPI-інтерфейс мікроконтролера і програмувальний кабель, що їх з‘єднує. 

Усі вказані програми є доступними для безкоштовного використання. 

Вимоги до персонального комп‘ютера, що працює у парі зі стендом: 

- процесор типу Pentium 3 (4); 

- об‘єм оперативної пам‘яті, не менше, Мбайт 128; 

- місткість жорсткого диску, не менше, Гбайт  10; 

- операційна система – Windows 98, XP, 2000 або вище. 

Електронна схема стенду реалізована у вигляді друкованої плати з габаритними 

розмірами 120х90х15 мм, яка разом з модулем алфавітно-цифрової індикації розташована у 

корпусі з прозорою пластмасовою кришкою. Пульти керування та клавіатура розташовані на 

панелі корпусу. Модуль алфавітно-цифрової індикації з рідкокристалевим табло має 

достатньо великі розміри символів, які, завдяки вбудованій світлодіодній матриці 

підсвічування, добре видно незалежно від зовнішнього освітлення. 

Друкована плата стенду виготовлена з використанням сучасної технології поверхневого 

монтажу, що підвищує надійність стенду. 

Стенд живиться від стандартного зовнішнього блоку живлення напругою 5В. Струм, 

який споживає стенд, не перевищує 0,5 А. 

Технічні характеристики стенду: 

- число розрядів арифметико-логічного блоку мікроконтролера 8; 

- тактова частота роботи мікроконтролера, МГц  24; 

- об‘єм FLASH-пам‘яті для зберігання коду програм мікроконтролера, кБайт 8; 

- кількість циклів перезапису FLASH-пам‘яті мікроконтролера  10000; 

- об‘єм оперативної пам‘яті мікроконтролера, байт 256; 

- об‘єм пам‘яті мікроконтролера типу EEPROM для зберігання даних, кБайт 2; 

- кількість циклів перезапису пам‘яті типу EEPROM, тис. 100; 

- тактова частота опорного генератора стенду, МГц    10; 

- число розрядів двонапрямленої шини введення/виведення стенду 8;  
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- число розрядів світлодіодного індикатора 16; 

- число символів модуля алфавітно-цифрової індикації 2х16; 

- кількість вентилів ПЛІС, тис. 10; 

- максимальна тактова частота роботи цифрових компонентів ПЛІС, МГц   250; 

- габаритні розміри стенду, мм   330х280х50. 

Зовнішній вигляд стенда разом з програмувальним кабелем представлений на рисунку. 
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ  

 

У статті розглянуто можливості використання хмарних технологій у соціальній сфері, 

окреслені перспективи переходу у майбутньому до хмарної мережі та показані основні 

переваги і недоліки їх впровадження. Наведено аналіз останніх досліджень переходу 

освітніх установ та організацій на хмарний сервіс.  

Ключові слова: глобалізація освіти, хмарні технології, хмарне обчислення, ІТ-

інфраструктура, програмне забезпечення, інформаційна система, провайдер. 

 

In the article the possibilities of using the cloud technologies in the social area are considered, 

the prospects for future transition to the cloud network are outlined and the main advantages and 

disadvantages of its implementation are shown. The recent researches of transition of educational 

institutions and organizations in the cloud service are analyzed. 

Key words: globalization of education, cloud technologies, cloud computing, IT-infrastructure, 

software, information system, provider. 

 

Інновації ‒ це кінцевий результат інноваційної діяльності, у вигляді нового чи 

удосконаленого продукту або технологічного процесу, який наділено якісними перевагами 

при використанні та проектуванні, виробництві, збуті, використовується у практичній 

діяльності та має суспільну перевагу. Під цим поняттям також позначають нововведення, 

http://atmel.com/AT89S8253.pdf
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новизну, зміну, введення чогось нового. Якщо мова йде про освіту то інновація означає 

введення нового в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної 

діяльності викладача і студента, Інновації не виникають самі по собі. Це результат наукових 

пошуків, передового педагогічного досвіду як окремих педагогів, так і навчальних закладів 

[4; 13]. 

В основі інноваційних процесів в освіті лежать дві важливі проблеми педагогіки ‒ 

проблема вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду та 

проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику. Їх результатом 

є використання теоретичних і практичних нововведень і таких, що утворюються на межі 

теорії і практики. Викладач може бути і автором, і дослідником, і користувачем, і 

пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій. 

Потреба в інноваціях педагогічної діяльності в умовах розвитку освіти спричинена 

рядом обставин: розбудова суверенної держави викликала необхідність докорінної зміни 

системи освіти, методології і технології організації навчально-виховного процесу у 

навчальних закладах різного типу: ліцеях, гімназіях, авторських школах, коледжах, 

приватних, недільних, духовних школах тощо. Пошуки, які ведуть колективи навчальних 

закладів нового типу, можуть збагатити не лише освітню практику, а й педагогічну науку 

[6, 7]. 

Змінився характер ставлення педагогів до факту засвоєння і застосування педагогічних 

нововведень. Якщо раніше інноваційна діяльність обмежувалася використанням 

рекомендованих зверху нововведень, то сьогодні вона набуває дослідницько-пошукового 

характеру: викладач обирає нові програми, підручники, використовує нові прийоми і 

способи педагогічної діяльності [2]. 

Створилася реальна ситуація конкурентно-спроможності навчальних закладів, 

спричинена входженням навчальних закладів у ринкові відносини, створенням їх нових 

типів, у тому числі й недержавних. 

Серед низки історичних викликів, перед якими постала освіта у ХХІ ст., – забезпечення 

оптимального балансу між локальним та глобальним з тим, щоб людина, формуючись, як 

патріот своєї країни, усвідомлювала реалії глобалізованого світу, була здатною жити і діяти в 

глобальному соціумі, нести частку відповідальності за нього. Можна говорити про 

амбівалентність чинників, які детермінують розвиток освітньої сфери у сучасному світі. З 

одного боку, освітні стратегії мають враховувати неминучу тенденцію втягування держав в 

процес глобалізації, а з другого – спрямовуватися на підвищення національної 

конкурентноспроможності при збереженні культурно-національної специфіки. Фактично 

національні системи освіти поставлені перед вибором: чи намагатися зберегти власні 

традиції і стандарти, ризикуючи виявитися "виключеними", чи поступитися експансії 

динамічніших і конкурентоспроможніших освітніх моделей, ризикуючи втратити значну 

частину власної ідентичності. 

Специфіка функціонування освітньої системи в умовах глобалізації найбільш яскраво 

виявляється у парадигмальних зрушеннях, зміні ціннісних орієнтацій суб‗єктів освіти, в 

інтеграції освіти в ринкові відносини, посиленні конкуренції між навчальними закладами, в 

уніфікації освітніх практик й інтеграції освіти з науково-практичною діяльністю, а також у 

формуванні нового типу освітнього простору – інтернет-простору, який дозволяє 

розвиватися таким формам освіти, як дистанційне навчання, віртуальні й корпоративні 

університети, транснаціональні навчальні центри. Зміна динаміки і змістовних ліній 

сучасного історичного поступу зумовили потребу в модернізації професійної та світоглядно-

методологічної підготовки сучасного фахівця. Серед об‗єктивних передумов цього процесу 

можна виокремити такі:  

1) глобалізаційні зміни (глобалізація, становлення інформаційного суспільства, світова 

динаміка і нова екологічна епоха, локальні конфлікти і потреба формування "громадянина 

світу", полікультурного виховання тощо); 
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2) внутрішні зміни (становлення державності, демократичні і ринкові перетворення, 

зміна духовно-морального клімату, загострення соціальних проблем, зокрема, бідності, 

демографії, екології).  

До суб‗єктивних чинників належать:  

а) зміна ідеологічної парадигми розвитку;  

б) зміна співвідношення раціонального та ірраціонального знання (науки і релігії);  

в) змістовне оновлення системи гуманітарного знання (філософія, політологія, 

соціологія);  

г) зміна загальнонаукової (природничої) картини світу. 

Розвиток вищезазначених тенденцій висуває низку нових вимог до реформування 

вітчизняної (як і в інших країнах) вищої освіти, зокрема: 

а) формування нової етики і норм поведінки та діяльності в інформаційно-глобальному 

світі, усвідомлення особистої відповідальності за можливість продовження буття на планеті, 

використання безпечних для здоров‗я технологій; 

б) формування у молоді інноваційної орієнтації з врахуванням необхідності подолання 

потенційно небезпечного розриву між двома сучасними цивілізаціями – науково-технічною і 

суспільно-гуманістичною; 

в) поглиблене вивчення причин, засад і тенденцій сучасного цивілізаційного поступу, 

прав і обов‗язків громадянина демократичної держави; засвоєння навичок співжиття в 

об‗єднаному глобалізованому світі з усуненими бар‗єрами для вільного руху капіталів, 

товарів і робочої сили; 

г) загострення екологічної, демографічної, енергетичної та інших глобальних криз, що 

загрожують не тільки прогресу людства, а й його існуванню; 

ґ) поглиблення розриву між успадкованими (генетичними) програмами поведінки і 

вимогами життя в демократичних суспільствах; 

д) формування відкритого світового ринку, де домінують ті країни, котрі перетворили 

освіту в національний пріоритет; 

е) перехід до інформаційної стадії соціального розвитку з розвиненим демократичним 

устроєм, де формування в системі освіти автономних і креативних особистостей стає 

нагальною необхідністю; 

є) істотне заміщення рухомими зображеннями та звуками необхідних для традиційного 

текстового навчання каналів інформації, що виявляється у відсутності серед молоді 

прагнення до читання, оскільки це швидко її втомлює [3, 5]. 

Незаперечним є факт, світ навколо нас швидко змінюється. Порівняно з минулими 

роками значно збільшилася кількість користувачів мережі Інтернет. Дедалі частіше мова йде 

про DIGITAL покоління X/Y/Z: діти народжені у цифрову епоху. Y: діти нового тисячоліття 

(millennials), які Y: завжди мобільні, багато спілкуються, працюючи над спільними 

завданнями, виросли в соціальних мережах 

Джейкоб Морган у своїй праці «Робота майбутнього» стверджує, що відбувається 

еволюція педагогічного працівника. Особливості полягають у тому, що у минулому він 

працює з 9 до 18 на робочому місці; використовує корпоративне обладнання; накопичує 

інформацію; покладається на електронну пошту; розраховує на корпоративне навчання; не 

має права голосу. Майбутнє виглядає по-іншому. Викладач працює в будь-який зручний час, 

незалежно від місця; у роботі використовує різні пристрої; ділиться інформацією; 

покладається на технології для спільної роботи; шукає найкращі доступні ресурси для 

навчання; здатний стати лідером. 

Зміни можуть застати зненацька і важливо «спіймати свою хвилю». Тому на допомогу 

приходять хмарні технології, Хмарні технології ‒ це парадигма, що припускає віддалену 

обробку та зберігання даних. Хмара ‒ це якийсь ЦОД (дата-центр, сервер) або їх мережу, де 

зберігаються дані і додатки, що з'єднуються з користувачами через Інтернет. Хмари 

дозволяють споживачам використовувати програми без установки і доступу до особистих 
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файлів з будь-якого комп'ютера з доступом в Інтернет. Хмарні технології дедалі активніше 

проникають і в освіту, адже сьогодні правильний вибір освіти і професії – квиток до світу 

можливостей.  

Використання хмарних технологій в навчанні має такі переваги: 

 економія засобів на придбання програмного забезпечення (використання технології 

Office Web Apps (Office онлайн)); 

 зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях; 

 виконання багатьох видів навчальної роботи, контролю і оцінювання online; 

 економія дискового простору; 

 антивірусна, безрекламна, антихакреська безпека та відкритість освітнього 

середовища для учасників освітнього процесу. 

Приклади використання хмарних технологій у ВНЗ: 

 Використання Office Web Apps-додатків. (Office 365); 

 Електронні журнали і щоденники. (http://shodennik.ua/); 

 Он-лайн сервіси для навчального процесу, спілкування, тестування; 

 Системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека; 

 Сховища файлів, спільний доступ. (Dropbox, SkyDrive); 

 Спільна робота; 

 Відеоконференції; 

 Електронна пошта з доменом навчального закладу; 

 Сервіси Google Apps; 

 Додатки і сервіси, які надає Google для допомоги в навчанні; 

 Google ArtProject – інтерактивно-представлені популярні музеї світу; 

 Google Docs – онлайновий офіс; 

 Google Maps – набір карт; 

 Google Sites – безкоштовний хостинг, який використовує вікі-технологію; 

 Google Translate – перекладач; 

 YouTube – відеохостинг; 

 Google Диск – єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними [10]. 

Принципами освіти майбутнього мають стати математика; цифрове сприйняття світу; 

вміння обробляти інформацію. Науковці стверджують, що залучення 1% населення до 

STEАM-професій підвищує ВВП країни на $50 млрд.  

Вже у 2020 році потрібно буде мати 5-топ навичок: крос-культурну компетенцію, 

обчислювальне мислення, знання нових медіа, крос-дисциплінарні знання, віртуальну 

колабрацію. Разом з тим у 18 років молода людина повинна мати 8 навичок; розмовляти з 

незнайомцями, знаходити дорогу, орієнтуватися; керувати своїми завданнями, планами і 

часом, виконувати домашню роботу, вирішувати непорозуміння з людьми, справлятися з 

навантаженнями, заробляти і управляти грошима; приймати рішення.  

Хмари дозволяють оцифровувати матеріал. Що оптимізує та автоматизує процеси. Це 

створює можливості залучати більше студентів, витрачати менше часу на контроль знань, 

забезпечувати персоналізоване навчання і створює умови для захисту даних. Застосування 

цифрових технологій у роботі викладачів і студентів підвищують її продуктивність. 

Пратформи дозволяють використовувати традиційні навчальні практики у світі, 

орієнтованому на мобільність і хмарні технології [10].  
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

 

У статті розглянуті питання використання новітніх інформаційних технологій у 

підготовці спеціалістів економічних спеціальностей. Приділено увагу використанню в 

навчальному процеси програмного продукту «1С:Підприємство 8.3» та можливість і 

доцільність його застосування.  

Ключові слова: 1С: Підприємство, інформаційні технології, програмний продукт, веб-

клієнт, хмарні технології, освіта. 

 

The article deals with the use of new information technologies in training specialists in 

economy. Paid much attention to educational use of the software "1C: Enterprise 8.3" and proved 

the possibility and feasibility of its application. 

Keywords: 1C: Enterprise, information technologies, software, web-client, cloud, education. 

 
Сьогодні в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на 

інтеграцію в світове інформаційно-освітній простір, якій супроводжується змінами в 
організації процесу навчання. Застосування новітніх інформаційних технологій в освіти 
дозволяє якісно змінити методи і організаційні форми навчання, зробивши його більш 
зручним і доступним. Інформаційні технології є одними з найбільш динамічно розвиваючих 
галузей в світі, яка потребує постійного росту якості фахівців.  

Застосування інформаційних технологій в процесі підготовки студентів для підвищення 
ефективності навчання присвячена велика кількість праць і досліджень. Цими питаннями 
опікувалися зокрема Л.Дибкова, П.Гороль, Р.Гуревич, А.Катренко, Л. Коношевський, 
В.Самсонов, В.Ситник, Т.Писаревська, П. Пичугин, Л.Терещенко, Є.Умнова, Г.Федорова, 

http://eztuir.ztu.edu.ua/
http://www.bsfa.edu.ua/
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В.Шквір та ін. Однак актуальною проблемою є використання новітніх інформаційних 
технологій в підготовки високоякісних фахівців згідно сучасних вимог ринку та розвитку 
техніки і виробництва.  

Аналіз останніх досліджень показує, що проблему ефективної організації навчального 
процесу, яка пов‘язана з підвищенням якості професійної підготовки студентів, остаточно не 
розв‘язано [1, c. 17-23]. Тому одним з напрямків розвитку нашої країни на період 2011-
2021 рр., визначених Законом України "О пріоритетних напрямках інноваційної діяльності в 
Україні" являється розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій. 
Реформування інформаційного забезпечення передбачає вживання кардинальних заходів 
щодо удосконалення процесу управління та забезпечення державної підтримки. 

Метою даної статті є дослідження практичної можливості використання платформи 
«1С: Підприємство 8.3» (хмарних технологій) у навчальному процесі для організації якісної 
професійної підготовки спеціалістів. 

Виклад основного матеріалу. В умовах прискорення науково-технічного прогресу 
розвивається сучасний світ. Кожен день з'являється нові технології, нові процеси, які 
покращують універсальне і спеціалізоване програмне забезпечення, виходять його нові 
релізи, зростає продуктивність і швидкодія апаратної складової персональних комп‘ютерів, 
запроваджуються нові способи і засоби комунікації інформації тощо.  

При підготовці студентів економічних спеціальностей на сьогодні увага приділяється 
проблемі оволодіння навичок використання системи «1С:Підприємство», яка за останні роки 
є одним з найбільш поширених об‘єктів взаємодії системи вищої освіти в галузі економіки та 
ІТ-індустрії.  

«1С:Підприємство» - програмне забезпечення економічного спрямування, призначене 
для автоматизації ведення обліку на підприємствах різних галузей. Всі програми «1С» 
написані на одній основі - технологічній платформі, яка не є самостійним продуктом для 
кінцевих користувачів. Платформа постійно вдосконалюється, на даний час найновіша версія 
‒ 1С:Підприємство 8.3, успішно працюють версії 1С 8.0, 8.1 і 8.2 [2].  

Архітектура платформи і її інструментальні засоби реалізують предметно-орієнтований 
підхід в розробці прикладних рішень, що дозволяє розробнику зосередитися на вирішенні 
прикладних задач предметної області, що в свою чергу збільшує швидкість і спрощує процес 
створення бізнес додатків. Вся розробка, від побудови структур даних до проектування 
елементів інтерфейсу і підключення засобів інтеграції ведеться в одній системі понять. Ці 
особливості платформи дозволяють використовувати її не тільки при навчанні з ІТ-
спеціальностями, але і спеціалізуються в різних предметних областях. 

У нові версії технологічної платформи «1С: Підприємство 8.3» реалізовані хмарні 
технології через Інтернет для роботи та навчання. Нова платформа має широкі можливості 
вибору архітектури, на якій буде працювати система, можливість надання прикладних 
рішень в оренду та використання їх як сервісів (у центрах обробки даних, за моделлю ASP і 
SaaS). Користувачі можуть працювати з системою в режимі веб-клієнта через звичайні 
інтернет-браузери, в т.ч. з мобільних пристроїв і по мобільних каналах зв'язку. Технологія 
«веб-клієнт» дозволяє працювати з системою користувачам, на комп'ютерах яких не 
встановлено саме «1С: Підприємство». Веб-клієнт може працювати в різних інтернет-
браузерах (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome), що дозволяє 
використовувати його в різних операційних системах (Microsoft, Windows, Linux, MacOS). 
Ну і, нарешті, автоматичні оновлення. Оскільки програми зберігаються в «хмарі», оновлення 
і підтримка працездатності програми робиться на «хмарному» сервері. 

При вивчені програмного продукту «1С: Підприємство » студенти зможуть освоїти весь 
перелік видів інформаційний діяльності фахівця економічного профілю. До них відносяться: 

• організаційно-управлінська - поліпшення економічного становища підприємства 
(установи) на основі професійних знань та інформації про фінансові результати діяльності 
підприємств на основі прикладного програмного забезпечення економіста; 

• планово-фінансова ‒ ведення планування, використання фінансової інформації при 
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виконанні розрахунків з обліку наявності та руху активів; оформлення техніко-економічної 
та звітної документації;  

• інформаційно-аналітична ‒ вміння аналітично обробляти облікову і звітну інформацію 
на підприємствах (організаціях і установах), вироблення ефективної облікової політики; 

• нормативно-методична ‒ розробка нормативних актів, що регулюють бухгалтерський 
облік, забезпечення підприємства прикладним програмним забезпеченням спеціального 
призначення; 

• фінансова і кредитна ‒ оперування методами здійснення банківських операцій, 
автоматизація банківських операцій, володіння електронними засобами спілкування; 

• податкова ‒ володіння комп'ютерними методами збору, обробки та зберігання 
інформації про сплату податків, використання сучасних інформаційних технологій і 
прикладного програмного забезпечення [3, с. 10]. 

Програмний продукт «1С» – найпоширеніший в Україні і на просторах СНД. Фірма «1С» 
постійно приділяє увагу взаємодії з системою освіти. Спеціально для підтримки навчального 
процесу, орієнтованого на підготовку молодих фахівців у галузі економіки, управління та IT-
технологій, чия подальша робота буде пов'язана з активним використанням програмних 
продуктів сімейства «1С: Підприємство». Фірмою «1С» була створена професійна 
інформаційна система ІТС ПРОФ ВУЗ, доступна на сайті its.1c.uа і на DVD-випусках. 
Викладачам навчальних закладів фірма рекомендує активно використовувати матеріали цієї 
інформаційної системи для підготовки і актуалізації профільних навчальних курсів і програм 
для студентів, оперативно і легально отримувати оновлення використовуваних у 
навчальному процесі програму «1С: Підприємство». Договір ІТС ПРОФ ВУЗ оформляється 
для навчальних закладів безкоштовно [4]. 

Навчальним закладам, які уклали угоду про сертифіковане навчання учнів (ЦСО УЗ), 
фірма «1С» надає широкий спектр готових сертифікованих курсів для використання в 
навчальному процесі. 

Також фірма «1С» та інші ІТ-компанії спільно з громадськими організаціями та 
навчальними закладами проводять цілий ряд професіональних конкурсів і проектів, які 
можуть бути цікаві студентам ВНЗ і випускникам середніх навчальних закладів. Такі 
проекти допомагають ІТ-компаніям успішно формувати свій майбутній кадровий резерв, а 
студентам одержувати можливість реалізуватися в обраній професії. 

Таким чином, вивчення спеціалізованих програмних продуктів зокрема «1С: 
Підприємство» є необхідним при підготовці фахівців економічної спрямованості вузу, 
оскільки підвищує рівень знань в інформаційній та економічної спрямованості, а також 
впливає на рівень конкурентоспроможності на ринку праці. У процесі навчання сучасним 
програмним продуктів студенти отримують конкретні знання, які підвищують професійний 
зростання молодих спеціалістів у відповідності з вимогами сучасної економіки.  
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МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ  

 

Оцінка сучасного стану проблеми системного продукування. На сучасному етапі 

розвитку цивілізації однією з найбільших цінностей стає інформація. Управління потоками 

інформації без застосування спеціальних технічних і програмних засобів стає неможливим. 

Тому виникає проблема створення таких засобів. Сьогодні одним із ефективних засобів 

підвищення конкурентоздатності організаційної системи є її інформатизація.  

Ключові слова: інформаційна система, файлова система, база даних, інформаційне 

сховище, веб-ресурси.  

 

Assessment of the current state of the system production problems. At the present stage of 

civilization one of the best values is information. Managing the flow of information without the use 

of specialized hardware and software becomes impossible. Therefore there is the problem of 

creating such funds. Today one of the effective means of improving the competitiveness of the 

organizational system is its computerization. 

Keywords: information system, file system, database, information storage, web resources. 

 

Під визначенням інформатизація організаційних систем ми розуміємо необхідну і 

достатню множину правових, організаційних, економічних, наукових та науково-технічних 

рішень і процесів, спрямованих на створення інформаційно-комунікаційних систем з метою 

задоволення інформаційних потреб, забезпечення та автоматизації бізнес-процесів, 

підтримки прийняття рішень та підвищення ефективності управління організаційною 

системою із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій [1, с. 25]. Це стосується 

всіх напрямків інформатизації всіма засобами інформатизації, в тому числі засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій [2, с. 5]. 

Конкурентоспроможність будь-якої організаційної структури, підприємства, фірми 

прямо залежить від кількості та якості інформації, якою вона володіє, а також від наявності 

засобів оперування такою інформацією. 

Тому проблема створення інформаційних ресурсів є важливою для 

конкурентоспроможності, а отже у сучасних умовах і існування  організаційної системи. 

Метою роботи є дослідження методів та розробка технології продукування (синтезу) 

інформаційних ресурсів. Необхідно запропонувати підхід, що дозволить обґрунтовано 

обрати засоби та технології для створення інформаційних ресурсів. 

Для цього необхідно проаналізувати дані, інформацію та знання, які можуть зберігатись 

в інформаційних ресурсах. 

На основі компонентного підходу та прикладного системного аналізу необхідно 

розробити підхід до проектування та створення ресурсу як системи компонент, певним 

чином пов‘язаних між собою та з іншими компонентами ІКС. 

Мають бути досліджені інформаційні ресурси, їх класифікація, основні типи. Результати 

аналізу засобів продукування інформаційних ресурсів є основою для формулювання 

рекомендацій по застосуванню тих чи інших засобів для продукування окремих компонентів 

ресурсу ІКС. 

Результати роботи спрямовані на застосування при розробці проектів інформатизації 

організаційних систем, зокрема для системного проектування інформаційних ресурсів. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

390 
 

Розробка інформаційного ресурсу є одним з етапів розробки інформаційно-

комунікаційної системи організаційної системи [3, c. 9]. Проектування інформаційного 

ресурсу базується на системному проектуванні інформаційних систем. 

Для ефективного використання інформаційного ресурсу мають бути розроблені засоби 

доступу до нього. На сьогодні для доступу до ресурсів організаційних систем 

використовуються корпоративні портали [4, с. 38]. При проектуванні ресурсу має бути 

передбачена інтеграція із засобами доступу, організація  належного рівня безпеки, інтеграція, 

тощо. 

Комп‘ютеризовані інформаційні ресурси діляться на такі основні типии: 

1) Файлові системи (ФС) є найпростішим і найбільш розповсюдженим типом 

інформаційних ресурсів. Вони дозволяють зберігати дані, інформацію та знання довільного 

типу та довільної структури. ФC з одного боку є персональним інформаційним ресурсом, а з 

іншого є базою для інших типів ресурсів. 

Розвиток ФС почався із створенням носіїв даних достатньо великого розміру, та 

виникнення задач, які вже не дозволяли зберігати на носії дані одного типу у визначеному 

форматі. Можна виділити такі типи ФС: 

1. Дискові. Орієнтовані на зберігання розрізнених даних на одному жорсткому диску 

персонального комп‘ютера користувача. 

Здебільшого використовуються на ПК для вирішення персональних  задач користувача. 

2. Кластерні. Орієнтовані на зберігання даних на масиві дисків, що забезпечує вищу 

швидкість, надійність, ємність. Як правило використовуються в серверах, хоча все частіше 

застосовуються в ПК (RAID-масиви). 

3. Мережеві. Дозволяють пов‘язати в єдину ФС носії на різному апаратному 

забезпеченні, поєднані в межах мережі. Розвиток таких систем дозволяє створити 

інформаційний ресурс підприємства із забезпеченням максимальної надійності і швидкості 

роботи при уникненні дублювання. 

4. Спеціального призначення. До цієї групи відносяться ФС, оптимізовані для роботи на 

різноманітних носіях (таких як компакт- диски), системи доступу, системи файлових 

пристроїв, тощо. 

Ми розглядаємо два основні класи задач, які вирішує ФС: організація розміщення даних 

на фізичному носії та організація файлового простору користувача (ієрархії файлів та 

каталогів). 

Фізична організація зберігання даних на диску передбачає, що для користувача 

(програми) створюється інтерфейс за певними правилами, тобто певний образ організації 

файлів і каталогів. Реальне місце кожного файлу встановлюється ФС за певним алгоритмом. 

Такий алгоритм повинен забезпечити швидкий доступ до файлів, пошук, запис, операції 

переміщення/копіювання, тощо. Це завдання перш за все пов‘язане із фізичною організацією 

пристроїв для збереження даних. 

Другим аспектом розробки ФС є організація ієрархії файлів і каталогів.  

Вона має забезпечити структурованість інформації, швидкість та зручність її обробки, 

підтримку стандартних рішень. Як правило ієрархію файлів кожен користувач визначає 

самостійно, але інколи існують рішення, орієнтовані на певну визначену ієрархію. 

Прикладом може бути організація ФС для ОС Windows. Користувач може створювати 

ієрархію для своїх даних але для ОС використовуються ієрархія, створена розробником. 

Аналогічно, якщо у межах організаційної структури використовуються певні загальні 

програмні рішення, може з‘явитись необхідність розробки ієрархії ФС. Така розробка має 

проводитись на етапі проектування, а в подальшому за допомогою організаційних засобів 

має контролюватись підтримка встановленої ієрархії. 

Останнім часом на файлові системи покладаються нові задачі, такі як контроль доступу 

до даних, підтримка політик безпеки, архівація, тощо. Це викликано тим, що ФС у сучасних 

системах вже не є лише основою операційної системи (ОС), а являє собою окремий 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

391 
 

інформаційний ресурс, доступ до якого може проводитись і в обхід ОС. Тому функції, які 

раніше покладались на ОС, тепер мають бути перекладені на саму ФС. 

2) База даних (БД) являє собою інформаційний ресурс, призначений для зберігання 

структурованих даних. Класифікація БД за структурою інформації, що зберігається: 

1. Каталоги. Найпростіший вид БД у якому використовується підхід, аналогічний до 

бібліотечних каталогів – вся інформація зберігається у одній таблиці з визначеним набором 

полів. Такі БД були історично першими і почали розвиватись у 60-х роках минулого 

сторіччя. 

2. Ієрархічні. У таких БД дані організовані у деревовидну структуру, у якій кожен запис 

є вузлом. Така організація БД забезпечує швидкий пошук даних (лише за одним критерієм). 

3. Мережеві. Такі БД зберігають дані із зв‘язками з іншими даними. Зв‘язки 

організуються як вказівники (pointer) на інші записи. Як правило для зберігання записів 

організовується схожа до ієрархічної схема. 

4. Реляційні. Найпопулярніші сучасні БД, які базуються на реляційній моделі, 

запропонованій Е. Коддом у 1969 р. [5, с. 57]. У таких БД дані представлені у вигляді 

таблиць, кожен рядок яких представляє один запис а кожний стовпчик – визначений атрибут. 

Робота з БД відбувається за допомогою запитів, результатом яких є таблиці. 

5. Пост-реляційні. Такі бази використовують деякі принципи реляційних БД але не 

обмежуються реляційною моделлю. Часто вони використовують принципи ієрархічних та 

мережевих БД. 

6. Об‘єктні. Враховуючи розвиток об‘єктно-орієнтованого програмування виконуються 

спроби створити схему БД, яка б дозволила працювати з об‘єктами. В такому випадку БД і 

програма, яка її використовує, мають єдині імена і це дозволяє спростити взаємодію і 

уникнути проблем із перетвореннями даних. 

3) Інформаційні сховища являють собою ресурси, призначені для аналітичної обробки 

інформації. За визначенням Білла Інмона, сховище даних – це предметно-орієнтований, 

хронологічний, стабільний набір даних,  призначений для підтримки прийняття 

управлінських рішень. З іншого боку, інформаційне сховище являє собою ієрархічно 

організовану сукупність БД, призначених для збереження та обробки архівних даних. 

Бази даних дозволяють ефективно працювати із оперативними даними, але для 

аналітичних запитів час обробки може бути великим, так як доводиться перероблювати 

великі об‘єми інформації. Натомість у інформаційне сховище додаються оброблені певним 

чином дані, тобто первинна аналітична обробка проводиться постійно і поступово. Таким 

чином отримується багатовимірна структура, яка не містить оперативних даних але містить 

сировину для аналітичної роботи. За запитом експерта сховище дозволяє швидко побудувати 

так званий зріз, який містить необхідну інформацію. 

4) На сьогодні для більшості організаційних структур вже недостатньо обробки лише 

даних та інформації, необхідною є робота зі знаннями. Для зберігання та обробки знань 

використовуються інформаційні колектори. 

Першими інформаційними колекторами були бібліотечні системи. Завданням таких 

систем було зберігання текстів документів у сховищах бібліотек. Документи були 

класифіковані за стандартними бібліотечними класифікаторами. В сучасних інформаційних 

колекторах для пошуку документів використовуються метадані. Це дозволяє більш 

ефективно та швидко знаходити документи. 

У сучасних умовах дуже важливим стало завдання інтеграції колекторів. Це пов‘язано з 

характером знань, що зберігаються у колекторах. Більшість колекторів зберігає саме 

відкриту інформацію. Створення єдиної мережі колекторів дозволить забезпечити 

можливості пошуку інформації у різних коллекторах без необхідності проводити пошук у 

кожному окремо. 
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На сьогодні інформаційні колектори використовуються для збереження знань у різних 

формах. Сучасні системи підтримують зберігання не лише текстів, а і відео, аудіо та інших 

мультимедійних документів. 

5) Веб-ресурси представляють собою ресурси, які зберігаються на різних елементах, 

розподілених у гетерогенній мережі. Прикладом такого ресурсу є мережа Інтернет. 

Перевагою даного типу ресурсу є надійність та забезпечення зручного доступу. Недоліком є 

складність організації управління і пошуку. 
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ В СИСТЕМАХ С OFDM ТЕХНОЛОГИЕЙ 

 

В статье рассмотрены принципы построения и основные технические характеристики 

систем беспроводного доступа на основе технологии OFDM; приведены аналитические 

результаты исследования ранговых кодов в сравнении с РС кодами. 

Ключевые слова: OFDM, кодирование, ранговые коды, ортогональность, спектральная 

эффективность, демодуляция. 

 

Structure principles and basic technical characteristics of wireless access systems based on the 

OFDM technology are shown; analytical results of rank codes research in comparison with RS 

codes are given. 

Key words: OFDM, orthogonality, spectral efficiency, coding, rank codes, demodulation. 

 

Введение. В наши дни основными требованиями, предъявляемыми к современным 

системам цифровой радиосвязи, является высокая скорость и надежность передачи данных в 

сложных условиях распространения сигналов, при этом количество передаваемой и 

получаемой информации увеличивается в разы. Однако, чем большее количество 

информации передаѐтся, тем больше вероятность получения ошибочных бит. В связи с этим 

вопрос повышения методов помехоустойчивости каналов связи является актуальным и по 

сегодняшний день.  

Метод передачи информации в основе, которого лежит технология ортогонального 

частотного уплотнения (в англоязычной литературе - Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing, OFDM) является одним из «продвинутых» методов, обеспечивающих высокую 

спектральную эффективность и позволяющих наилучшим образом справляться с 
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межсимвольными искажениями сигналов, обусловленными каналом связи с многолучевым 

распространением. Высокая скорость передачи в OFDM-системах достигается путем 

параллельной передачи информации по большому числу ортогональных частотных 

подканалов (поднесущих), что позволяет не только увеличить скорость, но и улучшить 

качество передачи. 

К числу стандартов, использующих OFDM относятся IEEE 802.11a,g,n – беспроводные 

локальные сети WiFi, IEEE 802.16 – широкополосная беспроводная связь WiMAX, DVB-T и 

DVB-T2 – цифровое телевизионное вещание, DRM – цифровое радиовещание и др. 

OFDM – модуляция 

Принципы 

Формирование ортогональных поднесущих осуществляется за счет применения 

обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) или иначе обратным дискретным 

преобразованием Фурье (Inverse Discrete Fourier Transform - IDFT) [1]. Принцип подобной 

модуляции заключается в следующем: доступная полоса пропускания Q делится на  

подканалов, обычно называемых несущими, шириной Δf = Q/ . 

Передатчик делит поток данных на множество блоков, которые передаются параллельно 

на  несущих, с длительностью символа равной . В результате сигнал s(t) может 

быть записан в виде множества промодулированных несущих: 

     

  где  – символ данных, модулированный на k-й несущей на m-м интервале связи; 

– функция, описывающая форму волны для k-й несущей. Формирование сигнала OFDM 

показано на рис.1. Длительность символа может превышать максимально допустимую 

задержку канала при выборе достаточно высокой  , т.е. >> . В то же время для 

полосы, занятой каждым подканалом, >>W/ .  

 
Рис. 1. 

Таким образом, увеличение  уменьшает межсимвольную интерференцию ISI (от англ. 

Inter-Symbol Interference). Если время =1/ мало по сравнению с , изменение 

частотной характеристики канала во время передачи одного символа становится 

значительным и надежное обнаружение переданной информации становится невозможным. 

В результате время  определяет верхнюю границу числа несущих. [3]. Высокая 

спектральная эффективность в OFDM достигается за счет перекрытия частотных диапазонов 

волн отдельных подканалов (рис.2).  
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Рис. 2. 

Для разделения перекрывающихся подканалов в приемнике волны каждого подканала 

должны быть ортогональными. Модуляцию со множеством несущих, выполняющую эти 

условия, называют системой с ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM). 

Общая форма ортогональной волны будет определяться следующим образом: 

  для  [0, ];    (k=0,1,…, . 

Здесь  и  определяются из выражений =  и =  соответственно, где  

– частота несущей,  – наименьшая используемая (при k=0) частота. Интервал между 

смежными несущими равен ∆f = /2π = W / . Хотя подканалы накладываются друг на 

друга, они не интерферируют друг с другом в силу ортогональности. Само понятие 

ортогональности впервые было введено в работе Чанга [5]. Демодуляция также основана на 

ортогональности несущих и осуществляется набором согласованных фильтров , 

выполняющих преобразование: 

, 

Циклический префикс 

Введение циклического префикса (CP) или иначе защитного интервала (GI) между двумя 

последовательными OFDM символами используется в наземных системах связи для 

преодоления межсимвольной интерференции (ISI). Циклический префикс является копией 

последней части символа  OFDM, которая прикрепляется к началу передаваемого символа и 

удаляется на приемной стороне перед осуществлением демодуляции (рис.3) [4]. 

 
Рис. 3. 

Вводимый GI позволяет избежать ISI, а также преобразует линейную свертку с ответным 

импульсом в канала в циклическую свертку. Поскольку СР во временной области 

преобразуется в скалярное произведение в частотной области, несущие остаются 

ортогональным и ICI не происходит.  

Кодирование в OFDM 

Как известно, при передаче данных по каналам с шумами неизбежно возникают ошибки, 

для борьбы с которыми используется избыточное кодирование. Кодирование сигнала 
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означает преобразование сигнала в некий «улучшенный сигнал», позволяющий сделать 

процесс детектирования менее подверженным ошибкам [5]. Для битового потока могут 

применяться различные методы кодирования ошибок. Наиболее распространенными 

являются блоковые коды: коды Рида - Соломона и сверточное кодирование, также хорошие 

результаты дает применение кодов Рида – Соломона с использованием перемежения. 

Широкое распространение получили турбо-кодирование и использование матрицы 

кодирования модуляции, которая оперирует символами на уровне битов.  

Следует отметить, что с многоканальной системой хорошо согласуется ранговая 

метрика, исследованная в работах Э.М. Габидулина [6, 7, 8]. 

Ранговые коды эффективны для исправления зависимых, группирующихся ошибок, а 

также двумерных ошибок сложной конфигурации. Немаловажным фактом является и то, что 

ранговые коды позволяют строить систему шифрования высокой степени стойкости. При 

моделировании использовались коды над полями вида GF( . Ранговые коды имеют ряд 

преимуществ по сравнению с кодами Рида – Соломона. Так коды Рида – Соломона 

исправляют ошибки, если они расположены в небольшом количестве столбцов. Однако, если 

ошибки расположены в одной строке, то их исправление становится невозможным.  

Параметры моделирования использованные в исследовании  

С помощью модели OFDM системы исследовалась зависимость ошибки на бит передачи 

данных от отношения сигнал шум в канале при различных параметрах. Использовались коды 

(16,8) и (32,24). Ввиду существенного влияния перемежения на эффективность применения 

кодов Рида – Соломона, моделирование в исследовании проводилось с использованием и без 

использования перемежения. Для классификации широкого спектра условий передачи 

данных были выбраны два основных типа каналов: зашумленный и не зашумленный канал. 

Таблица 1 

Сравнительная эффективность ранговых кодов и РС кодов 

Тип модуляции Сравнительная эффективность кодов  

2PSK Ранговые коды значительно эффективнее практически во всех 

случаях 

4PSK Ранговые коды значительно эффективнее, если не используется 

перемежение. При использовании перемежения в диапазоне 0-

7дБ, затем ранговые коды эффективнее. 

16QAM Ранговые коды сравнимы по эффективности, если не 

используется перемежение. При использовании перемежения 

ранговые коды сравнимы по эффективности при snr>15дБ.  

64QAM Ранговые коды сравнимы по эффективности при snr>20дБ либо 

эффективнее, если не используется перемежение.  

256QAM Недостаточный объем статистики для количественных оценок. 

Качественно – ранговые коды эффективнее, если не 

используется перемежение и snr>30дБ. 

Из результатов исследования видно, что ранговые коды сравнимы по эффективности 

либо эффективнее, если не используется перемежение практически во всех диапазонах 

параметров системы. Также из таблицы 1 видно, что эффективность ранговых кодов 

снижается по сравнению с РС кодами по мере усложнения применяемого вида модуляции 

[8].  

Выводы. Рассмотрены принципы построения и основные технические характеристики 

систем беспроводного доступа на основе технологии OFDM. Приведены аналитические 

соотношения оценки помехоустойчивости подобных систем при использовании различных 

типов помехоустойчивого кодирования. Изучены результаты сравнительной анализа 

эффективности ранговых кодов. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Сучасне суспільство дедалі більше набирає рис інформаційного. При цьому, 

інформаційне суспільство вимагає нового, більш якісного рівня освіти й нових методів її 

надання. Ці вимоги зумовлено більшим залученням людей у процеси, де потрібна висока 

вузькопрофесійна освіченість, а також постійною потребою в перекваліфікації працівників, 

оскільки технології розвиваються дуже швидко. 

Сучасних студентів уже не задовольняє лише крейда і дошка вони прагнуть 

інноваційних форм навчання, так чи інакше пов‘язаних з електронними матеріалами. Це 

вимагає від викладача теж іти в ногу з часом, оволодівати новими ІТ-навичками. 

Використання навчального середовища, яке було б насичене різноманітними 

електронними ресурсами, значно підвищує інтерес до навчання в цілому, створює умови для 

розвитку, а також активізує пізнавальну діяльність студентів. [3, 6] 

Реалізація всього вище переліченого можлива за умови використання сучасних хмарних 

технологій. 

Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально новий сервіс, який 

дозволяє віддалено використовувати засоби обробки і зберігання даних. Хмарні педагогічні 

технології забезпечують використання сервісів мережі Інтернет як засобу інтерактивного 

навчання без застосування локального програмного забезпечення, окрім браузера та плагінів 

до нього. [4] 

У нових умовах інформаційного суспільства вчитель змушений освоювати нові 

телекомунікаційні технології, за допомогою яких він професійно і особисто вливається в 

інформаційний простір. «Присутність» викладача в мережі Інтернет, наявність у нього 
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особистих освітніх інтернет-ресурсів вже само по собі є свідченням його інноваційної 

діяльності. 

Сучасні безкоштовні конструктори сайтів дають можливість створювати і розвивати 

власні сайти, блоги. Сайт сьогодні, мабуть, найбільш зручний інструмент для представлення 

будь-яких продуктів діяльності. У порівнянні з паперовим носієм, який може представити 

лише текст і зображення, сайт має можливість донести інформацію в мультимедійних 

формах. І чим би не займалась людина, презентувати свою творчість або себе саму в 

численних електронних форматах виявляється досить нескладною справою.  

Для розміщення на сайті чи блозі власних презентацій можна 

скористатися онлайн-сервісом SlideShare, який, на даний момент, є 

найбільшим сховищем презентацій в інтернеті. Крім того на сервісі можна 

ділитися презентаціями, переглядати готові, шукати потрібні і навіть знаходити ідеї для своїх 

публічних виступів. 

SlideShare передбачає можливість завантаження презентацій, підготовлених в різних 

версіях програми Microsoft PowerPoint, Impress (OpenOffice, LibreOffice). Крім того є 

можливість завантажувати документи в інших форматах і відео. Для полегшення обміну 

інформацією такі завантаження перетворюються у формат флеш (Flash). Тому можна не 

турбуватися, що створена презентація або відео, інші користувачі не зможуть побачити через 

несумісність програм або їх відсутність. Також їх можна завантажувати на Блоги та 

Facebook. [4] 

Працювати в системі Slideshare дуже просто. Для цього необхідно зробити декілька 

кроків: 

1. Зареєструватись в системі та ввести персональні дані про себе. 

2. Одразу після реєстрації можна розміщувати презентації. 

3. Після завантаження презентацій на сервер, необхідно зачекати доки система здійснить 

перевірку та конвертацію презентації у відповідний формат. 

4. Такі презентації можна вбудовувати на сторінки інших сайтів, використовуючи 

відповідний HTML-код. 

Якщо ж ви хочете створити неймовірну мультимедійну презентацію з нелінійною 

структурою, то веб-сервис Prezi.com ‒ це те, що Вам потрібно. 

Сервіс Prezi (prezi.com) ‒ це потужний англомовний он-лайн інструмент 

для створення презентацій. Безкоштовна версія сервісу надає можливість 

створення презентацій (у тому числі колективних) і 100 МБ місця в хмарному 

сховищі. [5] 

Для того щоб почати роботу з Prezi, вам потрібно зареєструватися на сайті 

https://prezi.com. На його головній сторінці та натисніть на кнопку Sign Up. Окрім реєстрації 

можливий також варіант входу з використанням свого аккаунту  в Facebook або LinkedIn.  

Для цього є кнопка Sign Up із логотипом соціальної мережі. 

Якщо Ви вирішили не використовувати Facebook і зареєструватись, то наступним, що Ви 

побачите ‒ буде сторінка з тарифними планами. Сервіс Prezi.com є умовно безкоштовним і 

пропонує три варіанти його використання. Якщо Ви обрали Facebook ‒ авторизуйтесь в 

ньому і надайте дозвіл на використання сервісу, а якщо звичайну реєстрацію ‒ заповніть всі 

поля та натисніть відповідну кнопку.  

Сайт онлайн сервісу Prezi.com складається із трьох основних вкладок. Перша вкладка 

Your prezis ‒ тут можна почати створювати нову презентацію, або переглядати вже готові. 

Також їх можна доопрацьовувати, редагувати та видаляти. Друга вкладка Learn & Support ‒ 

навчання та підтримка: як зареєструватись, почати створювати презентацію онлайн ‒ все це 

демонструється покроково на відео.  

Explore ‒ тут знаходяться приклади готових презентацій, створених іншими 

користувачами сервісу.  

Інтерфейс сервісу принципово відрізняється від інтерфейсу PowerPoint або Google 

https://prezi.com/
http://nowaday.info/goto/http:/prezi.com
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Presentations. При створенні нової презентації ви отримуєте в розпорядження безрозмірне 

полотно (canvas), яке заповнюєте довільною інформацією та об'єктами. Можна почати з 

чистого полотна або вибрати один із запропонованих шаблонів. 

Полотно ділиться на фрагменти (frames ‒ кадри), які відіграють роль слайдів. Але якщо у 

звичних презентаціях слайди просто змінюють один одного, то в презентації Prezi, при 

демонстрації певного кадру, збільшується масштаб відповідної ділянки на полотні. Якщо 

звичайну презентацію можна порівняти з книгою, яку гортають, то Prezi ‒ це скоріше 

стінгазета або колаж. 

Для того, щоб почати створювати свою презентацію потрібно повернутись на першу 

вкладку Your prezis та натиснути на New prezi. 

Відкриється нова вкладка браузеру, в якій нам запропонують обрати шаблон презентації. 

Обираємо той, який припав до душі та тиснемо Use template. Також можна запустити 

порожню презентацію. Для цього потрібно натиснути на Start blank prezi. 

Наступним кроком буде наповнення презентації. У вікні редактору, який відкрився, 

потрібно внести зміни в шаблон. У верхній частині розміщена панель, на якій можна додати 

нові записи, зображення, відео, схеми, фрейми, зміни кольору та типу шрифту. Також 

присутня можливість малювати, за допомогою вбудованої кисті. 

Презентація розміщується на одному листі і всі її 

елементи взаємопов'язані між собою. Тут немає окремих 

слайдів і переходів між ними, як в PowerPoint. При 

додаванні об'єктів в презентацію, їх потрібно поєднувати 

між собою по черзі, як би Ви хотіли, щоб відбувався 

перехід між ними при демонстрації. Для того, щоб 

переглянути схему переходів, варто двічі клікнути по 

першому, або останньому з них.  Щоб змінити схему 

переходів потрібно клікнути по кнопці Edit Path та 

вказати необхідний порядок. 

На лівій панелі розташований список елементів (кадрів), натиснувши на кожен з них ‒ 

можна перейти до його редагування. Тут також можна додавати, або вилучати елементи та 

зв'язки між ними. 

Всі зміни, які Ви вносите в свою презентацію автоматично зберігаються. Для 

примусового зберігання можна натиснути на кнопку з дискетою, що розташована у лівому 

верхньому куті редактора. Поруч з нею також є кнопки відміни останніх змін та 

попереднього перегляду презентації. 

Коли презентація буде готовою, нею можна буде поділитись з іншими. Для того, щоб 

отримати публічне посилання, варто натиснути на кнопку Share 

та обрати пункт Present Remotely. Відкриється вікно, де і 

буде посилання на презентацію. 

У тому самому меню можна також поширити презентацію 

через Facebook або скачати PDF версію. 

За умовами безкоштовного тарифного плану, всі Ваші 

презентації є публічними. Це означає, що всі бажаючі можуть їх переглядати на сайті 

сервісу.  

Переваги Prezi ‒ привабливий сучасний інтерфейс, велика кількість колірних схем і 

ефектів, унікальний стиль презентацій. Недоліки - незвичний спочатку формат, англомовний 

інтерфейс, неможливість приховати презентації з публічного доступу в безкоштовному 

обліковому записі. 

Ще один цікавий ресурс, що дозволяє створювати нові динамічні і 

звукові  презентації – це PowToon.  

Творці назвали PowToon генератором анімаційних презентацій. У 
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цьому онлайн-сервісі можна створити відео на основі шаблону або з "чистого аркуша". [1] 

Безкоштовні можливості сервісу дещо обмежені: за шаблоном можна створити відео до 

45 секунд, а без шаблону ‒ до 5 хвилин. Готові роботи можна безпосередньо завантажувати 

на YouTube.  

Є ще й такі мінуси, як: 

- водяний знак PowToon на презентаціях; 

- не передбачено збереження презентації на свій комп'ютер; 

- час презентації ‒ до 5 хвилин; 

- безкоштовно експортувати можна тільки 30 презентацій. 

Крім того, сервіс налаштований на певний розширення екрана комп'ютера ‒ не менше 

1024 на 768. При меншому розширенні в екран не поміститься права панель інструментів або 

шкала часу. 

Незважаючи на такі обмеження, працювати в сервісі досить зручно і абсолютно не 

нудно. 

Але спочатку потрібно пройти процес реєстрації. Відразу після цього ми потрапляємо в 

майстер створення нового проекту, який попросить вас визначитися який вид презентації ми 

хочемо створити ‒ слайдшоу або відеоролик. 

Потім нам запропонують вибрати одну з можливих тем. Вони по суті являють собою 

якісь заготовки, покликані допомогти вам швидко почати роботу. Якщо ви хочете почати все 

з нуля, то сміливо обирайте порожній шаблон і починайте роботу з чистого аркуша. Після 

цього можна нарешті почати створення 

ролика. 

Редактор відкривається в новому вікні 

браузера і всім своїм виглядом нагадує 

повноцінну програму для створення 

презентацій. Зліва знаходиться панель 

слайдів (кадрів) вашого проекту, праворуч ‒ 

бібліотека елементів, які ви можете додати. У 

центрі розташована область редагування, а 

знизу ‒ тимчасова шкала, що дозволяє 

налаштувати час відображення кожного елемента. Зверніть також увагу на верхню панель 

інструментів і кнопки управління відтворенням. Загалом, виглядає серйозно, але нічого 

надто складного: після декількох хвилин освоєння все стає зрозуміло. А якщо є труднощі, то 

є кілька повчальних відео.  

Коли ваш ролик готовий, натисніть на кнопку Save для збереження ролика в галереї 

сервісу. Після цього ви можете отримати пряме посилання на сторінку з цим роликом, 

поширити його в соціальних мережах або отримати код для вбудовування його в будь-який 

сайт або блог. Крім цього, є можливість експорту відео прямо в YouTube. 

Висновок. Інформаційне суспільство спонукає сучасного педагога працювати на 

випередження. Він повинен бути координатором інформаційного потоку, володіти 

сучасними методиками та новітніми технологіями. Майбутнє наших студентів – це життя і 

праця у новому цифровому суспільстві, у якому володіння ІКТ є запорукою успіху. Тому в 

даний час Інтернет-сервіси стають надійними помічниками, відкриваючи безліч 

можливостей для урізноманітнення навчально-виховного процесу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ  
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Робота присвячена створенню програмного засобу, що дозволяє оптимізувати роботу 

працівників, які додають новий товар до інтернет-магазину. В ході дослідження було 
створено систему, яка характеризується надійністю, продуктивністю, життєстійкістю, 
гнучкістю а також проведено відладку, що забезпечує безвідмовне функціонування 
програмного комплексу. 

Ключові слова: інформаційна система, мобільний додаток, електронна комерція, 
електронний магазин, ідентифікатор (артикул). 

 
The work is dedicated to the creation of software tools to optimize the employee‟s work in 

online store that add a new product to the online store. During the studying of the work, a system 
has been developed, which is characterized by reliability, resilience, flexibility and debugging 
provides failsafe operation of software system. 

Keywords: information system, mobile application, e-commerce, e-shop, ID (article). 
 
В умовах сучасного інформаційного суспільства актуальною стає потреба використання 

новітніх технологій у всіх сферах, як для покращення методів та технологій, так і для 
підвищення їхньої ефективності. Використання новітніх інформаційних технологій дає 
можливість збільшити коло обслуговування споживачів, значно зменшити часові, фінансові 
затрати та використання людських ресурсів. 

Для успішного функціонування різних організацій необхідна наявність розвинутої 
інформаційної системи, яка реалізує автоматизований збір, обробку і маніпулювання даними 
та її мобільність, тобто доступність з різних місць, не використовуючи спеціальних засобів. 

В даний час важко уявити будь-яку сферу діяльності людини, де б не поставала 
проблема створення і використання інформаційних систем. Сьогодні такі системи стали 
нагальною потребою і попит на грамотних фахівців у цій галузі постійно зростає. 

Тенденції розвитку цієї галузі є досить стрімкі. За 30 років Інтернет переріс із секретної 
закритої технології, використовуваної військовими організаціями і навчальними закладами, 
що працюють на військові і розвідувальні програми, у загальнодоступну, відкриту систему, 
що стала впливати на розвиток усієї планети. На сьогодні інтернет це не тільки 
інформаційний канал, а засіб транспортного виду, що дозволяє передавати різні дані з будь-
якого пристрою, що має доступ до мережі. 

Об‘єктом вивчення є розробка мобільного додатку для створення зображення товару і 
реєстрації його на сервері. 

Метою цієї розробки є створення програмного засобу, що дозволяє оптимізувати роботу 
працівників інтернет-магазину, що додають новий товар, а саме робити знімок його, 
обробляти на пристрої та миттєво передавати його на сервер і приєднувати до відповідного 
запису по ідентифікатору (артикулу) та при потребі додавати інші дані. 

http://wiki.iteach.com.ua/Web_2.0_для_мережевого_проекту
https://uk.wikipedia.org/%20wiki/Prezi
https://uk.wikipedia.org/%20wiki/Prezi
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Ця система дозволить уникнути процесу завантаження на ПК і ручної оброки та 
приєднання фото товару до конкретного запису в магазині. Дана потреба у створення такого 
продукту виникла в процесі розвитку інтернет-магазину, збільшення кількості товарів і 
виникнення проблеми, що кількість товару росте в кількості більше як 3 тисячі одиниць, що 
потребують внесення в БД, а старий механізм обробки досить трудомісткий. 

Користувачами можуть виступати: працівники магазину, контент менеджери з додавання 
товарів. 

Завдання виконане в середовищі програмування Eclipse та RubyMine із використанням 
CASE засобів, тобто інструментів і методів програмної інженерії для проектування 
програмного забезпечення, що допомагає забезпечити високу якість програм, відсутність 
помилок і простоту в обслуговуванні програмних продуктів. Для створення Android додатку 
використана мова програмування Java, а сервера – Ruby. В ролі бази даних виступила 
документо-орієнтована СУБД MongoDB, щоб переглядати та перевіряти коректність даних, 
застосовано клієнт MongoExplorer. А для розробки UI використано професійний інструмент 
для побудови користувальницького інтерфейсу, що надає ADT.  

Електронна комерція, на сьогоднішній день, – це активно розвинута область комерційної 
діяльності. Переклад традиційної торгівлі в мережу Інтернет робить її більш гнучкою, так як 
електронна торгівля, оперуючи цифровою інформацією в комп'ютерних мережах, полегшує 
співпрацю людей. Розвиток телекомунікацій принесло можливість здійснювати покупки, не 
виходячи з дому, при цьому отримуючи інформацію про товари в необхідному для 
прийняття рішень обсязі, знайомлячись з відгуками інших покупців, висловлюючи свою 
думку і т.д. З кожним роком електронні магазини стають найбільш популярними 
інструментами ведення бізнесу, продажів і здійснення покупок. 

У багатьох випадках електронна комерція дозволяє скоротити шлях перепродажу 
продукту від виробника до споживача. Це можливо завдяки використання Інтернет-
технологій, що надають можливість ефективної прямої взаємодії з кінцевим споживачем, 
тому компанії можуть виконувати роль, яку традиційно виконували проміжні постачальники. 

До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією (EDI), електронний 
рух капіталу (EFS), електронну торгівлю (E-Trade), електронні гроші (E-Cash), електронний 
маркетинг (E-Marketing), електронний банкінг (E-Banking), електронні страхові послуги (E-
Insurance) тощо. 

Електронне середовище широко використовується для доставки цифрового медіа-
контенту (музика, фільми, преса тощо), корисної інформації, освітніх матеріалів а також 
компаніями-виробниками програмного забезпечення для його продажу. 

Найбільшою перевагою електронної комерції є суттєве зниження витрат на оформлення 
угоди та її подальше обслуговування. Тому бізнес-процеси, які можуть бути переведені на 
електрону основу мають потенціал зниження витрат на них, що у свою чергу призводить до 
зниження собівартості товару чи послуги. Найвідомішим прикладом здійснення електронної 
комерції є Інтернет-магазин, який являє собою веб-ресурс з каталогом продукції та 
можливістю замовлення і оплати товарів, які сподобались покупцю. Все більше компаній у 
світі впроваджують рішення електронної комерції у своєму бізнесі. Наприклад, всесвітньо 
відома компанія CISCO не має традиційної мережі дистриб'юторів. Замість того, вона 
приймає замовлення тільки в електронній формі зокрема зі свого веб-сайту. Інший приклад ‒ 
це виробники ноутбуків. На своїх веб-сайтах вони розміщують інтерактивні сторінки, де 
користувач може сконфігурувати собі ноутбук за своїми потребами та оформити замовлення 
і оплату. 

Електронний магазин – це реалізоване в мережі Інтернет представництво шляхом 
створення веб-додатку для продажу товарів і послуг іншим користувачам мережі Інтернет. 
Електронний магазин називають також Інтернет -магазином. До нього повністю підходить 
визначення віртуального підприємства. Інакше кажучи, Електронний магазин – це спільнота 
територіально роз'єднаних співробітників магазину (продавців, касирів) і покупців, які 
можуть спілкуватися і обмінюватися інформацією через електронні засоби зв'язку при 
повному (або мінімальному) відсутність особистого прямого контакту. 
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Електронна торгівля в електронному магазині ґрунтується на тій же структурі, що і 
традиційна торгівля. 

Важливі елементи інтернет-магазину – оновлення наявного асортименту 
(продукти/товари та їх кількість), можливість додавати товари до «кошику», вхід для 
зареєстрованих користувачів. У деяких випадках можна використовувати систему оплати 
через інтернет (електронні гроші), у простішому випадку оплата відбувається звичайними 
грішми через банк на рахунок, роздрукований з сайту. Оплата через інтернет передбачає 
необхідність створення кількох облікових записів (принаймні двох), але у деяких випадках 
системи оплати можуть бути пов'язаними з магазином. 

Для того, щоб інтернет-магазин видавав інформацію залежно від запитів, надавав 
можливості пошуку тощо ‒ на сервер встановлюється підтримка скриптів (наприклад Ruby, 
PHP, Perl). У більш комплексному варіанті, програма інтернет магазину – це система 
управління вмістом сайту, яка вже має підтримку скриптів, надає можливість в онлайновому 
режимі (головним чином через інтернет) і в межах наявного асортименту виконувати 
купівлю потрібних товарів. 

Серед найпопулярніших CMS електронної комерції Magento, OpenCart, osCommerce, 
VirtueMart, UMI.CMS, PHPShopCMS, eCommerce та Ubercart для Drupal, а також VirtueMart 
для Joomla. 

Для інтеграції описів товарів у базу даних інтернет-магазину використовуються 
безкоштовні ресурси ‒ Google Base та Open ICEcat. Серед комерційних каталогів популярні 
Etilize та Cnet. 

Крім описаних вище систем електронної комерції є велика кількість додатків, що 
пишуться з нуля беручи за основу програмний каркас та штат програмістів. Дані програми 
заточуються під кінцевого користувача, яким не підходять більш широкі рішення без 
конкретної спеціалізації. 

Проте в даний час практично в будь-якій сучасній організації може скластися така 
ситуація, коли інформація є, іноді її навіть забагато, але вона не структурована, не 
узгоджена, розрізнена, не завжди достовірна, її практично неможливо знайти і отримати в 
реальні терміни. Вирішенню цих протиріч сприяє концепція розробки моделі предметної 
області, а також створення і використання баз даних та розробки засобів для оптимізації 
роботи. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  

 

Запропоновано інформаційну технологію кластерного аналізу результатів моніторингу 

для обґрунтування пунктів спостережень, об‟ємів і періодичності гідрохімічних 

випробувань та подано опис розробленої інформаційно-аналітичної системи моніторингу 

поверхневих вод. 

Ключові слова: гідрохімічний моніторинг, кластерний аналіз, інформаційна технологія, 

часові ряди, прогнозування, оцінка якості. 

 

Information technology of cluster analysis of the monitoring results to justify the observation 

points, volume and frequency of hydro-chemical tests has been offered, a description of the 

developed information-analytical system of monitoring of surface water has been submitted. 

Keywords: hydrochemical monitoring, cluster analysis, information technology, time series,  

forecasting, assessment of quality. 

 

Внаслідок значного техногенного навантаження змінюються гідрохімічні процеси 

водних об‘єктів. Тому актуальним є проведення гідрохімічного моніторингу з метою 

збереження, поліпшення і стабілізації якості поверхневих вод для забезпечення оптимальних 

умов функціонування екосистем та підвищення ефективності природно-господарського 

комплексу. Особливо складним є гідрохімічний моніторинг водних об‘єктів у районах з 

підвищеним техногенним навантаженням. У зв‘язку з удосконаленням технологій запису і 

зберігання даних моніторингу, спостерігається тенденція накопичення великої кількості 

інформації. Виникає потреба обробки наборів даних значних об‘ємів з метою виявлення 

прихованих у них знань, закономірностей, властивостей, тенденцій, кращого розуміння 

структури. Це призводить до необхідності розробки інформаційних систем та програмних 

засобів, що дозволять вирішувати такі задачі. 

Запропонована технологія була застосована до даних гідрохімічного моніторингу 

р. Самара (Західно-Донбаський регіон, Дніпропетровська область, Україна). Метою роботи 

було визначення груп контрольних створів, що характеризуються схожим хімічним складом 

води у р. Самара за досліджуваними компонентами для правильного планування 

природоохоронних заходів та керування якістю вод річки. 

Збір моніторингової інформації проводився у 9 контрольних створах  р.Самари протягом 

останніх 10 років. Проби води відбиралися у створах м. Павлоград та сел: Коханівка, 

Маломиколаївка, Петрівка, Богуслав, Тернівка, Вербки, В‘язовок Кочережки тричі на рік. 

Для кожної проби фізико-хімічними методами аналізу визначалися наступні показники: 

водневий показник (рH), кольоровість, розчинений у воді кисень (O2), біохімічне споживання 

кисню (БСК), хімічне споживання кисню (XCK), нітрати (NO3), нітрити (NO2), фосфати 

(PO4), сухий залишок (СЗ), завислі речовини (ЗР), хлориди (Cl), сульфати (SO4), аміак (NH4), 

нафтопродукти (НП), залізо загальне, аніонні поверхнево-активні речовини(АПАР). 

Розроблено інформаційно-аналітичну систему моніторингу поверхневих вод, ядро якої 

містить обчислювальні схеми кластерного аналізу, класифікації, прогнозування, підтримки 

прийняття рішень, ймовірнісно-статистичного аналізу, а також широкий спектр засобів 

візуалізації (рис. 1).  

Технологія покладена в основу системи передбачає можливості кластеризації 

багатовимірних часових рядів, кластерного аналізу даних, що характеризують будь-який 

момент спостереження або часові зміни деякої ознаки, а також забезпечує оцінку якості 

отриманих результатів та підтримку прийняття рішень. 
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Рис. 1. Інтерфейс програмного забезпечення. Візуалізація даних. 

Згідно розробленої технології контрольні створи були розподілені на групи за схожістю 

змін вмісту досліджуваного показника у пробах води; згруповані моменти спостереження, 

що характеризуються близькими за значеннями ознак пробами води; визначено розбиття 

контрольних створів на кластери за набором досліджуваних показників для кожного 

моменту спостереження, а також нечітке розбиття об‘єктів аналізу, що враховує часові зміни 

ознак на всьому проміжку спостережень. 

При дослідженні інформативності ознак у кожен з моментів спостереження за методом 

апроксимації матриці відстаней було виявлено, що усі ознаки, окрім СЗ є інформативними, 

найбільшу інформативність мають наступні показники: NO2, PO4, NH4, O2, НП. 

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що контрольний створ, що 

знаходиться поблизу м. Павлограда значно відрізняється від усіх інших майже в усі моменти 

спостереження. Таким чином і в розбитті, що відповідає всьому проміжку спостережень 

виділяється у окремий кластер. Також у окремий кластер виділяються контрольні створи у 

селах Маломиколаївці, Петрівці та Богуславі, враховуючи, що останній майже з рівними 

мірами приналежності відноситься до усіх кластерів. 

 
 

УДК 004.942 

Артем Хомяков  

(Гродно, Беларусь) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 

 

В данной статье рассматривается задача построения рекомендаций для пользователей 

реальной системы с помощью алгоритмов машинного обучения. Описывается необходимое 

программное обеспечение, а также рассматривается применение алгоритма 

коллаборативной фильтрации. 

Ключевые слова: коллаборативная фильтрация, рекомендация, машинное обучение, 

мера схожести, алгоритм. 

 

In this article we consider the problem of constructing recommendations to the real users of the 

system using machine learning algorithms. It describes the necessary software, and is also 

considered the use of collaborative filtering algorithm. 

Keywords: collaborative filtering, recommendation, machine learning, the similarity measure, 

algorithm. 

 

Введение. Рекомендательные системы существенно изменили способы взаимодействия 

веб-сайтов со своими пользователями. Вместо предоставления статических данных, когда 

пользователи ищут и, возможно, покупают продукты, рекомендательные системы 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

405 
 

увеличивают степень интерактивности для расширения предоставляемых пользователю 

возможностей. Такого рода системы могут формировать рекомендации для каждого 

конкретного пользователя на основе его прошлых поисков или покупок, на основе мета-

данных, а также на основе поведения других, похожих на него, пользователей.  

Постановка задачи. Рассмотрим реально существующий Интернет-ресурс, который 

позволяет пользователям выставлять оценки фильмам по 5-балльной шкале. Необходимо 

разработать рекомендательную систему, основанную на алгоритме коллаборативной 

фильтрации, которая будет строить персональные рекомендации для пользователей, на 

основании выставленных оценок. Таким образом, целью построения рекомендаций является 

поддержание интереса пользователей к Интернет-ресурсу. 

Выбор инструментов для построения системы. Python ‒ простой и понятный язык, 

отлично подходит для работы с большими данными. Для сохранения рекомендаций будем 

использовать Redis ‒ сетевое журналируемое хранилище типа «ключ ‒ значение». 

Описание алгоритма коллаборативной фильтрации. Перед тем, как рассматривать 

алгоритмы коллаборативной фильтрации, введем некоторые понятия. Объект ‒ это 

музыкальная композиция, фильм, товар, пользователь (в случае рекомендации друзей). т.е. 

то, что потребляют пользователи системы рекомендаций. Пользователь ‒ это человек, 

зарегистрированный в системе и способный покупать, слушать, смотреть, оценивать 

объекты, пользоваться сервисом рекомендаций. Рекомендация ‒ это объект или несколько 

объектов, которые система рекомендаций выдает пользователю. Мы рассмотрим метод 

коллаборативной фильтрации как самый распространенный и эффективно используемый.  

Коллаборативная фильтрация (Collaborative filtering) ‒ это метод рекомендации, при 

котором анализируется только реакция пользователей на объекты. Пользователи оставляют в 

системе оценки объектов. Конечной целью метода является как можно более точное 

предсказание оценки, которую поставил бы текущий пользователь системы ранее 

неоцененным им объектам. Чем больше оценок собирается, тем точнее получаются 

рекомендации. Получается, пользователи помогают друг другу в фильтрации объектов [1, c. 

27]. Пусть в системе есть пользователи и объекты. Пусть некоторые пользователи оценили 

некоторые объекты. И пусть оценка ‒ это натуральное число от 1 до 5. Тогда все оценки 

можно изобразить в виде матрицы (рисунок 1). Если пользователь не указал оценку для 

какого-то объекта, соответствующее значение матрицы полагается равным 0. 

 
Рис. 1. Пример матрицы оценок объектов пользователями 

 

Пусть имеется множество пользователей A. Зафиксируем некоторого случайного 

пользователя a. Тогда задача будет заключаться в предсказании оценки, которую бы 

пользователь a поставил объекту i. Будем рассматривать только пользователя a и тех 

пользователей, которые оценили объект i. Алгоритм включает в себя 3 шага: 
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1. Для каждого пользователя u вычислим, насколько его интересы совпадают с 

интересами пользователя a. 

2. После этого выберем множество пользователей, наиболее близких к a.  

3. Предскажем оценку на основе оценок объекта i «соседями» из предыдущего шага. 

Первый шаг. Каждому пользователю в матрице R соответствует одна строка. Поэтому 

будем вычислять близость векторов-строк пользователей. Существует множество способов 

подсчета близости векторов. Один из самых простых — посчитать косинус между этими 

векторами: 

 

Здесь sim(u, a) ‒ мера близости (похожести) пользователей a и u,  ‒ элемент матрицы 

R, u ‒ строка, i ‒ столбец. sim(u, a) принимает значения из отрезка [0, 1]. 

Второй шаг. Выбор подмножества K множества пользователей A, наиболее похожих на 

пользователя a. Есть несколько способов выбора. Чаще всего выбираются первые k 

элементов множества элементов A, упорядоченного по убыванию меры близости, где k ‒ 

некоторая целая константа. 

Третий шаг. Имея множество K близких пользователей, нужно вычислить оценку, 

которую поставил бы пользователь a объекту i. Напомним, что рассматриваются только те 

пользователи, которые оценили объект i. Оценка вычисляется по формуле: 

, 

где  ‒ предcказываемая оценка пользователя a для объекта i. Она представляет собой 

среднее по всем пользователям из множества K. Используются веса: чем ближе пользователь 

u к пользователю a (согласно мере близости sim(a, u), вычисленной на первом шаге), тем 

сильнее его вклад в предсказание оценки. Таким образом, описанный алгоритм 

предсказывает оценки для объектов, которые текущий пользователь еще не поставил. Для 

того, чтобы сделать рекомендацию для данного пользователя, достаточно предсказать 

оценки для всех неоцененных объектов и выбрать объекты с наибольшей предсказанной 

оценкой. 

Результаты. Исходные данные представляют собой CSV-файл, который содержит 

21622187 оценки для 30106 фильмов от 234934 пользователей. Все выбранные пользователи 

уже оценили по крайней мере 1 фильм. 

Выберем произвольного пользователя и построим для него рекомендации, используя 

построенную выше систему. Результат: 

Most correlated with '5' users: 

UserID:  30178  Coeff: 0.5849 

UserID:  50810  Coeff: 0.5821 

UserID: 201127  Coeff: 0.5750 

UserID: 164360  Coeff: 0.5689 

UserID: 198311  Coeff: 0.5656 

Most correlated films: 

FilmID:   1291  CorrelationCoeff: 4.2055 

FilmID:   1307  CorrelationCoeff: 3.8001 

FilmID:   1079  CorrelationCoeff: 3.7991 

FilmID:   1266  CorrelationCoeff: 3.7942 

FilmID:    541  CorrelationCoeff: 3.7848 

 

Отсюда получаем, что на пользователя 5 наиболее похожи пользователи: 30178, 50810, 

201127, 164360, 198311. Фильмы, которые будут рекомендованы пользователю: 1291, 1307, 

1079, 1266, 541. 
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Выберем того же пользователя, но для вычисления меры близости будем использовать 

коэффициент Танимото. Он измеряет степень схожести двух множеств. Формула, для 

вычисления коэффициента: 

      , 

где  ‒ количество элементов в А,  ‒ количество элементов в B,  ‒ количество 

элементов в пересечении C [1, c. 353]. 

Построим рекомендации: 

Most correlated with '5' users: 

UserID: 201127 Coeff: 0.3979 

UserID: 30178 Coeff: 0.3955 

UserID: 50810 Coeff: 0.3944 

UserID: 7610 Coeff: 0.3885 

UserID: 164360 Coeff: 0.3815 

Most correlated films: 

FilmID: 1291 CorrelationCoeff: 4.4088 

FilmID: 364 CorrelationCoeff: 3.9952 

FilmID: 1079 CorrelationCoeff: 3.7962 

FilmID: 595 CorrelationCoeff: 3.6019 

FilmID: 1307 CorrelationCoeff: 3.5983 

 

В результате получаем, что на пользователя 5 наиболее похожи пользователи: 201127, 

30178, 50810, 7610, 164360. Фильмы, которые будут рекомендованы пользователю: 1291, 

364, 1079, 595, 1307.  

Несложно заметить, что обе меры схожести дают в результате схожие результаты: 

фильмы ‒ 1291, 1307, 1079 и пользователи ‒ 201127, 30178, 50810, 164360. 

Заключение. В ходе проделанной работы мы рассмотрели на примере и реализовали 

один из простейших вариантов коллаборативной фильтрации, используя косинусную меру 

схожести и коэффициент Танимото. 

Информация, полученная в ходе построения рекомендаций, позволяет прогнозировать 

значения оценок и осуществлять автоматический выбор объектов, которые могут 

заинтересовать пользователя, в свою очередь это может: увеличить продажи интернет-

магазина, увеличить посещаемость и интерактивность интернет-ресурса, и т.д. 

Дальнейшее развитие этой идеи можно вести в следующих направлениях: 

1. Оптимизация используемых структур данных. 

2. Оптимизация производительности.  

3. Подбор меры сходства. 

4. Модификация алгоритма фильтрации. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

У роботі досліджуються системи мобільного зв‟язку , архітектура та методи захисту 

зв‟язку, шифрування і дешифрування кодом Kasumi. Стаття присвячена розгляду проблеми 

забезпечення інформаційної безпеки в системах мобільного зв‟язку. 

Ключові слова: інформаційна безпека, системи мобільного зв‟язку, шифрування, 

особливості захисту мобільного зв‟язку. 

 

This paper investigated mobile communication systems, architecture and methods for 

protecting communications, encryption and decryption with code Kasumi. The article deals with the 

problem information security in mobile communication systems. 

Key words: information security, mobile communication systems, encryption, mobile protection 

features. 

 

Тема інформаційна безпека в системах зв‘язку являється актуальною, тому що в наш час 

дуже важко уявити життя без мобільного зв‘язку, а захист інформації що передається за 

допомогою нього є важливим для будь-якого бізнесу та окремих осіб.  

Мобільний зв'язок – це електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого 

кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх 

пунктів телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер 

мобільної станції.  

Стандарти мобільного зв‘язку умовно поділяють на покоління. На даний час є три 

покоління мереж:  

1) 1G – Аналоговий мобільний зв'язок. До нього відносяться стандарти з аналоговим 

передаванням голосу. Передавання даних не передбачено. Дані мережі ще використовуються 

в деяких країнах; 

2) 2G – Цифровий мобільний зв'язок. Мережі, в яких голос передається вже в цифровому 

вигляді. Також, з'являється можливість передавати цифрові дані; 

3) 3G – Широкосмуговий цифровий мобільний зв'язок, комутований багатоцільовими 

комп'ютерними мережами, в тому числі Інтернет. Назва говорить сама за себе. Призначення 

‒ передавання цифрових даних з більшою швидкістю [1, c. 24]. 

Перше покоління технології мобільної телефонії це група аналогових стандартів 

передавання. В основному це скандинавський NMT (Nordic Mobile Telephone System) та 

розроблена в США, AMPS (Advanced Mobile Phone System,) в Європі відома як TACS (Total 

Access Communications System). 

Друге покоління: D-AMPS (англ. Digital Advanced Mobile Phone System) ‒ цифрова 

система стільникового зв'язку другого покоління (2G), відома також під абревіатурою IS-54. 

Цей стандарт набув найбільшого поширення в Північній Америці, переважно в США та 

Канаді. 

Мережі третього покоління 3G працюють на частотах дециметрового діапазону (близько 

2 ГГц), швидкість передавання даних становить понад 2 Мбіт/с. Такі мережі надають 

можливість організувати відео зв‘язок, дивитись на мобільному телефоні фільми й 

телепрограми та ін. В світі існує два стандарти 3G: UMTS (чи W-CDMA) та CDMA-2000. 

UMTS більш розповсюджений в основному в Європі, CDMA2000 – в Азії та США. 

Недоліком NMT є його слабка інформаційна безпека. Як аналоговий стандарт він 

допускає прослуховування за допомогою будь-якої радіостанції, що охоплює діапазон 450 

МГц. SiS (Subscriber Identification Security – безпека ідентифікації користувача) являє собою 
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систему захисту на основі обчислюваних кодів [2, c. 78]. В ефір телефон передає не сам код, 

а результат якихось математичних дій з ним на основі аргументів, надісланих з боку базової 

станції. Оскільки аргументи можуть бути різні, обчислити код по ефіру практично 

неможливо. 

До D-AMPS ввійшли нові алгоритми: автентифікації – CAVE (Cellular Authentication, 

Voice Privacyand Encryption) і шифрування – CMEA (Cellular Message Encryption Algorithm). 

На відміну від AMPS у цьому стандарті застосовується інтерлівінг (англ. Interleaving) для 

подолання швидких завмирань. 

Система автентифікації: 

Для захисту від несанкціонованого доступу в системах AMPS і D-AMPS 

використовується система автентифікації A-KEY. Власне AKEY представляє собою 8-

байтове число-ключ, яке зберігається в стільниковому телефоні абонента і є унікальним для 

кожного абонента. AKEY вводиться при продажі телефону клієнта і зберігається в базі. 

AKEY не змінюється і залишається постійним при нормальній роботі телефону. Оскільки 

даний ключ не передається в ефір, його не можна перехопити і використовувати, як це 

робилося з серійними номерами [3, c. 34]. 

Захист PIN кодом 

В SIM карті PIN код має вигляд від чотирьох-до восьми-значного числа. Користувач 

може мати можливість відключення цього рівня захисту. SIM-картка також може зберігати 

другий чотирьох-, восьми-розрядний десятковий код, відомих як PIN2, щоб захистити певні 

можливості, які є доступними для абонента. Як тільки PIN-код, і якщо потрібно ‒ PIN2, 

введені правильно, об'єкт технічної експлуатації буде мати доступ до даних, збереженим в 

SIM карті [4, c. 124]. 

Архітектура системи безпеки UMTS охоплює чотири основні компоненти: 

1. Access domain security (Безпека доступу до домену). 

2. Network domain security (Доменна безпека мережі). 

3. User domain security (Доменна безпека користувача). 

4. Application domain security (Доменна безпека додатків). 

Практична частина має на меті створення програми на основі блочного шифру Kasumi, 

який використовується в мережах мобільного зв‘язку 3GPP. 

Kasumi використовує 64-бітний розмір блоку і 128-бітний ключ у 8-раундовій схемі 

Фейстеля. У кожному раунді використовується 128-бітний раундовий ключ, що складається з 

восьми 16-бітних підключень, отриманих з вихідного ключа за фіксованою процедурою 

генерації підключений. 

Мобільний зв'язок на сьогоднішній день поділяється на три покоління. 

1) 1G – Аналогова мобільний зв'язок (NMT). Використання аналогової технології 

спричинило ряд недоліків, таких як низький рівень безпеки, обмежені дані, відсутність 

міжнародного роумінгу. Архітектура стандартів, а також особливості, перспективи та засоби 

захисту були розглянуті у першому розділі. 

2) 2G – Цифровий мобільний зв'язок (D-AMPS, GSM, GPRS, EDGE). Це мережі, в яких 

голос передається вже в цифровому вигляді. З приходом мережі другого покоління 

збільшилася місткість мережі і швидкість передавання даних. Також, з'являється можливість 

передавати цифрові дані. В другому розділі роботи був проведений аналіз зв‘язку 2G, його 

архітектура та методи захисту. 

3) 3G – Широкосмуговий цифровий мобільний зв'язок, комутована багатоцільовими 

комп'ютерними мережами, в тому числі Інтернет (UMTS, CDMA). Призначення – 

передавання цифрових даних з більшою швидкістю.  

4) Практична реалізація блочного шифру Kasumi. 

В практичній частині було створене програму на основі блочного шифру Kasumi, який 

використовується в мережах мобільного зв‘язку 3GPP.  
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УДК 731.23 

Жалғасбек Ерік, Сагат Мухамедин 

(Көкшетау, Қазақстан) 

 

ГЕТЕРОГЕНДІК СҰЙЫҚТЫҢ ТУРБУЛЕНТТІ АҒЫСЫНДАҒЫ ФРАКТАЛЬДІ 

КЛАСТЕРЛЕР ЖӘНЕ МУЛЬТИФРАКТАЛЬДІ ОБЪЕКТІЛЕР 

 

Қазіргі кезде турбулентті ағыстардың қасиеттерін зерттеуде фракталдар 

теориясының қолданылуына байланысты сорғыда ағатын ағымдардың шекарасына 

теориялық есептеулер жүргізуге мүмкіндік туды. Ағыстағы турбуленттілік оның 

шекарасының қабатында пайда болатын когеренттік құрылымдарды күйрету арқылы 

дамиды. 

Түйінді сөздер: Турбуленттілік, фрактал, мультифрактал, кластер. 

 

At present, the study of the properties of turbulent flows related to the application of the theory 

of fractals opportunity to the border with theoretical calculations of currents flowing in the pump. 

Border flow turbulence developed by the destruction of the coherent structures that appear on the 

floor. 

Key words: Turbulence, fractal, multifractal, cluster. 

 

Қҧйындардың пайда болу мәселелерін шешу физикалық қҧбылыстардың екі ӛрісті 

сипаттамаларына негізделген. Берілген жағдайда мҧндай ӛрістердің бірі электромагниттік 

(ЭМ) және екіншісі – ортаның ағыны – гидродинамикалық (ГД) ӛріс болып табылады. 

Сонымен бірге, «элементар» бӛлшектер, атомдар, молекулалар және т.б. қалыптасулар, 

жартылай немесе толығымен ЭМ табиғатының физикалық материясынан қҧралған, яғни ЭМ 

ӛрісін қҧрайтын материядан тҧрады. Бҧл жағдайда гидродинамикалық ағынды қҧрайтын 

молекула атомдарының және т.с.с. ортаның макроскопиялық бӛлшектерінің әртекті 

тҥрлерінің бірігуі ЭМ ӛрісімен жалпы материялық негізін бере алады, қарапайым кӛзқарас 

бойынша ол арқылы әртекті физикалық қасиетіне ие ГД және ЭМ ӛрістерінің ӛзара 

байланысы мен әсері жҥзеге асырылуы мҥмкін. Осылайша, мазмҧндалған ҧстанымдардан 

гидродинамикалық қҧйындардың пайда болуының алғашқы себебі ЭМ мен ГД арасындағы 

байланыс пен ЭМ материяның ортаның қозғалысына деген қҧйынды әрекеттің реакциясы 

болып табылады деп ҧйғарылған. Нақты ағындарда басқа тҥрдегі ЭМ ӛрістері де болуы 

мҥмкін, мысалы, қабаттарының қозғалысына қатысты қабырғаға ҥйкелісі және басқа да 

себептері нәтижесінде ортаның электрленуі, бірақ бҧл жағдай мҧндағы сҧрақта 

қарастырылатын ӛрістің жеке кҥштеріне әсер етпейді.  

Табиғи шарттарда сҧйықтың қҧрамында әрқашан газ кӛпіршіктері және ҧсақ қатты 

бӛлшектер болады. Жалпы жағдайда, кӛбінесе техникалық шарттарда, қоспалар ӛлшемдері 

молекулаға қарағанда едәуір ҥлкен макроскопиялық объектілер болып табылады, сондықтан 

сҧйықты гетерогенді немесе кӛп фазалы орта ретінде қарастыру керек. Кӛп фазалы сҧйықтың 

қозғалысы әдетте, турбулентті. 

Сҧйық ағынының қҧрамында болатын ҧсақ қатты бӛлшектер, газды кӛпіршіктер жеке 

орындарда кейбір фрактальді объектілерді қалыптастыра отырып жинақталады және 

кластерленеді. Сҧйықтың стационар ағынында кластеризация ҥрдісі оған балансталған 

қҧлдырау ҥрдісімен және қҧрылымдардың каскадты бӛлінуімен жҥреді. 

Ҧсақ қатты бӛлшектердің кластеризациясы тәжірибе және есептеулер жҥзінде жақсы 

зерттелген. Агрегацияның шектелген диффузиясының есептік модельдену ҥрдісінің 

алгоритмі жасалды. Электронды микроскоптың кӛмегімен коллоидты бӛлшектердің 
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кластерлерінің суреттері алынған, кластерлерді зерттеу нәтижелері кеңістіктік масштабпен 

суреттелген, ҥш реттілікпен ерекшеленетін (10
–6

–10
–3

 мм интервалында), 1,74-тен 2,56-ға [1, 

254-б] дейінгі 1-сурет, 2-сурет D фрактальді ӛлшемдерімен сипатталған. Бӛлшектерді 

агрегациялау жолымен қалыптасқан ҧсақмасштабты кластерлер кӛрінетін жіптің ауданы 

немесе диск тәрізді пішінді болып келеді, олар ҥшін D ≤ 3. 

 

1 сурет. Бӛлшектердің агрегациялық араласуларының екі есе шектелуі нәтижесінде 

туындайтын кластер ( D = 1,71). 

2 сурет. Сәулелендіретін электрондық микроскоптың кӛмегімен алынған  

алтын кластер суреті. 

Ӛлшемдері 1 мм және одан кӛбірек болатын қатты бӛлшектердің (қҧм, графит) массалық 

кҥштері молекулааралық кҥштерден біршама кӛп болғандықтан, фрактальді кластерлерді 

қалыптастыра алмайды. Алайда, оларға ҧсақ бӛлшектердің агрегациялану жолымен 

қалыптасқан фрактальді кластерлер орнығуы, яғни олар фрактальді «тонмен» орануы 

мҥмкін. Мандельброттың кӛлемді жиындары тҥріндегі мҧндай объектілерді ҥлкенмасштабты 

фрактальді қҧрылымдар деп атауға болады [2, 320 б.], 3 және 4 сурет.  

3 сурет. Жасанды графит бӛлшектерінің суреті. 
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4 сурет. Компьютер арқылы сызықты емес бейнелеу кӛмегімен алынған  

Мандельброт жиыны. 

Әр тҥрлі сҧйықтардың арасындағы бӛліну шекарасы «тҧтқыр саусақтар» деп аталатын 

фрактальді қисықты тҥзеді, мҧндай қасиеттер кӛптеген тәжірибелермен дәлелденген [1, 254 

б.]. Газ фазасының болуы негізінде сҧйықта ҧқсас фрактальді сурет байқалады. 0,20,3 газ 

фазасының кӛлемді концентрациясы кезінде ҧсақмасштабты фрактальді қҧрылымдармен 

газсҧйықты ағынының кӛпіршікті режимі жҥзеге асады. Газ мӛлшерінің ҧлғаюымен бірге 

жеке кӛпіршіктер жинақталып, фрактальді қҧрылымға ие «қаруды» тҥзеді. «Қарулардың» 

ӛлшемдері газсҧйықты ағынның масштабтарымен салыстырмалы, олар ҥлкенмасштабты 

фрактальді кластерлер болып табылады. 

Біз белгіленген кішігірім және ҥлкенмасштабты фрактальді қҧрылымдардың физикалық 

қасиеттерінің ӛзара айырмашылықтарының болуымен ерекшеленеді. Олардың ең негізгісі – 

кеңістіктік масштабқа тән қоспалар концентрациясының ӛсуі, мысалы, кішігірім масштабты 

қҧрылымдарының максимал ӛлшемі ӛседі, ал ҥлкенмасштабты қҧрылымдардікі кемиді. 

Мультифракталдар – қазіргі заманға сай ғылымның кҥрделі объектілері. Олар фрактальді 

ӛлшемдердің жинақталуы мен q-дің әр тҥрлі ретті ӛлшемінің ықтималдылығымен 

сипатталады. Физикалық табиғатына сәйкес гетерогенді ортаның турбулентті қҧрылымдарын 

мультифрактальдар деп қарастырған жӛн. Олардың ӛлшемдері мынадай формула арқылы 

анықталады:  

,
ln

),q(Nln
lim

1q

1
D

0
q





 
  , q  (1) 

мҧндағы, q – мультифрактальді сәтінің реті кез келген заттық санға тең болуы мҥмкін, 

),q(N   – ықтималдылық әдіспен іске асатын ықтимал шамасы болатын ҧяшықтар саны, q = 

0 болған кезде (1) формуладан ҧяшықтардың кӛбінің фрактальді ӛлшемдері Хаудсдорф 

бойынша жҥреді: ,DD
00q




 0q  . 

Фрактальді объектілер ӛзіне тәндік және ӛзінді аффиндік болып екіге бӛлінеді. Бірінші 

жағдайда ҧқсастықтың коэфициенттері барлық бағыттарда бірдей, ал екінші жағдайда – әр 

тҥрлі. Мультифракталдар ҥшін бҧл айырмашылық (1) формулада ),q(N   есептелінумен 

сәйкес қосынды мен ықтималдықтар сәттерінің шығаруы арқылы ескеріледі [3, Б. 222-225]: 
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Ӛзіне тән қҧрылымдар әр тҥрлі ықтималдылықтармен бірге ӛзара шығарылған оқиғалар 

жиынтығына сәйкес олардың әр тҥрлі иерархиялық деңгейлерімен орындалады.  

Ӛзінді аффиндік – кез келген бағыттарда ӛлшемінің ӛзгеруі әр тҥрлі кездейсоқ 

факторлардың бір уақытта болуының нәтижесінде тҧрақсыздығымен кӛрінеді, сондықтан 

ықтималдылық сәттерін шығаруымен сипатталады. Ықтималдылықтардың мультипликативті 

орналасуының ӛзі араласудың пайда болуының себебі болып табылатын – 

сипаттамаларының іс - әрекеті «біресе тығыз; біресе бос» [4, б. 3-32]. 

Фрактальді теория турбуленттіліктің әр тҥрлі біртексіздігінің спецификасын ӛзінді 

аффиндік мультифракталдардың спектральды теориясында есептеуге мҥмкіндік береді. 

Турбуленттіліктің мультифракталдар қасиеттерін иеленетіндігін тәжірибелерден кӛруге 

болады. Қазіргі уақытта мультифрактальді анализ қазіргі заманғы физиканың әр тҥрлі 

аймақтарында кеңінен қолданылады. Біртекті және изотропты турбуленттілікте оның 

қҧрылымды элементтері – қҧйындар ӛзіне тән мультифрактал болып табылады. Олардың 

ҧқсастық коэффициенті барлық кеңістіктік ауыспалылық жағынан бірдей. Нақты шекті 

шарттармен анықталатын турбуленттілікте біртексіздік пен анизатропияның болуы кезінде 

қҧрылымды элементтер ӛзінді аффиндік мультифракталдар тҥрінде қарастырылады – әр 

тҥрлі кеңістіктік және уақыттық ауыспалылықтағы әр тҥрлі коэффициентті объектілер. 

 Келтірілген қысқаша шолудан әр тҥрлі қҧрылымдардың қалыптасуы когерентті 

қҧйындар, бір және кӛп фазалы сҧйықтықтың сорғыда ағатын ағынындағы фракталды 

кластерлер мен мультифракталды объектілері тҥрінде турбуленттілік қҧбылыстармен 

байланысты. Турбуленттілікті зерттеу ғылыми негізде ғана емес, сонымен қатар тәжірибелік, 

әсіресе импульсті кӛбейту кезінде гетерогенді сҧйықта ағып ӛтетін нақты ҥрдістерді 

зерттеуде маңызы аса зор болып табылады. 
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Автор дослідив різноманітні варіанти числових співвідношень між кількістю протонів 

та нейтронів в стабільних ядрах, що дають розрахункові значення, близькі до значення 

правила «золотого перерізу». 

Ключові слова: фундаментальні фізичні константи, фундаментальні математичні 
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The author has researched various options for the numerical ratio between the number of 

protons and neutrons in the nuclei of stable, giving the estimated value close to this policy of 

"golden section". 
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Нуклоний склад ядер атомів відтворює аналітично формалізовані зв‘язки між 

фундаментальними фізичними і математичними константами. В найпростішому випадку 

такий взаємозв‘язок може виявитися як прояв відношень «золотого перерізу» в особливостях 

протонно-нейтронного складу стабільних нуклідів. 

Подібна проблема взаємозв‘язку фізичних законів і математичних констант була 

розглянута Б.Горобцем [1]. Роботи А. Бендукідзе та Н. Васютинського присвячені правилу 

«золотого перерізу» [2-3]. Але однією з невирішених проблем є прояви фундаментальних 

математичних констант в розподілах, структурах і параметрах реальних фізичних об‘єктів і 

процесів.  

У ході роботи за допомогою програми Microsoft Office Excel 2007 були розраховані деякі 

можливі співвідношення поміж кількістю протонів Z , нейтронів N та масових чисел 

нуклідів. Досліджені співвідношення задаються наступними формулами:: 
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З аналізу отриманих даних робимо висновок, що прояв правила «золотого перерізу» 

виявляється у формулах e
Z/A

та e
N/A

.  Середнє значення математичних комбінацій: e
Z/A 

 

складає 1,5827 та e
N/A

 - 1,7222.  

Як можна побачити дійсне значення числа «золотого перерізу» міститься між 

отриманими середніми значеннями. Близькість отриманих результатів для обох комбінацій, 

пояснюється тим, що в стабільних ядрах кількість протонів приблизно дорівнює кількості 

нейтронів. 

Досліджуючи отримані дані в цій програмі були побудовані порівняльні графіки функцій 

прямої «золотого перерізу» та співвідношень e
Z/A

; 
 
e

N/A  
у залежності від числа протонів Z, 

нейтронів N та масового числа А. Виходячи з графіків було зроблено висновок, що найбільш 

вдалим співвідношенням є залежність e
Z/A  

(Рис 1-3). 

 
Рис. 1. Порівняльний графік функцій прямого «золотого перерізу» та співвідношення 

e
Z/A

у залежності від масового числа А 
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Рис. 2. Порівняльний графік функцій прямого «золотого перерізу» та співвідношення 

e
Z/A

у залежності від числа протонів Z 

 
Рис. 3. Порівняльний графік функцій прямого «золотого перерізу» та співвідношення 

e
Z/A

у залежності від числа нейтронів N 

Для отримання більш вдалих результатів до основної формули e
Z/A  

 вводимо ά – стала 

тонкої структури. Досліджені співвідношення задаються наступними формулами: e
z/A

+ά·z-ά; 

e
z/A+ά/N

; e
z/A+ά

; e
Z/A+ά*(N-Z)

; e
Z/A+ά/A

; e
Z/A+ά/(2*A)

; e
Z/A+ά*(N*N/Z*Z)

; e
Z/A+ά*(N*A/Z*Z)

; e
Z/A+ά/(N*A/Z*Z)

. 

Найбільш кращі приблизні результати ми отримали за формулою e
z/A+ά·(N·A/z·z)

, але 

значення золотого перерізу φ=1,618 отримується за формулою e
Z/A+ά*(N-Z)

 при обчисленні 

таких радикалів як 
30

Si та 
42

К. Також треба виділити 
27

Al, так як золотий переріз має прояв у 

формулах e
z/A

, e
Z/A+ά/A

, e
Z/A+ά/(2*A)

. 

Також було побудовано порівняльні графіки функції e
Z/A+ά*(N*A/Z*Z)

 з «золотим перерізом» 

у залежності з числом протонів Z, нейтронів N, масовим числом A (Рис.4-6). 

 
Рис. 4. Порівняльний графік функцій прямого «золотого перерізу» та співвідношення 

e
Z/A+ά*(N*A/Z*Z)   

у залежності від масового числа А 
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Рис. 5. Порівняльний графік функцій прямого «золотого перерізу» та співвідношення 

e
Z/A+ά*(N*A/Z*Z)   

у залежності від числа протонів Z 

 
Рис. 6. Порівняльний графік функцій прямого «золотого перерізу» та співвідношення 

e
Z/A+ά*(N*A/Z*Z)   

у залежності від числа нейтронів N 

Порівнюючи графік функції e
Z/A 

з графіками функції, де була введена постійна тонкої 

структури, можна зробити висновок про те, що ці постійні фізичні константи зв‘язані між 

собою. Дослідження різноманітних варіантів числових співвідношень між кількістю 

протонів та нейтронів в стабільних ядрах дозволило визначити деякі з них, що дають 

розрахункові значення, близькі до значення фундаментальної математичної сталої "золотого 

перерізу". 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ  
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У статті зроблено аналіз різних трактувань поняття «самостійна робота»; виділено 

специфіку організації самостійної роботи студентів коледжів у процесі навчання 

математики. Також розкрито зміст самостійної роботи студентів по опрацюванню 

математичного тексту, визначено рівні сформованості відповідного вміння.  

Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність, самостійна робота, види самостійної 

роботи, організація самостійної роботи, робота з підручником, математичний текст. 
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The article presents an analysis of the different interpretations of the term "independent work" 

allocated specific organization of independent work of students of kollege in learning mathematics. 

Also reveal the content of independent work by students working on mathematical text, determine 

appropriate levels of development. 

Key words: educational and cognitive activities, independent work, the types of independent 

work, independent work organization, working with the textbook, mathematics text.  

 

Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності 

заняття, активізації пізнавальної діяльності студентів є відповідна організація самостійної 

навчальної роботи. Вона займає особливе місце в процесі особистої самостійної навчальної 

діяльності. 

Під самостійною навчальною роботою у педагогіці розуміють будь-яку, організовану 

викладачем, активну діяльність студентів, спрямовану на виконання визначеної дидактичної 

мети в спеціально відведений для цього час: пошук знань, їх осмислення, закріплення, 

формування та розвиток умінь і навичок, узагальнення та систематизацію знань  

Відома вчений-методист Слєпкань З.І. під самостійною роботою розуміє самостійне 

вивчення студентами навчального матеріалу на занятті або під час виконання домашнього 

завдання за підручниками, навчальними посібниками та науково-популярною літературою, 

самостійне доведення теорем і розв‘язування задач, програмоване навчання за допомогою 

програмованих посібників та персональних комп‘ютерів. 

Педагоги висувають такі основні вимоги щодо ефективної організації самостійної 

діяльності студентів на занятті: 

 будь-яка самостійна робота на будь-якому рівні повинна мати конкретну мету, кожен 

студент знає порядок і прийоми виконання роботи; 

 самостійна робота повинна відповідати навчальним можливостям студента, а ступінь 

складності задовольняти принцип поступового переходу від одного рівня самостійності до 

іншого, забезпечуючи поєднання різних видів самостійної роботи. 

Призначення самостійної роботи ‒ розвиток пізнавальних здібностей, творчого 

мислення, ініціативи в прийнятті рішення. 

Зміст роботи, форма її виконання повинні викликати інтерес в студентів, бажання 

виконати роботу до кінця. Самостійна робота організовується так, щоб вона сприяла 

виробленню в студентів навичок та звичок до праці. 

Пропонувати студентам самостійно опрацювати за підручником теоретичний матеріал 

треба хоча б три-чотири рази за семестр (залежно від того, як вони вміють працювати з 

книгою). Основна мета таких завдань – навчити студентів читати математичний текст, 

інакше кажучи, навчити їх вчитися. 

При навчанні будь-якому предмету важливим є вміння самостійно опрацьовувати текст. 

У процесі навчання математики це вміння можна конкретизувати як уміння прочитати 

нескладний математичний текст, виділити в ньому основні елементи, усвідомити їх 

взаємозв‘язки та вміти використовувати на практиці те, про що йдеться в тексті. Формувати 

вміння опрацьовувати математичний текст можна на кожному етапі навчання. 

У процесі формування в студентів умінь опрацьовувати математичний текст слід 

звернути увагу на такі загально начальні вміння: 

3. студент повинен уміти користуватися змістом, предметним покажчиком, 

довідниковим матеріалом, що пропонується в підручнику; 

4. студент повинен уміти знайти в підручнику потрібний параграф, пункт 

(користуючись змістом, предметним покажчиком); 

5. студент повинен уміти виокремити в тексті підручника формулювання означень, 

правил від пояснень і прикладів; 

6. студент повинен уміти знайти в тексті відповіді на контрольні питання (що є у 

підручнику або сформульовані викладачем); 
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7. студент повинен уміти розбити на окремі змістові одиниці текст, що запропоновано 

викладачем; 

8. студент повинен уміти скласти простий план того, що він прочитав. Математичний 

текст дещо відрізняється від художнього тексту. По-перше, наявністю багатьох 

математичних понять, термінів, формул, символів. Коли студент не знає хоч якого-небудь 

терміна чи символу, що є в тексті, він не зможе його зрозуміти. По-друге, наявністю різних 

схематичних рисунків, тісно пов‘язаних з текстом. На них треба дивитися паралельно з 

читанням тексту; читати доводиться не абзацами і навіть не реченнями, а частинами речень. 

По-третє, наявністю багатьох шрифтів, якими виділяють означення, теореми, правила, 

примітки. По-четверте, стилем викладу, чіткістю, лаконічністю, строгістю. Читання 

математичної книги потребує максимальної уваги, міцного знання всього попереднього 

матеріалу. У математичному тексті на кожному кроці доводиться зустрічатися з різними 

посиланнями на наведені раніше теореми, означення, задачі, аксіоми. Читати математичний 

текст треба з олівцем в руках. 

З.І. Слєпкань виділяє правило-орієнтир роботи з математичним текстом, який можна 

запропонувати студентам. Це правило містить такі кроки: 

10. Прочитай уважно текст один або два рази, виділи головне в ньому (нові поняття, 

твердження, правила тощо). 

11. Склади план прочитаного. Виділи поняття, про які йдеться в тексті. Пригадай 

означення відомих понять і виділи означення нових. 

4. Виділи твердження, які доводяться в тексті. З‘ясуй, що в них дано, що треба довести. 

З‘ясуй, з яких відомих тверджень вони обґрунтовуються. 

5. Спробуй відповісти на контрольні запитання. Сформулюй означення нових понять і 

твердження, які доводились в тексті. 

6. Не вдаючись до тексту, виконай потрібні рисунки і відтвори прочитане за планом. 

Таке правило-орієнтир можуть використовувати студенти, які мають вже досить високий 

рівень сформованості вміння опрацьовувати математичний текст. Методисти виділяють три 

рівні сформованості даного вміння, а саме початковий, середній і високий, що відповідають 

різним етапам опрацювання математичного тексту. 

Початковий рівень – студент повинен вміти сприймати інформацію і відтворювати її за 

контрольними питаннями викладача. 

На цьому етапі студент не може самостійно оцінювати навчальний матеріал за 

складністю та важливістю, тому одним із завдань викладача є навчання виділенню вузлових 

моментів тексту. На цьому етапі система контрольних питань, за допомогою яких викладач 

перевіряє засвоєння прочитаного матеріалу, повинна охоплювати всі вузлові моменти, не 

повинна містити другорядні питання, що не стосуються основного матеріалу. Відсутні 

питання щодо застосування даного матеріалу. 

Середній рівень – студент повинен самостійно виокремлювати вузлові моменти тексту. 

Для цього треба навчити студента складати план відповіді. Перш за все, він має виділити 

в тексті нові поняття і факти, а також вже відомі, на які спирається виклад нового матеріалу. 

Таке вміння формується поступово. На початку роботи перед студентами ставляться такі 

питання: 

1. Які знайомі поняття були використані в даному тексті? 

2. На які відомі факти були посилання? 

3. Які нові поняття зустрілися в тексті? 

4. Які нові факти були сформульовані? 

Після того, як студенти звикнуть, що такі питання обов‘язково супроводжують вивчення 

тексту, тобто коли вони навчаться самостійно, без спеціальної підготовки виокремлювати 

основні моменти, можна переходити до наступного етапу. 

Високий рівень – студенти самостійно складають план математичного тексту, 

відтворюють його за цим планом. 
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Цей план повинен містити вузлові моменти математичного тексту та їх характеристики 

(означення понять, формулювання математичних тверджень). 

Текст підручника, що пропонується для читання після пояснення викладача, і той текст, 

що пропонується студентам для самостійного опрацювання, повинні відрізнятися. В 

першому випадку текст повинен бути компактним, лаконічним, підсумовуючим вже 

повідомлену інформацію; в другому випадку текс має бути достатньо великим за обсягом, 

містити приклади, додаткові пояснення. Тому доцільно було б у підручниках спеціально 

виділяти розділи, які студент повинен прочитати і розібрати самостійно. На жаль, сучасні 

підручники не враховують такої специфіки. 

Слід пам‘ятати, що самостійне опрацювання математичного тексту – це складне 

завдання. Математичний текст дуже інформативний, посилання не завжди зрозумілі, інколи 

здаються зайвими, залишаються поза увагою. Разом з тим, робота на занятті з математики з 

підручником дозволяє тримати увагу студентів, сприяє розвитку вміння зосереджуватися, 

виділяти головне. В ході обговорення змісту опрацьованого тексту в студентів розвивається 

логічне мислення, мова. Досвід роботи з студентами коледжів дозволяє зробити висновок 

про необхідність формування в них умінь опрацьовувати математичний текст. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИКИ 

 

Пара повинна бути насичена цікавими фактами, а не тільки містити відомості з 

підручника та розв‟язування задач до теми. Викладач повинен поміркувати над організацією 

навчального процесу таким чином, щоб студентам було цікаво займатися математикою, 

тобто проблема формування пізнавального інтересу стоїть на першому місці. 

Ключові слова: теорія ігор, ефективність пар, людські здібності, методика вкладання, 

дидактичні методи. 

 

Розглянемо деякі методичні рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності занять 

з математики. 

Пара повинна бути насичена цікавими фактами, а не тільки містити відомості з 

підручника та розв‘язування задач до теми. Викладач повинен поміркувати над організацією 

навчального процесу таким чином, щоб студентам було цікаво займатися математикою, 

тобто проблема формування пізнавального інтересу стоїть на першому місці. 
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Всім відома істина – без бажання не буде навчання. Тому на кожній парі слід 

стимулювати пізнавальну активність, викликати в студентів бажання працювати. Викладачу 

доцільно шукати нові нетрадиційні види роботи. 

Одним з таких видів є застосування ігор та ігрових елементів, що підтверджує 

ефективність впровадження їх у традиційну систему навчання. Ігри активізують пізнавальну 

активність студентів, сприяють підвищенню інтересу до навчання, що в кінці кінців 

приводить до покращення знань студентів. Елементи гри час від часу слід використовувати 

на парах математики. 

Найбільш елементарні: розв‘язати приклад на всі дії – використати так званий спосіб 

«естафети». На дошці три приклади для кожного ряду – студенти по черзі йдуть до дошки, 

виконують одну дію і передають крейду далі. Якщо студент слабий, йому обов‘язково дати 

помічника. 

При повторенні правила на розкриття дужок, перед якими стоїть знак «+» чи «–», при 

множенні одночлена на многочлен, при винесенні спільного множника за дужки і т. і., 

особливо для економії часу і для перевірки розуміння розв‘язування вправ з домашнього 

завдання можна готувати шість різних видів вправ і пускати їх по рядам на окремих листках, 

де кожен студент виконую свою вправу і передає студенту, який сидить за ним. Буквально за 

кілька хвилин зрозуміло, як хто розуміє вивчений матеріал. 

Принаймні двічі на рік варто провести підсумкові пари по темі у вигляді гри. Проте 

варто відмітити, що такі пари потребують серйозної підготовки як з боку вчителя, так і з 

боку студентів. Такі пари повинні бути цікаві, насичені, розвиваючі, студенти повинні чекати 

такої пари. 

З метою оволодіння студентами практичних умінь та навичок розв‘язувати задачі 

важливо щоб викладач мав достатню кількість різнорівневих однотипних задач і вправ 

тренувального характеру для домашніх і класних робіт. Такі задачі дають можливість 

забезпечити кожного студента окремим варіантом під час написання самостійної або 

контрольної роботи, задавати індивідуальні завдання для домашніх контрольних робіт. 

Сьогодні можна у фахових журналах майже до кожної теми відшукати однотипні 

багатоваріантні завдання. Умови таких завдань підібрані так, що числові значення його 

враховують порядковий номер студента у класному журналі. Тому умова однієї вправи – це 

окремий варіант для кожного студента класу. Завдяки цьому можна урізноманітнити 

навчальний процес, індивідуалізувати роботу студентів як дома, так і в класі, збільшити 

ресурс використання вправ у десятки разів, формувати в студентів стійкі навички і вміння 

розв‘язання вправ однотипного характеру. 

Використання порядкового номера студента у журналі охоплює кожного студента 

індивідуальним завданням, прогнозування відповідей до кожної задачі за допомогою умови 

завдань – це шляхи застосування методів інформатики і комп‘ютерних технологій у 

навчальному процесі без самого комп‘ютера. Це – один із шляхів підвищення ефективності 

пар математики.  

Наведемо приклади таких вправ. Тема «Показникові функція». В класі 27 студентів. 

Можна спрогнозувати відповідь, що буде однакова і дорівнюватиме 2, або відповідь 

дорівнюватиме порядковому номеру. 

Розв‘язати рівняння, де n – порядковий номер студента в класному журналі. 
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Але не завжди слід захоплюватися такими рівняннями, бо при великих n студент з 

достатнім рівнем знань не зуміє таке рівняння розв‘язати до кінця. 

Наведемо приклади таких вправ з теми «Застосування похідної». 
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Знайти проміжки зростання і спадання функції та її точки екстремуму, де n – порядковий 

номер студента в класному журналі. 
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Отже, завдяки багатоваріантним різнорівневим однотипним вправам: 

- студент забезпечується індивідуальним варіантом; 

- відповіді до деяких вправ прогнозуються; 

- економиться час вчителя на запис і перевірку завдань такого типу; 

- текст умови однієї задачі або вправи дозволяє вчителю збільшити ресурс 

використаних їх в десятки а то і більше разів, не використовуючи при цьому роздаткового 

матеріалу чи навіть комп‘ютерів; 

- унеможливлюється списування на самостійній чи контрольній роботах, адже кожен 

студент має свій варіант; 

- можна об‘єктивно оцінити навчальні досягнення кожного студента; 

- вирішується проблема індивідуального навчання; 

- можна задавати додому перевірочні роботи, адже кожен студент забезпечується 

індивідуальним варіантом. 

«Уміє вчити той, хто вчить цікаво…» 

А. Ейнштейн 

Математика – навчальний предмет, який багатьом студентам дається нелегко. Тому, 

очевидно, якщо запитати студентів, який предмет у них найулюбленіший, то знайдеться 

лише кілька студентів (практично одиниці), які назвуть своїм улюбленим предметом 

математику. Одні з них вважають, що цей предмет їм не під силу, інші, що він їм не 

знадобиться в житті, а то й ще щось придумають. Тому однією з форм ефективності 

проведення пар для викладача є вміння переконувати студента в тому, що навіть 

мінімальний рівень математичних знань, піднімає його на вищий рівень людського 

спілкування, переконувати студента в тому, що під час вивчення математики виховується 

розсудливість, гнучкість розуму, логічне мислення, здатність прогнозувати певні ситуації 

наперед, що особливо потрібні людині сьогодні в умовах ринкової економіки. 

Тому про ефективність проведення пар можна говорити лише в тому разі, якщо 

викладач, мотивуючи тему сьогоднішньої пари, зумів активізувати мислення студентів, 

переконати їх, що ця тема необхідна і для вивчення наступних тем та і для розуміння і 

розв‘язування задач з фізики і хімії і т. і. Безвідповідально частина студентів ставиться до 

вивчення правил, теорем, не розуміють чи не хочуть розуміти для чого це потрібно, 

вважають, що це примха викладача. 

Тут неоціненною буде стародавня історія  

«В той час на вулицях міст не було ще освітлення. Однієї ночі мер міста зіткнувся з 

місцевим жителем. Це було неприємно і боляче. Тоді мер видав указ щоб ніхто не виходив 

вночі з дому без ліхтаря. Наступної ночі мер знову зіткнувся з місцевим жителем: 

- Ви не читали мого указу? – запитав мер. 

- Читав – відповів прохожий – ось мій ліхтаря. 

- Але ж у ліхтарі у вас немає нічого. 

- В указі про це не йшлося. 

На наступний ранок мер міста видав новий указ, який зобов‟язував жителів міста 

вставляти свічку в ліхтар при виході вночі на вулицю. Вечором мер знову зіткнувся з 

прохожим. 

- Де ліхтар?! – закричав мер. 

- Ось він. 

- Але ж в ньому немає свічки. 

- Ні, є, ось вона. 

- Але ж вона не запалена. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

423 
 

- В указі нічого не сказано про те, що свічку слід запалити. 

І меру прийшлося видати ще один указ, який зобов‟язує кожного жителя міста, що 

виходить на вулицю вночі мати ліхтар із запаленою свічкою.» Витрачені 1-2 хвилини часу 

дадуть змогу зацікавити студентів і зрозуміти, що слід чітко формулювати правила, 

теореми, щоб не повторити указів мера, а видати один, всім зрозумілий. 

Одним з етапів пар для підвищення його ефективності є використання прийому «знайти 

помилку». 

Витрачених кілька хвилин пар заставить значну частину студентів задуматися, які 

вивчені правила чи теореми використані правильно, а які – ні. 

«Знайди помилку» для студентів 1 курсу. 
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Однією з ефективних та випробуваних на практиці форм організації роботи студентів на 

парах математики є усний рахунок, математичні диктанти та короткотривалі самостійні 

роботи. 

Усний рахунок дає змогу навчати студентів розмірковувати, критично мислити, 

знаходити розв‘язок проблем, застосовувати знання на практиці, переносити відомі йому 

способи дій у нові для нього ситуації. 

Створення у процесі діяльності проблемних ситуацій (які тут же розв‘язуються), 

розгортання на їх основі активної пошукової діяльності допомагає формувати в студентів 

стійкий інтерес до вивчення математики, сприяє їх самореалізації, саморозвитку, 

становленню особистості, яка здатна допомогти кожному конкретному студенту оволодівати 

знаннями, математичною термінологією. 

Усні вправи розвивають спостережливість, ініціативу, збуджують інтерес до вивчення 

математики, при цьому закріплюються знання, тренується пам‘ять. 

Мабуть, основною метою використання усних вправ, математичних диктантів є 

створення на парі умов для особистісного розвитку студента, розвитку його 

індивідуальності. 

Математичні диктанти, поряд з усним опитуванням, самостійними і контрольними 

роботами, є одним з ефективних засобів зв‘язку між викладачем і студентом, сприяють 

розвитку логічного мислення, підвищенню математичної культури студентів. Виконуючи 

завдання математичного диктанту, студенти привчаються до організованості, вчаться 

економити час, формують звичку швидко зосереджуватися. За допомогою математичного 

диктанту можна перевірити не лише якість засвоєння вивченої теми, а й перевірити, чи 

зрозуміли студенти щойно пояснений матеріал. 
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Знайти похідні функцій в заданій точці:  
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Отже, усним вправам та математичним диктантам необхідно відвести належну роль у 

системі вправ для засвоєння базових задач в основній школі. 

Проте, слід зауважити, що застосовувати їх потрібно розумно, творчо, враховуючи 

індивідуальні особливості студентів. 

У процесі навчання математики важливу багатопланову роль відіграють текстові задачі 

особливо прикладного напрямку. 
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Розв‘язуючи такі задачі студенти не лише засвоюють найважливіші математичні 

поняття, опановують математичну символіку, вчаться обґрунтовувати, але відчувають 

взаємозв‘язок теорії з практикою, усвідомлюють значущість і необхідність вивчення теми, 

набувають навичок у розв‘язанні задач і проблемних ситуаціях, що виникають у 

повсякденному житті, наприклад: 

1. Знайдіть об‘єм цеглини розміри якої 250х120х65. 

2. Скільки необхідно цеглин такого розміру щоб викласти стіну 4х2,5м? 

3. Щоб підняти відро з криниці потрібно зробити 12 обертів коловорота. Знайдіть 

глибину криниці, якщо діаметр вала коловорота 24см. 

4. Корова прив‘язана на галявині до кілка мотузкою завдовжки 8м. Яку площу вона 

випасає? 

Особливо таких задач багато є на відсоткові розрахунки:  

1. Просушили 55т зерна 16% вологості, після чого його стало 50т. Знайдіть відсоток 

вологості просушеного зерна. 

2. З пшениці одержують 80% борошна. Скільки пшениці треба переробити щоб дістати 

50кг борошна? 

3. Ціна товару спочатку знизилась на 10% відсотків, а потім ще раз знизилась на 10%. 

На скільки відсотків змінилася ціна товару після двох переоцінок? 

4. Вкладник поклав до банку 200 000 грн під 7% річних. Які відсоткові гроші він матиме 

через 3 роки? 

5. Говорять, що в 1723 році гетьман Полуботок поклав до англійського банку великий 

капітал із України під 4% річних. У скільки збільшився б той капітал до сьогоднішніх днів? 

(приблизно в 50 000 раз) 

Давнє прислів‘я говорить: «Викладач повинен дати від себе, щоб студент прийшов до 

себе». Але чому вчитель, який однаково дає всім студентам, не однаково навчає всіх 

студентів в класі?  

Відповіддю на це запитання може бути біблійська притча. В одній з них розповідається, 

як господар, від‟їжджаючи надовго й далеко, турбуючись про своїх слуг, яких залишає, дає 

їм у борг гроші, кожному однакову суму. Повернувшись через деякий час з поїздки, господар 

покликав слуг. Перший, прийшов до господаря, повернув йому весь борг зі словами: «От всі 

твої гроші, ті самі, які ти мені дав. Я їх зберіг, незважаючи на скрутний для мене час. Я і 

моя сім‟я голодували, але не витратили жодної з твоїх монет». 

Інший слуга, повертаючи борг сказав: «Ось, господарю, мій борг та ще й відсотки, які я 

зміг заробити, зайнявшись на твої гроші своєю справою. Вона незначна, але мені і сім‟ї на 

життя вистачає.» 

Третій прийшов і сказав: «Ти поділився зі мною, чим міг, я прийшов повернути тобі 

втричі більше, і при цьому я ніскільки не обіднію. Завдяки твоїм грошам та своїй праці я сам 

став господарем.» 

Варто звернути увагу, як чітко виділяються три рівні людських здібностей. 

Очевидно, перший рівень – люди, які здатні взяти все, що їм дають, але не здатні 

зберегти, або зберігають з великими труднощами, тобто їх здібності нижче середнього.  

Другий рівень – люди, які можуть спокійно взяти те, що їм дають, постійно працюючи, 

спокійно його збільшити, то їх здібності – середнього рівня. Мабуть, таких людей – 

більшість. Тягнемося до знань, учимося, пізнаємо, щось винаходимо, щось відкриваємо. 

Третій рівень – люди, які здатні не лише взяти, але й в багато разів його збільшити, вони 

є дійсними творцями всього технічного прогресу. 

Цілком згубно підходити до студентів класу з якимось мірками здібності. Не слід 

допускати дискримінацію та розподіл студентів на постійні групи: розумні, середні, ніякі і 

т.д. Студент не повинен зациклюватися на думці: «Я поганий, я не здатний ні на що». 
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Кожен студент знає свій рівень здібностей, проте при розв‘язуванні задач і вправ, 

особливо при написанні підсумкових робіт, не завжди вибирає завдання, які може виконати 

сам. 

Інша справа – студенти з заниженою самооцінкою. Їм викладач повинен допомогти 

повірити в свої сили і почати творити. Отже, саме диференційоване навчання та 

індивідуальний підхід до кожного студента є одним із шляхів підвищення ефективності пар з 

математики: 

«Геній складається з 1% натхнення і 99% пітніння» 

Т. Едісон    

«Математику не можна вивчати, спостерігаючи, як це робить сусід по парті» 

А. Нівен    

«Об‟єкт математики настільки серйозний, що слід не пропускати нагоди зробити його 

трішки цікавим» 

Б. Паскаль    

Останнім часом у практику роботи школи для організації ефективної роботи на парі 

використовуються нетрадиційні форми проведення пар. 

Лекція (вступна, оглядова, узагальнююча, діалогічна, інструктивна, і т.д.) 

Семінари-практикуми 

Конференції 

Диспути 

Ділові ігри (прес-конференції, круглий стіл) 

Бінарні і інтегровані пари 

КВК і т.д. 

Можна погодитися з тим, що запровадження таких форм навчальної діяльності студентів 

забезпечує підвищення активності навчально-пізнавальної діяльності студентів, формує 

самостійне мислення, розвиває творчість, проте це в основному підсумкові пари. 

Тому вибираючи тип пар, її мету, слід скрупульозно підходити до того, що на парі слід 

вивчити, який об‘єм матеріалу, якими формами скористатися, щоб підвищувати 

ефективність кожної пари. 

Сьогодні багато говорять і пишуть про інтерактивні методи навчання. Інтерактивний – 

здатний до взаємодії, діалогу. Суть цього методу в тому, що навчальний процес відбувається 

за умови постійної активної взаємодії всіх студентів. Це співнавчання, взаємонавчання, де і 

студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними суб‘єктами навчання. Варто відмітити, 

що пара, проведена інтерактивними методами не завжди, не в кожному класі буде 

ефективною, особливо де є значна частина студентів з низьким та середнім рівнем 

навчальної діяльності. 

Адже, про яку взаємодію, діалог студента з викладачем і навпаки можна говорити. 

Проте, відкидати такі методи навчання не слід, навіть якщо це слабий клас. Адже, як би 

там не було, діалог між викладачем і студентом на парі був, є і буде завжди, інша справа на 

якому рівні це проходить і чи завжди підвищує ефективність пар.  

На сьогоднішній день методичну систему перебудовано в плані забезпечення глибокої 

диференціації навчання з урахуванням інтересів усіх груп слухачів. Оскільки принципова 

перевага традиційної системи контролю полягає в тому, що вона задавала високий рівень 

підготовки студентів, що добре встигали, але, все ж таки, та система була жорсткою для тих, 

хто навчався нижче за високий рівень і багато з них відсіювались не впоравшись із вимогами 

на різних етапах навчання. 

Мета рівневої диференціації – забезпечити досягнення кожним слухачем державного 

стандарту освіти обов‘язковий рівень підготовки і створити умови для розвитку тих, хто має 

здібності і нахил до математики. 
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Тому в проведенні контролю необхідно виділити два принципові етапи: перевірку 

досягнення рівня обов‘язкової підготовки й перевірку на підвищеному рівні. При чому, 

контроль повинен забезпечувати найбільш повну перевірку на обов‘язковому рівні.  

Протягом року це допоможе виявити прогалини в знаннях, попередити їх і на кінець 

навчального року дати об‘єктивну оцінку здобутих знань.  

Для системного контролю за досягненням обов‘язкових результатів навчання під час 

навчального процесу доцільно передбачити таку форму перевірки, як залік. 

Залік – це спеціальний етап контролю для перевірки досягнення студентами рівня 

обов‘язкової підготовки. Оцінювання результатів здійснюється за двобальною шкалою: 

«Зараховано» і «Не зараховано». Залік бажано проводити за кожною темою. Залік вважається 

зарахованим, якщо студент правильно розв‘язав усі запропоновані задачі обов‘язкового 

рівня. Якщо хоча б одне завдання не розв‘язано – оцінка «Зараховано» не ставиться. В 

такому випадку залік перездається. Але не по всьому матеріалу теми, а лише по тих 

завданнях, з якими не впорався студент. Якщо з якихось причин залік вчасно не здавався, то 

на кінець семестру студент, щоб одержати атестацію повинен відпрацювати усі 

заборгованості із заліків. 

Звичайно, не можна гарантувати, що з таким підходом кожен студент міцно засвоює 

матеріал. Проте така методика роботи примушує несумлінного студента вчитися, пропонує 

посильну для нього роботу. 

Взагалі, виникає питання: чи повинен сильний студент складати залік, адже він розв‘язує 

набагато складніші завдання, ніж пропонуються на обов‘язковому рівні підготовки. 

Практика показує, що через залік повинні пройти всі студенти. Адже розв‘язуючі, складніші 

завдання, вони часто легковажно ставляться до елементарних, опорних завдань. І саме під 

час складання заліку є можливість як студенту, так і викладачу своєчасно звернути на це 

увагу. Крім того, студент, який упевнено володіє опорними вміннями, не витратить багато 

часу на розв‘язання задач обов‘язкового рівня. Тому в них є можливість під час залікового 

часу виявити себе в розв‘язанні більш складних задач.  

Отже, під час оцінювання знань враховуються позитивні досягнення студентів, а не їх 

недоліки. Це допомагає змінити ставлення багатьох студентів, кому важко дається 

математика до навчання. 

Відкритість вимог, їх посильність, можливість повторно відповісти незасвоєний 

матеріал, дозволяє таких студентів залучити до навчальної праці. Підвищується 

зацікавленість їх у навчанні, впевненість у власній силі. Частині студентів доводиться 

наполегливо працювати. Така робота приносить результат, а отже й задоволення. Слід 

зауважити, що спрямованість на досягненні рівня обов‘язкової підготовки зовсім не заважає 

навчанню сильних студентів. Навпаки, прагнення всіх студентів до вчасного складання 

заліків підвищує загальний рівень успішності. 

Основне завдання викладача – підготовка студента до життя в сучасному суспільстві, 

виховання мислячої людини, яка б уміла аналізувати, порівнювати, орієнтуватися в потоці 

інформації. Для цього необхідно створити умови для виявлення творчих сил, формувати 

самостійне мислення, підштовхувати студентів до самостійної творчості, готувати їх до 

безперервної освіти і самоосвіти, до усвідомлення необхідності поповнювати свої знання й 

уміння. Отже, самостійна робота в групах є одним із головних засобів систематичного й 

швидкого засвоєння матеріалу. Студенти, які уміють працювати самостійно, набули навичок 

роботи з книгою, одержують більше задоволення від своєї роботи, бо уміють особисто 

долати перешкоди, шукають кращі (раціональні) способи швидкого виконання роботи, 

досягають результату без сторонньої допомоги. 

За дидактичним призначенням самостійні роботи розділяють на два види: навчальні й 

контрольні. Самостійну роботу можна запропонувати для домашнього виконання: 

виготовлення макетів просторових фігур і складання задач до них, написання рефератів, 

написання пошуково-дослідницьких робіт. 
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Використання тієї чи іншої форми самостійної роботи залежить від цілей, які ставить 

перед собою викладач. Це – умови ефективного виконання самостійних завдань: правильне 

визначення його змісту й об‘єму, наявність необхідних знань і вмінь, своєчасна перевірка 

результатів, коментар щодо виконання роботи. 

Самостійна робота значно стимулює процес навчання, сприяє значному покращенню 

якості математичної підготовки та розвитку мислення студента. 

І на закінчення про виховні можливості пар математики. 

У працях науковців більше уваги приділялось і приділяється питанню, як впливає на 

формування особистості заняття математикою, прийомам розвитку пам‘яті, мислення, 

загальнонавчальних умінь і навичок. Заняття математикою сприяють вихованню таких рис 

як чесність і правдивість, наполегливість і мужність, працелюбність і т. і. Процес гуманізації 

та гуманітаризації має спиратися на норми і принципи моралі, загальнолюдські цінності. 

Сьогодні в педагогіці ще й досі немає однозначної думки про те, які риси характеру ми 

повинні виховувати на парі математики. Проте сьогодні в педагогічній літературі зібрані і 

проаналізовані найважливіші якості особистості та риси характеру, які потрібно виховувати 

в молоді, і ті факти з біографії вчених, які сприяють цьому.  

Наполегливість у навчанні, самостійне здобуття знань (Ніколо Тарталья, П‟єр Ферма, 

Рамануджан). 

Цілеспрямованість, рішучість у зайнятті улюбленою справою (Блез Паскаль, Софія 

Ковалевські, Софі Жермен, Нільс Абен, Андрій Миколайович Колмогоров, Микола Іванович 

Лобачевський).  

Одержимість математикою (Архімед, Франсуа Вієт, Карл Вейєрштрасс, Олександр 

Михайлович Ляпунов, Віктор Михайлович Глушков). 

Працелюбність (Леонардо да Вінчі, Мстислав Всеволодович Келдиш). 

Витримка і наукова мужність (Нільс Абель, Еварист Галуа, М.І. Лобачевский, Джордж 

Грін). 

Активна життєва позиція (Евклід, Бернард Больцано, Михайло Васильович 

Остроградський). 

Чуйність, людяність, мужність, сміливість, скромність, жага пізнання, безкорисливість, 

взаємодопомогу, чесність, дотримання слова, здоровий спосіб життя – ці та інші моральні 

якості Великих Людей, які творили математику, необхідні нашій сучасній молоді для життя в 

сучасному інформаційному просторі. 

І знову виникає питання – де взяти на це час? Вивчати додаткову літературу, писати 

реферат, готувати докладні повідомлення – це добре та цікаво, але цим займатиметься лише 

кілька студентів у класі, і ще один аспект – не завжди на парі можна знайти час для того щоб 

їх вислухати. І таке перевантаження студентів не завжди себе виправдовує. А високу 

моральну особистість потрібно виховувати у кожного студента. Отже, мова знову іде про 

пару, про пару математики. 

Пара – творчість вчителя. Найважливішим союзником кожного вчителя математики у 

досягненні мети є інтерес студентів до предмету. 

Кожен пара має дати їм щось нове, цікаве. 

Саме інтерес є стимулом до дій, переборення труднощів. Він позитивно впливає на 

сприймання, увагу, пам‘ять, мислення, підвищує працездатність, активізує здібності, сприяє 

вихованню наполегливості, волі. 

Підтримувати в студентів інтерес до пар, бажання працювати допомагають різні методи і 

прийоми навчання:  

- жвава цікава розповідь; 

- бесіда; 

- створення проблемних ситуацій; 

- ігрові моменти пар; 

- логічні задачі; 
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- запитання; 

- математичні диктанти; 

- самостійні, групові та колективні види роботи; 

- наочність і т.д. 

Навчальна діяльність на парі має бути різноманітною за формою і змістом. Спонукати 

студента до самостійних пошуків, досліджень, «відкриттів». 

Слово завжди було одним із наймогутніших комунікативних знарядь людини. Сказане 

вміло, вчасно, щиро, воно стає сильним, дійовим, привабливим. Найбільш емоційно 

насиченими, звичайно, є заняття з історії чи літератури. Математику вважають наукою 

«сухою», в якій немає місця почуттям. Та це не зовсім так. І заняття з математики теж 

можуть бути емоційно насиченими завдяки вмілим розповідям викладача про розвиток 

науки, її творців, казок, легенд, пісень, інсценівок. Ці фрагменти нетривалі за часом, але 

мають дуже велике значення. Так звані «ліричні відступи» на заняттях з математики 

стимулюють інтерес до предмета, роблять слухачів небайдужими до того матеріалу, який 

вивчається. 

Відомий математик К. Вейєрштрасс вважав, що неможливо бути математиком, якщо ти 

не поет в душі. Ліричні хвилини на заняттях з математики, де постійно звучить строга 

математична мова, є нетрадиційним моментом, тому викликає подив присутніх. Наприклад, 

вивчаючи означення похідної, можна прочитати вірш про похідну і одночасно кожному 

рядку дати математичну інтерпретацію. 

В данной функции от икс, 

Наречѐнной игреком 

)( xfy   

Вы фиксируете икс, 

Отмечая индексом 
0

x  
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0
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0
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Ніякі технічні засоби не можуть замінити живого слова вчителя, його виховуючи, 

навчальну і організуючу функцію. 

Вони можуть лише підсилити ці функції.  

Мова вчителя має показувати студентам, як слід чітко, зрозуміло висловлювати власні 

думки. Спілкуючись зі своїми вихованцями, виявляючи повагу, інтерес до їхньої 

особистості, вчитель тим самим створює атмосферу позитивних емоцій, доброзичливості, 

щирості, доброго настрою. 

На парі не повинно бути бездіяльних студентів. Ця бездіяльність, байдужість 

породжуються одноманітною, непривабливою, нецікавою роботою не лише вчителя. На це є 

досить багато як об‘єктивних, так і суб‘єктивних причин. 

Отже, підвищення ефективності занять з математики вимагає від викладача володіння 

методами і прийомами, формами і засобами навчання, як традиційними, виробленими 

віковим досвідом, так і тими, які виникли і ввійшли в практику порівняно нещодавно. 
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Вміння володіти арсеналом передового, новаторського педагогічного досвіду дає 

можливість творчо запроваджувати наявні шляхи підвищення ефективності занять з 

математики.  

Використання інформаційних технологій не замінює викладача, а доповнює. Новітні 

технології дозволяють зробити навчальний процес наочнішим, зекономити час на підготовці 

до заняття, не втративши його зміст, а, навпаки, розширити. Тепер вже не потрібно 

витрачати купу часу, наприклад, на виготовлення макетів – декілька натискань клавіш, і вже 

у готовому вигляді зображення будь-яких геометричних фігур. До теми диференційних 

рівнянь добре підійде комп‘ютерна симуляція руху маятника із детальними поясненнями. 

Кожен приклад можна подавати яскраво за допомогою зображень, коротких відео, 

комп‘ютерних програм і симуляцій. Інформаційні технології виникли із математики. Це є 

гарною мотивацією для студентів, але це потрібно вміти донести.  
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РОЗКЛАДАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ В РЯД ФУР’Є 

ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

 

У статті автори пропонують, на основі комп‟ютерної програми MathCad, алгоритм 

представлення періодичних парних та непарних функцій функціональним рядом Фур‟є: 

анімація графіка часткових сум та його збігу до відповідної функції. Отримані результати 

використовуються при організації імітаційних лабораторних робіт з курсу «Математичне 

забезпечення магістерських програм».  

Ключові слова: моделювання, функціональний ряд Фур‟є, імітаційні комп‟ютерні 

моделі.  

 

In the article the authors propose on the basis of the computer program MathCad the 

algorithm for representation even and odd periodic functions using functional Fourier series: 

animation graphics of partial sums and its convergence to the appropriate function. The results are 

used in the simulation laboratory works of the course "Math provision of the Master`s programs." 

Keywords: modeling, functional Fourier series, computer simulation models. 

 

Імітаційне комп‘ютерне моделювання має вже достатньо широке застосування в різних 

галузях науки і техніки, у тому числі й у математиці [1, 2, 3]. Однак, досліджень у напрямку 
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розробок алгоритмів моделювання на базі математичного пакету MathCad на сьогодні не 

достатньо. Тому візуалізація розкладання періодичних функцій в ряд Фур‘є засобами 

імітаційної комп‘ютерної моделі є актуальним.  

Основні матеріали дослідження. Для представлення періодичних парних та непарних 

функцій функціональним рядом Фур‘є, що використовується у гармонічному аналізі 

(дослідження спектрів різноманітних сигналів). Використовується спеціалізоване 

середовище програмування MathCad [4], яке реалізує три основних редактора: текстовий, 

редактор формул та графічний для математичного, комп‘ютерного моделювання.  

Розглянемо представлення непарної періодичної функції y(x) рядом Фур‘є [5,c.328-342]: 
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Тоді ряд Фур‘є для цієї функції має вигляд: 
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Програмний пакет MathCad забезпечує математичне моделювання процесу 

представлення періодичної функції в ряд Фур‘є:  
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 np ,10...,3,2,1,0  

Визначимо часткові суми при ,..10...1,0p :  
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Графіки часткових сум )(1
3

хS , )(1
5

хS , )(1
8

хS та функції )( xy представлені на рис.1 

 

   а)       б) 

 

Рис.1. Графіки часткових сум а) )(1
3

хS , )(1
5

хS ; б) )(1
8

хS та функції )( xy  

Застосування MathCad дозволяє наочно продемонструвати збіг часткової суми 1S  ряду 

Фур‘є до )( xy , якщо n . Для цього використовується анімація графіка )(1 xS  за 

допомогою команди «Animation» та відповідної змінної FRAME (q:=FRAME) на панелі 

інструментів MathCad. 

Розглянемо приклад представлення парної періодичної функції xx )(  рядом Фур‘є, 

якщо 11  x . Тоді ряд Фур‘є має вигляд:  
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Коефіцієнти ряда Фур‘є: 1,0
0
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Визначаємо часткові суми при .8...2,1,0p : 
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Графіки часткових сум 
3

2S , 
5

2S , 
8

2S  та функції )( х  представлені на рис.2. 

 
 

                                    а)                                                                                    б) 

Рис.2. Графіки часткових сум а) 
3

2S , 
5

2S ; б) 
8

2S  та функції )( х  
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Для анімації відповідного графіка )(2 хS  також використовуємо команду «Animation», 

відповідну змінну FRAME (N:=FRAME) та наочно спостерігаємо збіг часткової суми )(2 хS  

до )( х  при n .  

Висновки. Розглянуто розкладення періодичних функцій в ряд Фур‘є та моделювання 

цього процесу за допомогою MathCad. Результати імітаційного комп‘ютерного моделювання 

відповідних рядів Фур‘є використовуються для організації та проведення віртуальних 

лабораторних робіт з курсу «Математичне забезпечення магістерських програм» для 

спеціальності «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка», що активізує 

навчальний процес та підвищення ролі самостійної роботи магістрантів. 
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УДК 539.4 

Роман Мусій, Наталія Мельник, Оксана Орищин 

(Львів, Україна) 

 

ПЛОСКА ОСЕСИМЕТРИЧНА ДИНАМІЧНА ЗАДАЧА ТЕРМОМЕХАНІКИ  

ДЛЯ ПОРОЖНИСТОГО БІМЕТАЛЕВОГО ЦИЛІНДРА ЗА ІМПУЛЬСНОЇ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ДІЇ 

 

Сформульовано плоску осесиметричну динамічну задачу термомеханіки для 

порожнистого біметалевого циліндра за однорідної нестаціонарної електромагнітної дії. 

Чисельно проаналізовано розв‟язок даної задачі за дії електромагнітного імпульсу. Наведено 

графіки зміни в часі температури та компонент тензора динамічних напружень у 

складових шарах циліндра, виготовлених з нержавної сталі і міді.  

Ключові слова: задача термомеханіки, біметалевий циліндр, електромагнітний імпульс.  

 

Flat axisymmetric dynamic problem of thermomechanics is formulated for bimetallic hollow 

cylinder under homogeneous non-stationary electromagnetic action. The solution to this problem 

under the action of electromagnetic impulse is umerically analyzed. Shown is a graph of 

dependance of temperature and the dynamic stress tensor components from time in component 

layers cylinder made of steel and-copper. 

Key words: problem of thermomechanics, bimetallic cylinder, electromagnetic impulse. 

 

1. Вступ. У сучасних машинах, механізмах і конструкціях широко використовують 

композити і кусково-однорідні електропровідні структурні елементи, зокрема двошарові 

електропровідні тіла (ДЕТ) різної геометричної конфігурації. Такі елементи конструкцій 

перебувають в умовах багатофакторних навантажень, зокрема, електромагнітних 
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імпульсного характеру. За дії імпульсних електромагнітних полів (ЕМП) в них виникають 

нестаціонарні температурні поля і напруження, які за відповідних параметрів ЕМП 

досягають критичних значень, за яких ДЕТ, як елемент конструкції, втрачає роботоздатність. 

У літературі [1-5, 7, 8] відомі дослідження термонапруженого стану однорідних 

електропровідних тіл канонічної форми за дії імпульсних ЕМП. Однак недостатньо 

висвітлено поведінку ДЕТ за дії імпульсних ЕМП. 

Дана робота присвячена дослідженню термомеханічної поведінки біметалевого 

порожнистого циліндра за дії електромагнітного імпульсу (ЕМІ). В роботі сформульовано 

плоску осесиметричну динамічну задачу термомеханіки для розглядуваного циліндра за 

однорідної нестаціонарної електромагнітної дії. Чисельно проаналізовано температуру та 

компоненти тензора динамічних напружень за дії ЕМІ у біметалевому циліндрі з 

матеріалами складових шарів «нержавна сталь-мідь».  

2. Формулювання задачі. Розглянемо довгий пружний порожнистий біметалевий 

циліндр з внутрішньою 
0

rr   і зовнішньою 
2

rr   поверхнями, віднесений до циліндричної 

системи координат  zr ,,  , вісь Oz  якої співпадає з віссю циліндра. Матеріали складових 

шарів циліндра однорідні ізотропні неферомагнітні, а їх фізико-механічні характеристики 

постійні. На циліндр діє нестаціонарне ЕМП, задане значеннями осьової компоненти 
 
 trH

n

z
,  вектора напруженості магнітного поля 

 n
H


 на внутрішній 
0

rr   і зовнішній 

2
rr   поверхнях циліндра. 

Зовнішні поверхні циліндра теплоізольовані від довкілля і вільні від силового 

навантаження. На поверхні 
1

rr   з‘єднання складових шарів виконуються умови ідеального 

електромагнітного, теплового і механічного контактів. Циліндр знаходиться в умовах 

плоскої деформації. Відповідно до цього всі визначальні функції задачі, якими є осьова 

компонента 
 
 trH

n

z
,  вектора напруженості магнітного поля, температура 

 
 trT

n
,  та 

відмінна від нуля радіальна компонента 
 
 tru

n

r
,  вектора переміщень 

 
 tru

n

,


 є функціями 

радіальної координати r  та часу t . 

Розрахункова модель розглядуваної задачі термомеханіки для порожнистого 

біметалевого циліндра полягає в послідовному визначенні ЕМП, температурного поля та 

термонапруженого стану. 

2.1. Визначення ЕМП. Відмінну від нуля осьову компоненту 
 
 trH

n

z
,  вектора 

напруженості магнітного поля в кожному n -му складовому шарі циліндра визначаємо з 

рівняння  
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на внутрішній 
0

rr   і зовнішній 
2

rr   поверхнях циліндра, умов ідеального 

електромагнітного контакту 
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  (3) 

на поверхні 
1

rr   з‘єднання складових шарів, а також початкових умов 

 
  00, rH

n

z
.     (4) 
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За знайденою функцією 
 
 trH

n

z
,  питомі густини джоулевих тепловиділень 

 
 trQ
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та пондеромоторної сили 
   

  0;0;, trFF
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2.2. Визначення температурного поля. На другому етапі за знайденими питомими 

густинами джоулевих тепловиділень 
 
 trQ

n
,  визначаємо розподіл температурного поля 

 
 trT

n
,  в кожному n - му складовому шарі циліндра з рівняння теплопровідності, яке має 

вигляд  
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Рівняння (6) розв'язуємо із врахуванням крайових умов теплоізоляції 
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на внутрішній 
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rr   і зовнішній 
2

rr   поверхнях циліндра, умов ідеального теплового 

контакту 
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на поверхні 
1

rr   з‘єднання складових шарів циліндра та початкових умов 

 
  00, rT

n
.      (9) 

2.3. Визначення термонапруженого стану. Для визначення відмінних від нуля 

радіальної 
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плоскої осесиметричної динамічної задачі термопружності для циліндрів у переміщеннях. 
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за крайових умов 
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За знайденою радіальною компонентою 
 
 tru
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,  вектора переміщень визначаємо 

відмінні від нуля компоненти 
 n

jj
  ( zrj ,,  ) тензора динамічних напружень в n - му 

складовому шарі циліндра за формулами 
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Відповідно до двох фізичних чинників 
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,  та 

 
 trF
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, що зумовлюють 

термонапружений стан циліндра, переміщення 
 n

r
u  та компоненти тензора напружень 
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 zrj ,,   подаємо у вигляді суми двох складників 
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Складники 
 Qn

r
u , 

 Qn

jj
  визначаються із співвідношень (10)-(16), покладаючи 

 
0

n

r
F , 

а складники 
 Fn

r
u , 

 Fn

jj
 , покладаючи 

 
0

n
T . 

3. Чисельний аналіз задачі за однорідної дії ЕМІ. На основі сформульованих вихідних 

співвідношень (1)–(16) задачі термомеханіки для порожнистого біметалевого циліндра з 

використанням квадратичної апроксимації розподілів усіх ключових функцій по товщині 

складових шарів циліндра та інтегрального перетворення Лапласа за часом отримано 

загальний розв‘язок цієї задачі за однорідної нестаціонарної електромагнітної дії. 

Використовуючи загальний розв‘язок, знайдено розв‘язок задачі за дії ЕМІ і проведено його 

числовий аналіз.  

Зміну в часі дії ЕМІ математично описуємо функцією: 

   tt
eekHtH 21

00


 .     (18) 

Тут 
0

H  - максимальне значення напруженості магнітного поля в імпульсі, k  - 

нормувальний множник, 
1

  і 
2

  – параметри, що характеризують відповідно часи фронтів 

наростання і спадання імпульсу. Тривалість 
i

t  імпульсу вибиралась рівною ct
i

3
10


  (Таке 

i
t  використовується в пристроях для магнітно–імпульсної обробки матеріалів).  

Складові шари біметалевого циліндра виготовлені з неферомагнітних матеріалів - сталі 

Х18Н9Т та міді [6]. Радіуси поверхонь циліндра вибирались рівними ммr 8
0
 , ммr 9

1
 , 

ммr 10
2
 .  
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Результати числових досліджень температури і компонент тензора динамічних 

напружень у складових шарах циліндра за зазначених часових параметрів ЕМІ та 

геометричних параметрів циліндра і вибраних матеріалів складових шарів подано на рис. 1–

4. 

На рис. 1 зображено зміну в часі t  температури 
)n(

T , на рис. 2 - складників 
F)n(

rr
 , 

Q)n(

rr
  радіальних напружень 

)n(

rr
 , на рис. 3 - складників 

F)n(


 , 

Q)n(
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Рис. 1      Рис. 2 

 

  
Рис. 3      Рис. 4 

 

Лінії 1, 2 на рис. 1, 3, 4 відповідають значенням розглядуваних величин в першому – 

сталевому і другому – мідному шарах циліндра. 

Висновки. З проведених числових досліджень отримано, що складники всіх компонент 

тензора напружень, зумовлених дією пондеромоторної сили, є визначальними в початкові 
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моменти часу дії ЕМІ і за величини мАH
7

0
103   можуть досягати межу пружної 

деформації матеріалів складових шарів циліндра і перевищувати її. 
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ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ЇХНІХ ГРАФІКІВ У КУРСІ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

Розглянуто форми та методи вивчення функцій в курсі шкільної математики, з метою 

підвищення рівня знань учнів  

Ключові слова: функція, графік, обернена функція, властивості, означення. 

 

Consider the form and methods of studying the functions in school mathematics course, to raise 

the awareness of students 

Key words: function, graph, inverse functions, properties, definitions. 

 

Шкільна математика – це предмет, основна мета якого ‒ вивчення реальних ситуацій за 

допомогою математичних моделей. Математика вивчає реальні ситуації, а первинна 

математична модель – функція, тому функції, їх властивості та графіки, як у явній, так і в 

неявній формі складають основу шкільного курсу математики. 
Поняття функції є одним з найважливіших математичних понять. Деякі види функцій 

розглядалися ще в далекій давнині (астрономічні таблиці вавилонян, стародавніх греків 
тощо). Однак загального поняття функції ще не було. 

Поняття функції виникло в  XIV ст., але в той час воно не набрало ще досить чіткої 
форми. Введення в 1637 році Р. Декартом поняття змінної величини істотно вплинуло на 
формування й розвиток поняття функції. 
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Визначення «функція» уперше було введено Г. Лейбніцем, а чисто арифметичне 
визначення поняття числової функції вперше сформулював Бернуллі, поки Лобачевский в 
1834 році не сформував більш загальне визначення функції: число, що задається для кожного 

x  й разом з x  поступово змінюється. Три роки потому П. Діріхле прийшов до висновку, що 

спосіб становлення співвідношення між значеннями x  й y  не важливий, і дав визначення 

функції: y є функція від x , якщо будь якому значенню x  відповідає значення y , причому 

зовсім не істотно, яким саме способом установлена зазначена відповідність. 
Графік функції виступає основним опорним чином при формуванні цілого ряду понять – 

зростання та спадання функції, парності і непарності, оборотності функції, поняття 
екстремуму. Без чітких і свідомих уявлень учнів про графік неможливо залучення 
геометричної наочності при формуванні таких центральних понять курсу алгебри і початків 
аналізу, як безперервність, похідна, інтеграл. 

У загальноосвітній школі поняття функції вперше вводиться у восьмому класі. 
Якщо кожному значенню змінної х з деякої множини М відповідає одне значення змінної 

у, то змінну у називають функцією від х.  
У підручнику приводяться приклади функціональних залежностей і не функціональних. 

Даються способи завдання функцій: 

 Таблицею; 

 Аналітично; 

 Графіком. 
Основними завданнями вивчення числових функцій є формування в учнів: 
1. Навичок дослідження функцій; 
2. Навичок побудови їхніх графіків; 
3. Навичок знаходження функції, зворотної до даної функції; 
4. Навичок застосування функцій для опису й вивчення реальних процесів. 
Відповідно до цих завдань у результаті вивчення функцій учні повинні навчитися: 
1.Знаходити область визначення й область значень, проміжки знакозмінних величин, 

нулі функції, досліджувати функцію на монотонність; 
2.Будувати графіки функцій, визначати вивчені функції за їхніми графіками, уміти 

досліджувати функцію за її графіком; 
3.Знаходити функцію, обернену до даної, і будувати її графік за графіком даної функції; 
4.Застосовувати вивчені функції для розв‘язування конкретних задач. 
Вивчення лінійної функції починається з вивчення окремого виду – прямої 

пропорційності. Такий підхід є, по-перше, найбільш доступним, а по-друге, дає можливість у 
процесі вивчення лінійної функції вивчити властивості прямої пропорційності. 

Той факт, що графіком функції є пряма обґрунтовується на основі наочних подань 
студентів за допомогою індуктивних міркувань. Розглянувши побудову декількох точок для 
графіка функцій виду у=kx при різних значеннях k, у кожному випадку зауважуємо, що 
точки графіка належать одній прямій. Звідси й робимо висновок. Для того, щоб висновок був 
правильним, важливе значення має точність побудов. 

Розглядаючи графік, установлюємо властивості функції. 
Під час вивчення лінійної функції загального виду важливо вимагати, щоб учні 

зрозуміли, що графік функції y=kx+b можна дістати паралельним перенесенням графіка 
функції у=kx у напрямку осі OY. 

До числа нелінійних алгебраїчних функцій, які вивчаються в неповній середній школі 
належать: обернена пропорційність, степенева функція з натуральним показником і функції 

у=ах
2

 + вх + с, n
xy  . 

У процесі вивчення оберненої пропорційності можна формувати поняття непарної 
функції і її графіка. 

Вивчаючи функції у = ах
2 

й у = ах
3
, важливо розглянути питання про існування 

обернених до них функцій. 
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Дослідження функцій  і побудову їх графіків доцільно виконувати, розділивши їх 

на два класи за ознакою парності або непарності n. 
Оскільки послідовність є функцією, заданої на множині всіх або перших n натуральних 

чисел, то поняття послідовності можна формувати під час вивчення поняття функції. Для 
цього досить включити в число перших прикладів відповідностей і функцій такі, областю 
визначення яких є множина перших n натуральних чисел, а кожну з функцій, заданих 
формулами, розглядати спочатку на множині натуральних, цілих й, нарешті, на множині 
раціональних чисел. 

Такий підхід до вивчення функції дасть можливість не тільки на більш ранньому етапі 
сформувати поняття послідовності, але й розширить можливості щеплення навичок 
дослідження функцій. 

Для введення поняття тригонометричних функцій насамперед потрібно згадати 
означення тригонометричних функцій кута і поширити їх на будь-яку градусну міру, ввести 
кут повороту. Крім того, слід переконати учнів, що існує відповідність між множиною 
дійсних чисел і множиною точок одиничного кола на прикладач розв‘язування задач. 

У шкільному курсі математики існують різні методичні підходи до введення 
арккосинуса, арксинуса, арктангенса. Наприклад у посібнику Шкіля М.І., Слєпкань З.І., 
Дубинчук О.С «Алгебра і початки аналізу» арксинус, арккосинус і арктангенс вводять як 
обернені тригонометричні функції. Графічні ілюстрації та властивості відомих 
тригонометричних функцій сприяють свідомому засвоєнню нових функцій і застосуванню їх 
до розв'язування тригонометричних рівнянь. Крім того, у такий спосіб реалізуються 
перспективні зв'язки з вивченням логарифмічної функції як оберненої до показникової, 
забезпечується дійовий зв'язок з курсом математичного аналізу, який вивчається у вищій 
школі. 

За такого методичного підходу спочатку пояснюється поняття оберненої функції, яке 
доцільно зробити на двох прикладах: лінійної функції у = 2х + 3 і функції у = х

2
 , чітко 

відокремивши три кроки, які потім будуть узагальнені в алгоритмі знаходження формули 
функції, оберненої до даної. Неважко побачити, що графіки взаємно обернених функцій у = 

f(x) і у =  (х) симетричні відносно прямої у = х. 

Основний тезис ―математика вивчає математичні моделі‖ наповнюється конкретним 
змістом, а саме: лінійна функція, що з точки зору моделювання реальних процесів відповідає 
рівномірним процесам; квадратична функція, як моделююча рівноприскорених процесів; 
тригонометричні функції, які моделюють періодичні процеси; показникова функція, яка 
моделює процеси органічного росту. Тобто чотири типи основних моделей реальної 
дійсності, які вивчаються в школі, чітко розводяться за роками вивчення шкільного курсу 
математики. На думку О.Г. Мордковича означення функції в школі треба впровадити один 
раз через поняття відповідності, коли учні вже накопичують достатній досвід в оперуванні 
цим поняттям, тобто на початку 8 класу, а до цього відмовитися від означення функції як 
такого, обмежитись описом, який не вимагає завчання. Заслуговує уваги, що вивчення 
функцій в школі передбачає одноманітну структуру викладу матеріалу і створення системи 
вправ при вивченні любого нового класу функцій, яка включає в себе шість напрямків: 1) 
кускові функції; 2) знаходження найбільшого і найменшого значення заданої функції на 
заданому проміжку; 3) перетворення графіків; 4) графічне розв‘язання рівнянь; 5) читання 
графіків; 6) функціональна символіка.  
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КВАЗИТАБИҒИ РЕАКТОРДАҒЫ ПРОЦЕСТЕРДІ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ 

 

Мақалада ядролық реакторлардағы, соның ішінде квазитабиғи реактордағы процестер 

және оны математикалық және компьютерлік моделдеу үшін Монте-Карло әдісі 

қарастырылған. Сонымен бірге, күрделі дифференциалдық жүйедегі есептеулерді шешу 

үшін MatLab бағдарламасы қолданды. 

Түйін сөздер: ядролық реактор, квазитабиғи реактор, активті зона, ядролық 

реакцияны баяулатқыштар, Монте-Карло әдісі. 

 

In this article studied the processes in nuclear reactors, including quasinatural reactors and 

their mathematical and computer modeling simulated by Monte-Carlo method. And we used the 

program MatLab to solve the complex differential systems calculation. 

Key words: nuclear reactor, quasinatural reactor, reactor core, inhibitors of nuclear reaction, 

Monte-Carlo method. 

 

Бҥгінгі таңдағы ӛзекті мәселелердің бірі атомдық энергетиканы дамыту болып табылады. 

Ядролық реактор – автоматика мен электрониканың заманауи жетістіктері пайдаланылатын 

кҥрделі техникалық жҥйе, атомдық ядролар бӛлінуінің тізбекті реакциясын басқаруды 

жҥзеге асыратын қҧрылғы. Тҧңғыш ядролық реактор АҚШ-та Э.Фермидің басқаруымен 1942 

жылы қҧрылды. Осындай типті реактор КСРО-да И.В.Курчатовтың басқаруымен 1946 жылы 

қҧрылды. Негізінде, реактор қҧрылғысын жобалау кезінде келесі ҥш проблема маңызды рӛл 

атқарады: 1) жеткілікті реактивтілік қорының кӛбею коэффициентін қамтамасыз ету; 

2) номиналды қуат және тәжірибеде мҥмкін болатын барлық ауысу режимдері кезінде 

реакторды сенімді және ҥзіліссіз салқындату; 3) жҧмыстың басы мен реакторды басқаруда 

артық реактивтіліктің орнын толтыру (қуатты реттеу). 

Табиғи ядролық реактор Оклода шамамен 1,8 млрд жыл бҧрын уран ядросының ӛзіндік 

бӛліну арқылы тізбекті реакциясы жҥзеге асты. Қазіргі уақытта 
235

U изотобының қажетті 

концентрациясының аздығынан реакция тоқтаған болатын. Табиғи реактор ӛзіндік реттеу 

арқылы басқарылады. Реактор кеуекті бай уран, нейтрондарды баяулатқыш ретіндегі 

топырақты су жыныстарын басу салдарынан пайда болған. Реакцияның нәтижесінен 

бӛлінген жылу тізбекті реакцияның баяулауына және тоқтауына себеп болған судың қайнауы 

мен булануына алып келді. топырақ ты су жынысы суығаннан кейін және нейтрон ядролары 
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ыдырағаннан кейін су конденсияцияланды және реакция қайтадан басталды. Бҧл айнаймалы 

процесс мыңдаған жыл бойы жалғасын тапты.  

Қазіргі кезде атомдық реакторға қатысты кез-келген эксперимент алдымен компьютерлік 

моделдеу арқылы жҥзеге асады. Бҧл ӛз кезегінде, кез-келген жағдайда реакторларды қауіпсіз 

және аз шығындармен зерттеуге мҥмкіндік береді. Ядролық реакторлар тағайындалуы 

бойынша бірнеше топқа бӛлінеді: 1) жанғыш ядролық бӛлу кезінде бӛлінетін энергияны 

электроэнергияны дайындау және тағы да басқа ӛндірістік пен тҧрмыстық қажеттілікке 

пайдаланылатын энергетикалық реакторлар; 2) физика және техника саласында эксперимент 

жҥргізуге қажетті эксперименттік немесе тәжірибелік реакторлар; 3) пайда болатын 

сәулеленуі ядролық физика, қатты дене физикасы, биофизика, химия, нанотехнология және 

т.б. салалардағы ғылыми және қолданбалы зерттеулерге қолданылатын зерттеу реакторлары; 

4) жасанды изотоптарын жинақтау ҥшін қолданылатын ӛндірістік немесе изотопты 

реакторлар. Кӛпмақсатты ядролық реакторларға тағайындалуы бойынша әртҥрлі функциялар 

кіруі мҥмкін. 

Ядролық реактордың негізгі бӛлігі – активті зона; онда ядролық жану, тізбекті бӛлу 

реакциясы жҥреді және энергия бӛлінеді. Реакторлардың жҧмыс жасау принципі ядролардың 

ыдырауына негізделген. Мҧндай реакцияларда босап шығатын нейтрондар аса жоғары 

жылдамдыққа ие болады. Сондықтан да, тізбекті реакцияны басқару ҥшін реакторларда 

нейтрондар энергиясының бір бӛлігін жоғалтатындай материалдарды пайдаланады. Бҧл 

материалдар, нейтрондардың жылдамдығын тӛмендеткендіктен, ядролық реакцияны 

баяулатқыштар деп аталады [1].  

Тҥрлі режимдегі ядролық реактордың жҧмысын зерттеуге мҥмкіндік беретін техникалық 

жҥйелердің математикалық және компьютерлік моделдеу әдістері қарастырылған [2, 3]. 

Реакторда жҥретін процесстерді математикалық және компьютерлік моделдеу ҥшін Монте-

Карло әдісі кеңінен қолданылады. Монте-Карло әдісі – кездейсоқ ӛлшемдерді моделдеу 

арқылы математикалық есептерді шешудің сандық әдісі, және моделдеу процессінде ол 

келесі алгоритм арқылы жҥзеге асады: 

1. Бӛлшек кӛзі параметрлерін іріктеу; 

2. Еркін жҥріп ӛту ҧзындығын іріктеу; 

3. Қақтығыстар параметрлерін іріктеу; 

4. Қақтығыстан кейінгі бӛлшектер параметрлерін іріктеу. 

Бӛлшектер параметрлері объектінің геометриялық шегі, минималды энергия және т.б. 

сияқты берілген ӛлшем шегінен шыққанға дейін цикл 2-4 қайталана береді (1-сурет). 

 
1-сурет. Монте-Карло әдісі бойынша есептеудің жалпы сҧлбасы 

Квазитабиғи ядролық реактордың сҧлбасы 2-суретте келтірілген. Реактордың жҧмыс 

жасау принципі келесідей. Реактордың ішінде қоспасыз қарапайым су айналады. Активті 

Бӛлшек кӛзі 

Еркін жҥріп ӛту 

ҧзындық ҧтысы 

Қақтығысу 

параметрлерін 

анықтау 

Қақтығысудан 

кейінгі 

параметрлерді 

анықтау 

Бӛліну Жҧтылу 
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аймақтан нейтрондарды жҧтатын ӛзектер шығарылған кезде реактор іске қосылады. Тізбекті 

реакция кезінде ҥлкен жылу энергия бӛлініп шығады да, реактордың активті аймағы арқылы 

айналып, жылу элементтерін орап кетеді. Соның нәтижесінде, жылу элементтері, су 320 

градусқа дейін қызады. 

 
1 – фреон    6 – топырақ 

2 – турбина    7 – балшық 

3 – генератор    8 – қҧм 

4 – нейтрондар     9 – энергетикалық  

5 – су     10 –  немесе графиттен жасалынған қабықша 

      11 –  жасалынған минералды қабықша 

 

2-сурет. Квазитабиғи ядролық реактор сҧлбасы 

 

Бу генераторының жылу алмастырғыш трубаларынан ӛту арқылы бірінші контурдағы су 

екінші контурдағы суға араласпай жылу береді. Ары қарай жылу электр станциясына 

барады. Екінші контурдағы су буға айналады. Ҥлкен жылдамдықты ие бу турбинаны 

айналдырып, ал турбина электрогенераторды қозғалысқа келтіреді. Осылайша, генератор 

электр тоғын тудырады. 

Реакторда жҥретін процесстерді келесі дифференциалдық теңдеулер жҥйесі арқылы 

сипаттауға болады: 

 

 

 

 

 (1) 

 

 

 

 

мҧндағы n – реактордағы нейтрондардың кӛлемі бойынша орташа концентрациясы, β – 

бӛліну ядросының ыдырауы кезінде пайда болатын кешігетін нейтрондар ҥлесі; l – 
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нейтрондар генерациясының орташа уақыты, ρ – реактивтілік, С және λ –бӛліну ядросының 

концентрациясы және тҧрақты ыдырауы, S – нейтрондар кӛзінің қуаты, α1 және α2 – 

температурасы Т0 =0 болатын қоршаған ортамен жылу алмасудың және ядролық ыдыраудың 

нәтижесінде активті зонадағы орташа температура жылдамдығы ӛзгерісін сипаттайтын 

коэффициенттер. Реактор қуаты n тура пропорционал; ал оның реактивтілігі ρ=(K – 1) / K, 

мҧндағы K – нейтрондардың кӛбею коэффициенті. 

Реакторға салмағы критикалық мәнінен жоғары болатындай етіп ядролық отынды 

жҥктейді. Нәтижесінде тізбекті ядролық реакция басталады: уран ядросы арқылы 

нейтронның жҧтылуынан және оның бӛлінуінен орташа есеппен К = 2,5 нейтрон тҥзіледі. 

Ядроның бӛлінуінен кейін нейтрондардың 99 % сол мезетте пайда болады. Ал қалғандары 

бӛлу қалдықтарынан пайда болған 1-2 бета-ыдыраудан бірнеше уақыттан кейін (10 – 50 с) 

шығарылады. Олардың бір бӛлігі басқарылатын ӛзектер арқылы жҧтылады, ал қалған бӛлігі 

ядромен қармалады және олардың бӛлінуін тудырады. Ядролық реакциялардың 

қарқындылығын тӛмендету ҥшін активті зонаға нейтрондарды жҧтатын басқарылатын 

ӛзектерді енгізеді [4]. 

(1) теңдеу жҥйесіндегі дифференциалдық теңдеуді шешіп, MatLab бағдарламасында 

есептеулер жҥргізу арқылы реакторды іске қосу мен тоқтауы арасындағы n(t), T(t) тәуелді 

графиктері алынды (3-сурет).  

 
3-сурет. Ядролық реактордың іске қосу және тоқтауын моделдеу 

 

Жҥйе динамикалық теңдікте, ал нейтрондар концентрациясы n мен температура T кіші 

амплитудамен ӛзгеретіндігін графиктен кӛруге болады. t2 кезінде берілген кернеу нӛлге 

дейін тҥскен кезде, ӛзектер мҥмкін болатын тереңдікке дейін барады. Нәтижесінде ядролық 

реакция лезде ӛшеді де, температура ортаның температурасына дейін тӛмендейді. 
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Тетяна Чупринська  

(Бердичів, Україна) 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. 

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

 

Нам не раз доводиться чути, що математика – країна без меж. Дійсно, математика в 

житті людини займає особливе місце. Ми настільки з‘єдналися з нею, що навіть не 

помічаємо її. Проте з математики починається все. Щойно людина народжується, вона вже 

чує цифри, що виражають її ріст, вагу тощо. Дитина ще не може вимовити слово 

«математика», а вже займається нею – лічить іграшки. 

Та й батьки про математику й задачі не забувають: готуючи їжу для малечі, зважують її. 

Тут потрібно розв‘язати елементарну задачу: обчислити, скільки потрібно приготувати їжі, 

враховуючи вагу дитини. 

У школі математичних задач і складність їх з кожним роком зростає. Вони не просто 

навчають дітей математиці, простим обчислювальним діям, математичні задачі розвивають 

мислення, логіку, комплекс умінь: уміння групувати предмети, помічати закономірності, 

визначати зв‘язок між явищами, приймати рішення. 

Заняття математикою, розв‘язування математичних задач розвиває особистість, робить її 

ціле цілеспрямованою, самостійною. 

Здавалось б, після школи математика ніде не згодиться. Та де там! Математику 

доводиться використовувати ще частіше! Під час навчання у виші, на роботі чи вдома 

потрібно постійно розв‘язувати задачі, і не лише математичні. Яка ймовірність успішного 

складання іспиту? Скільки потрібно заробити, щоб купити квартиру? Яким має бути об‘єм 

будинку і скільки цегли для цього знадобиться? 

Швидко змінюється світ і саме життя, з‘являються нові технології. Лише математика не 

змінюється. Математичні закони перевірені й систематизовані, тому людина у важкі хвилини 

може покластися на них. Математика не підведе. 

Однією з складових технології формування фахівців у процесі навчання математики є 

система задач з практичним змістом, яка є важливим компонентом для підвищення 

ефективності професійно – орієнтовного навчання математики. 

Під час добірки задач з практичним змістом треба намагатися включати задачі на 

обчислення, доведення, дослідження і побудову. Важливо, щоб ці задачі були спрямовані на 

закріплення теоретичних питань, формування умінь розв‘язувати задачі, враховувати умови 

диференціації та особистісний розвиток учнів, демонструвати використання математики в 

інших предметах, розкривати прикладний характер навчального матеріалу.  

Важливим фактором засвоєння теоретичного матеріалу, оволодіння математичними 

методами, закріплення і розвитку навичок розв‘язання задач є самостійна діяльність учнів, 

яка є суттєвою складовою якості професійної підготовки учнів. Успішність формування 

досвіду самостійної роботи учнів в значній мір визначається завданнями, які перед ними 

ставить викладач. Зокрема, завданнями: індивідуальними та груповими (репродуктивного і 

творчого характеру); додатковими, які за умови правильного їх виконання, додадуть змогу 

учням отримати «автоматичну» оцінку на екзамені; щодо написання рефератів, доповідей, 

процесі навчання розуміє значення і грамотно використовує картки для індивідуальної та 

групової роботи, які мають формат, який легко читається, тобто містить небагато тексту, 

чіткі схеми, графічні ілюстрації. 

Підвищення результативності вивчення математики можливе також шляхом 

систематичного використання засобів новітніх технологій, що значно розширює можливості 

як викладача так і пізнавальні можливості учнів. Найважливіші серед них сучасні 

інформаційні технології, які базуються на використанні персонального комп‘ютора. 
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Крім сучасних інформаційних технологій, сьогодні існує різноманіття особистісно – 

орієнтованих технологій навчання. Практикується широке використання ділових ігор, 

вікторин, занять з вирішенням окремих проблемних ситуацій, різних форм інтерактивних 

технологій. Застосування інноваційних технологій у процесі навчання математики дає 

можливість розвивати творчі здібності учнів, їх мислення і формувати у них уміння і 

навички, необхідні для їх професійної діяльності і суспільства. 

Підвищення ефективності рівня професійної підготовки майбутніх фахівців залежить від 

якості процесу навчання математики. Серед шляхів вдосконалення процесу навчання 

математики на сучасному етапі розвитку професіональної освіти в Україні є: 

 реалізація принципу прикладної спрямованності навчання; 

 розвиток мотиваційної сфери діяльності учнів; 

 організація ефективної самостійної діяльності учнів; 

 використання інноваційних технологій навчання; 

 застосування якісного навчально – методичного забезпечення; 

 створення умов для творчості в індивідуальній та колективній діяльності 

 використання нетрадиційних форм і методів навчання; 

 надання учневі свободи вибору способів виконання навчальних завдань; 

 видавнича діяльність, творчі роботи вчителів із питань упровадження інноваційних 

технологій у навчально – виховний процес. 

В умовах переходу на компетентністну основу та зовнішнє незалежне  

оцінювання, коли зростають вимоги до практичної спрямованості набутих знань вмінь, 

роль математичної підготовки учнів у професійному самовизначенні значно зростає. У 

зв‘язку з цим до завдань, які необхідно розв‘язати вчителю при навчанні учнів математики 

входить не тільки формування наукових знань і вмінь застосовувати їх при розв‘язуванні 

математичних задач, зміст яких в більшості носить абстрактний характер, не пов‘язаний з 

життям, а й навчання учнів перенесенню математичних знань і вмінь в інші предметні 

області, які мають безпосередній вихід у практику. 

Сучасний етап розвитку освіти України характеризується спрямованістю на побудову 

особистісного орієнтованої системи математичної підготовки учнів, упровадженням 

інноваційних підходів до навчання. Модернізація національної української школи потребує 

підвищення активності та самостійності учнів, формування в них умінь опрацьовувати та 

плідно використовувати освітню інформацію в життєвих ситуаціях. Це, у свою чергу, 

вимагає посилення прикладної спрямованості шкільних курсів, зокрема математики. 

Одним із шляхів оновлення змісту освіти і технологій навчання, узгодження їх із 

сучасними проблемами є впровадження компетентнісного підходу до навчання. 

Впровадження компетентнісного підходу у математичну освіту присвячені роботи 

С.А.Ракова. Він, зокрема, означає компетентність як «уміння та застосовувати математику в 

реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, вміння будувати 

математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані 

результати, оцінювати похибку обчислень». 

Наступним кроком упровадження компетентнісного підходу до навчання математики 

має стати конкретизація навчальних розроблених загальних підходів до рівня навчальних 

предметів та навчальних тем в основній та старшій школі. 

Сучасна математика – важливе джерело знань про навколишній світ,основа науково – 

технічного прогресу, разом з тим – один із найважливіших компонентів людської культури. 

Математика, як предмет навчання, призначена формувати світогляд і компетентність, яких 

потребує сучасне життя. 

Аналіз сутності категорії «математична предметна компетентність» ґрунтується на 

осмисленні родових понять і їх істотних ознак. Ключевими поняттями, що формують 

уявлення про предмет розгляду, є «компетенція» і «компетентність».  
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У вітчизняній педагогіці усталилося визначення освітньої компетентності як сукупності 

знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмету, необхідних для 

виконання учнями певних дій з метою розв‘язування навчальних проблем, задач, ситуацій. 

Предметні компетентності формуються у процесі засвоєння учнями змісту навчального 

предмету, зокрема, математики. Основною метою освітньої галузі «Математика» є 

формування в учнів математичної компетентності на рівні достатньому для забезпечення 

життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей 

у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх 

уваги, пам‘яті, логіки, культури мислення та інтелекту. 

Поняття «математична компетентність» на сучасному етапі розвитку педагогіки 

визначається і як ключова, і як предметна. Так, Європейська довідкова система рекомендує 

розглядати математичну компетентність рівнозначно із базовими компетентностями у галузі 

науки і техніки, як ключову. У її документі «Ключові компетентності для навчання впродовж 

життя» подається таке визначення: «Математична компетентність – це здатність 

застосовувати додавання, віднімання, множення, ділення та пропорції в усних та письмових 

обчисленнях у повсякденних ситуаціях. Математична компетентність включає здатність та 

бажання використовувати математичні способи мислення (логічне та просторове) та викладу 

(формули, моделі, конструкції, графіки, діаграми). 

Математична компетентність – це вміння бачити та застосовувати математику в 

реальному житті, розуміти зміст і методи математичного модулювання, вміння будувати 

математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані 

результати, оцінювати похибку обчислень. 

Напрями набуття (формування) математичної компетентності: 

 вміти працювати з формулами, володіти технікою обчислень; 

 вміти будувати і аналізувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їх 

властивості; 

 вміти застосовувати знання елементів статистики та ймовірностей для характеристики 

нескладних реальних явищ і процесів; 

 вміти використовувати при необхідності довідкові матеріали і найпростіші 

обчислювальні пристрої; 

 вміти класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині та в просторі; 

 вміти будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об‘єктів і 

явищ. 

Існують таки види математичної компетентності: 

1. Процедурна компетентність – уміння розв‘язувати типові математичні задачі; 

2. Логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення та 

спростування тверджень; 

3. Технологічна компетентність – володіння сучасними навчальними пакетами; 

4. Дослідницька компетентність – володіння передбачуваними програмою та 

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, математичними методами 

дослідження практичних та прикладних задач; 

5. Методологічна компетентність – уміння оцінювати доцільність використання 

математичних методів для розв‘язування практичних та прикладних задач. 

Компонентами математичної компетентності є: 

Мотиваційний – внутрішня мотивація, інтерес; 

Змістовний – комплекс математичних знань, умінь і навичок; 

Дійовий – навички навчальної праці (самостійність, самооцінка, самоконтроль). 

Предметне навчання, де навчальними програмами регламентується зміст та вимоги до 

засвоєння предметних знань, може стати основою для формування компетентностей учня. 

Для досягнення цілей і отримання результату освітньої діяльності потрібно оптимально 
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поєднати традиційні та сучасні форми, методи, засоби навчання. При яких розвиваються і 

формуються компетентності кожного учня. 

В залежності від змісту навчального матеріалу, рівня підготовки групи я застосовую 

різні методи навчання. При вивчені нової теми, доцільно для формування теоретичних знань 

використовувати проблемно – пошукові методи, для формування фактичних знань – 

репродуктивні методи, та як для організації роботи необхідні базові знання. На етапі 

формування вмінь і навичок репродуктивні методи поступово заміняти частково 

пошуковими і творчими, так як необхідно навчити учнів використовувати отримані знання в 

нестандартній, змінній ситуації. Крім того, на цьому етапі, а також на етапі узагальнення і 

систематизації знань і вмінь можна використовувати проблемні і дослідницькі методи.  
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ / 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ 
 

УДК 796.40.093.015 

Оксана Омельянчик-Зюркалова, Олег Верняєв, 

Юрій Салямін, Едвард Добровольський  

(Київ, Україна) 
 

ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОЦІНКУ ВПРАВИ  

У СПОРТИВНІЙ ГІМНАСТИЦІ 

 

Мета: Виявити результативність змагальної діяльності гімнастів у вправах на брусах 

шляхом ускладнення композиції. Матеріал: Для дослідження були обрані (проаналізовані 

результати змагань) протоколи 8 фіналістів у вправах на брусах і використані 

(результати) змагання: чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу, Кубків світу, Олімпійських 

Іграх за період 2012-2016 років. Використані методи: аналіз і узагальнення даних спеціальної 

науково-методичної літератури, аналіз протоколів змагань, метод експертних оцінок. 

Результати: Проаналізувавши головні змагання за період 2012-2016 років, ми прийшли до 

висновку, що на результат змагань у (95% випадках) впливає складність композиції, проте 

якщо «Базові оцінки» однакові, то визначальним показником є виконавська майстерність 

гімнастів. Висновки: В процесі ускладнення композиції необхідно приділяти більше уваги 

техніці виконання гімнастичних елементів і їх з'єднань; при вдосконаленні композиції 

ставити акценти на стабільність виконання вправи і апробувати їх у ряді змагань.  

Ключові слова: спортивна гімнастика, композиція, вправа, «базова оцінка», виконавська 

майстерність, складність. 

 

Objective: o determine the impact of competitive activity gymnasts in exercises on uneven bars 

by the complexity of the composition. Material: To study were selected (analyzed results of the 

competition) protocols 8 finalists in the uneven bars and used (results) competitions: European 

Championships, World Championships, World Cups and Olympic Games in the period 2012-2016. 

Methods used: analysis and compilation of special scientific and methodical literature, analysis of 

the competition protocols, the method of expert evaluations. Results: After analyzing the main 

competition for the period 2012-2016, we have come to the conclusion that the result of the 

competition in the (95% of the cases) affects the difficulty of the composition, however, if the "basic 

assessment" are the same, decisive indicator is the mastery of gymnasts. Conclusions: in the 

process of complication of the composition necessary to pay more attention to the technique of 

execution of gymnastic elements and their compounds; in improving the composition puts the focus 

on the stability of the exercise and to test them in a number of competitions.  

Keywords: artistic gymnastics, composition exercise, «Base evaluation», the execution of the 

difficulty. 

 

Вступ. Вправи на паралельних брусах є традиційним видом чоловічого багатоборства. 

При виконанні композиції на брусах від гімнаста вимагається володіння багатьма складними 

силовими елементами, одночасно з переходом в швидкі махи в акцентах і висах, чергуючи 

руху статики і динаміки [1 с. 215-216; 3 с. 45-46]. У світовій еліті спортивної гімнастики 

українські гімнасти завжди складали гідну конкуренцію. У кожному олімпійському циклі 

починаючи з 1952 року і до сьогодні, Україна славиться висококваліфікованими 

спортсменами [5, с. 45]. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи дослідження. 

Мета дослідження: Виявити результативність змагальної діяльності гімнастів у вправах 

на брусах шляхом ускладнення композиції. 
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Завдання дослідження: 

1. Визначити складність виконаних композицій в фінальних змаганнях на брусах. 

2. Порівняти технічний рівень підготовленості гімнастів методом експертних оцінок. 

3. Визначити засоби удосконалення програми у вправі на брусах. 

Методи і матеріал дослідження: 1. Аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-

методичної літератури. 2. Аналіз протоколів змагань. 3. Метод експертних оцінок взятих з 

протоколів 8 фіналістів у вправах на брусах і використані результати змагання: чемпіонатів 

Європи, чемпіонатів світу, Кубків світу, Олімпійських Іграх в період 2012-2016 років, 

Результати дослідження та їх обговорення. Згідно з правилами змагань міжнародної 

федерації гімнастики (FIG), сучасна вправа на брусах складається переважно з махових елементів 

і елементів з фазою польоту обраних з різних груп складності та виконаних з різноманітними 

переходами з різних положень упорів і висів для того щоб показати більше можливості гімнаста 

на даному снаряді [3, с. 46]. Якщо гімнаст претендує на фінал на снарядах, то він повинен 

виступати на кваліфікаційних змаганнях і демонструвати композиції згідно з вимогами FIG. 

Представлені вправи в кваліфікації і в фінальних змаганнях, можуть бути різними, а виведення 

остаточної оцінки, буде однаковим [2, с. 174-177; 4, с. 190]. 

Остаточна оцінка це сума двох оцінок: «Оцінка «D» або «Базова оцінка» − це 

складність вправи. «Оцінка «Е» − це виконання (технічна майстерність). При складанні 

своєї вправи гімнаст і тренер ґрунтуються на спеціальних вимогах, з яких в подальшому буде 

складатися «Базова оцінка»: 

1. Елементи в упорі або через упор на 2-х жердинах; 

2. Елементи з упору на руках; 

3. Елементи в висі на 1 або 2-х жердинах; 

4. Оберти під жердинами; 

5. Зіскок. 

Кожна спеціальна вимога має вартість − 0,5 балів, що в сумі виходить − 2,5 бали. Також 

в «Базову оцінку» входять − 10 складних елементів з таблиці складності, при цьому кожен 

елемент має свою вартість: «A» = 0,1 б; «В» = 0,2 б; «C» = 0,3 б; «D» = 0,4 б; «Е» = 0,5 б. і т. 

д. І надбавки за з'єднання елементів (+ 0,1 балів і + 0,2 балів). Таким чином, середня «Базова 

оцінка» становитиме ‒ 6,4 бали. Наскільки технічно і чітко було виконано вправу, від цього 

і буде залежати остаточна оцінка [3, с. 48-49]. 

Після закінчення олімпійського циклу змінюються вимоги або правила змагань, і багато 

спортсменів прагнуть ускладнити свою програму або/та стабілізувати її. У нашій роботі 

стоїть завдання, з'ясувати за рахунок чого відбувається результативність на змаганнях [1, с. 

242-244; 5, с. 174]. 

У таблиці надані дані експертних оцінок взятих з протоколів змагань, таких, як: ЧЄ − 

чемпіонат Європи; ЧС − чемпіонат світу; КС − Кубок світу; ОТ − Олімпійський тиждень та 

ОІ − Олімпійські Ігри за період 2012-2016 років. І в першій і в другій таблицях всі виділені і 

підкреслені оцінки − це результати змагань українського гімнаста Олімпійського чемпіона у 

цьому виді багатоборства − Олега Верняєва. 

Таблиця № 1 

«Базові оцінки» представлені гімнастами на змаганнях 

в період 2012-016 років 

 
ЧЄ  

2012 

ЧЄ  

2013 

ЧЄ 

2014 

ЧС 

2014 

ЧЄ  

2015 

ЧС 

2015 

КС 03 

2016 

ОТ 04 

2016 

КС 04 

2016 

КС 05 

2016 

ЧЄ  

2016 

ОІ 

2016 

1місце 6,8 6,6 6,8 6,9 6.8 7,3 6,6 7,1 6,7 6,9 6,9 7,1 

2 місце 6,7 6,5 6,6 6,9 6.6 7,1 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 6,9 

3 місце 6,5 6,4 6,5 6,7 6.5 7,0 6,7 6,6 6,4 6,7 7,0 6,9 

4 місце 6,5 6,8 6,5 7,1 6.5 7,1 7,0 6,7 7,1 6,7 6,2 7,2 

5 місце 6,2 6,5 6,2 6,2 5.8 6,9 7,1 6,5 6,1 6,0 6,2 7,1 

6 місце 6,4 6,2 6,0 6,8 6.2 6,9 6,8 6,6 6,1 6,4 6,6 6,6 

7 місце 6,2 6,0 4,8 6,1 6.0 6,6 5,4 6,7 6,8 6,2 6,5 6,8 

8 місце 6,2 5,7 4,0 6,5 4,8 6,6 5,8 6,0 5,7 6,5 6,2 7,4 
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Проведений порівняльний аналіз 8 фіналістів, всіх змагань вищого рівня показав, що 

«Базові оцінки» гімнастів, тобто та складність композиції, яка була виконана спортсменами, 

«виросла» від 6,8 балів (на початку олімпійського циклу) до 7,4 балів ( на заключному етапі, 

в тому числі і на XXXI Олімпійських іграх). 

Таблиця № 2 

Оцінки за виконання вправи на змаганнях в період 2012-2016 років 
 ЧЄ 

2012 

ЧЄ 

2013 

ЧЄ 

2014 

ЧМ 

2014 

ЧЄ 

2015 

ЧС 

2015 

КС 

03 

2016 

ОТ 04 

2016 

КС 

04 

2016 

КС 

05 

2016 

ЧЄ 

2016 

ОІ 

2016 

1місце 8.966 9.166 9.166 9,225 9.166 8.916 9,066 9,033 9,05 8,933 9,133 8,941 

2 місце 8.966 9.133 8.966 9,033 8.966 8,966 8,9 9,033 8,775 8,7 8,816 9,0 

3 місце 9.100 9.133 9.033 8,966 9.033 8,966 8,666 9,1 8,475 8,7 8,566 8,883 

4 місце 8.700 8.7 8.466 8,533 8.466 8,866 8,233 8,9 7,7 8.533 8,8 8,566 

5 місце 8.966 8.833 8.4 8,841 8.4 8,833 7,833 8,933 8,375 9,033 8,758 8,525 

6 місце 8.400 8.0 7.966 8,066 7.966 8,766 7,8 8,766 8,375 8,333 7,73 9,0 

7 місце 8.433 7.866 7.966 8,266 7.966 9.0 8,8 8.433 7,525 7,7 7,6 8,433 

8 місце 8.1 7.866 7.3 7,166 7.3 8,633 6,833 8,7 7,725 7,133 7,733 7,433 

В основному трійка лідерів показувала найвищу «Базову оцінку» ускладнюючи свої 

композиції від змагань до змагань. Однак були й винятки, коли вищий бал припадав на 4-5 

місця. Це говорить про те, що гімнастами були допущені помилки при виконанні вправи зі 

збавками в − 0,3 бала або в − 0,5 бала, і можливо навіть падіння зі збавками в − 1,0 бала, що 

не дало право цим гімнастам бути на п'єдесталі. 

На результат змагань у (95% випадках) впливає складність композиції, проте якщо 

«Базові оцінки» однакові, то показником є виконавська майстерність гімнастів. Таким чином, 

можна стверджувати, щоб отримати високу оцінку, необхідно зробити більш складні 

композиції з чітким виконанням, що б були зараховані всі з'єднання і групи складності. На 

таблиці №2, показано, що більшість виконань всіх вправ (особливо першої трійки) 

приходиться на оцінки від 8.6 балів до 9,225 балів. Якщо гімнастом отримана оцінка 

наближена до 9.00 балів і вище, це вважається дуже хорошим результатом виступу, з 

дрібними і незначними помилками зі збавками в − 0,1 бала. Оцінки з 8,85 бала і до 8,3 бала, 

вказують, що при виконаннях були допущені помилки зі збавками в − 0,3 бала. Всі оцінки, 

які нижче 8,2 бала, «показують» те, що виконання вправи було з помилками зі збавками в − 

0,5 бала або з падіннями.  

Починаючи з минулого олімпійського циклу (2012 року) − український гімнаст 

О. Верняєв конкурував з кращими гімнастами Європи.  

Таблиця № 3 

Результати змагань у вправах на брусах в період 2012-2016 років 
Строки Змагання D E Сума Місце 

23-27.05.2012 28-th European Championships (FRA) 6,7 8,966 15,666 2 

17-21.04.2013 29-th European Championships (RUS) 6,5 8,833 15,333 5 

12-25.05.2014 30-th European Championships (BUL) 6,8 9,166 15,966 1 

27.09-04.10.2014 40-th World Championships (CHN) 6,9 9,225 16,125 1 

15-19.04.2015 31-st European Championships (FRA) 6,8 8,966 15,766 2 

23.10-01.11.2015 41-th World Championships (GBR) 7.1 8.966 16.066 2 

31.03-03.04.2016 Gymworld-Challenge Cup (GER) 7.1 7.833 14.933 5 

12-18.04.2016 Test Event Olympic Rio (BRA) 7.1 9.033 16.133 1 

28.04-01.05.2016 World Challenge Cup (CRO) 7.1 7.7 14.8 4 

13-15.05.2016 World Challenge Cup (BUL) 6.9 8.933 15.833 1 

25-29.05.2016 32-nd European Championships (SUI) 6.9 8.816 15.716 2 

06-16.08.2016 XXXI Olympic Games (BRA) 7.1 8.941 16.041 1 

Як показано на таблиці «Базову оцінку» гімнаст збільшив від 6,7 бала (на чемпіонаті 

Європи в 2012 році) до 7,1 бала (з кінця минулого − 2015 року та весь рік до Олімпійських 

Ігор). Виняток склали Кубок світу в Болгарії та чемпіонат Європи в Швейцарії ‒ по 6,9 бала, 

такий показник − 0,2 бала, говорить про те, що не було виконано якесь з'єднання. Поступове 
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збільшення складності від змагань до змагань і нарощування стабільного виконання веде до 

придбання досвіду і досягненню спортивних результатів. 

Так з 12 змагань, де брав участь Олег Верняєв − 9 змагань, приходиться на результат 

п'єдесталу, з яких 5 перших місць. 

У 2013 році на Чемпіонаті Європи О. Верняєв був п'ятим, до третього місця йому не 

вистачило 0,2 бала (оцінка за виконання). На цих же змаганнях виграв інший український 

гімнаст − Олег Степко з «Базовою оцінкою» − 6,6 бала і з оцінкою за виконання − 9,166 

бала. 

Весь 2014 рік, як на чемпіонаті Європи, так і на чемпіонаті світу О. Верняєв був першим, 

і по «Базовим оцінками» і по виконанню вигравши по − 0,2 бали. 

На чемпіонаті світу 2015 року О. Верняєв програв китайському гімнастові Ю Хао − 0,15 

бала. Наш гімнаст виконав вправу краще, ніж китайський на 0.05 бала, але «Базова оцінка» 

у чемпіона була вище − 7,3 бала, в порівняно з О. Верняєвим − 7,1 бала. 

На чемпіонаті Європи у 2016 році (заключні змагання перед Олімпійськими Іграми) О. 

Верняєв поступився першим місцем росіянину Д. Белявському − 0,317 балів за виконання. 

Починаючи з березня 2016 року і беручи участь на всіх основних стартах О. Верняєв, 

збільшував складність і стабільність, в результаті золота медаль на XXXI Олімпійських Іграх 

в Ріо-де-Жанейро.  

Висновки. 

1. Виходячи з отриманих даних, ми виявили, що збільшення «Базової оцінки» залежить 

від ускладнення програми. «Базова оцінка» повинна перевищувати − 6,8 бала. При 

«гарному» виконанні композиції, це гарантія успіху та перемоги на змаганнях. 

2. Метод експертних оцінок дозволив нам виявити технічний рівень підготовленості 

гімнастів у вправах на паралельних брусах. Можливі незначні помилки зі збавками в − 0,1 

бала, що в сумі не повинно перевищувати − 1,2 бали збавок, тобто оцінка «Е» − за виконання 

не повинна бути нижче − 8,8 бала. 

3. При плануванні вдосконалення композиції необхідно приділяти більше уваги 

ускладнення і стабільному виконанню вправи, що безпосередньо пов'язано з 

результативністю змагань. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на ускладнення і технічне удосконалення 

підготовленості гімнастів у вправах на паралельних брусах та впровадження їх в навчально-

тренувальний і змагальний процес. 
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ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  

У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті визначено конкретні форми зміст і методи виховного впливу на студентів, 

які б сприяли зростанню рівня їх патріотизму. Проаналізовано організацію позааудиторної 

роботи та засоби фізичної культури, які мають патріотичні виховні потенціали. 

Ключові слова: фізична культура, позааудиторна робота, виховання, студент зміст, 

патріотизм. 

 

In the article the specific forms of content and methods of educational influence on students, 

which would have increased the level of patriotism. Analysed the organization of extracurricular 

physical training and tools that have patriotic educational potential. 

Keywords: physical training, testing work, education, student content patriotism. 

 

Набутий досвід вищої школи показує, що виховання студентської молоді у 

позааудиторній діяльності має великі потенційні можливості щодо формування комплексу 

патріотичних рис у майбутніх фахівців. Саме тому сьогодні постає необхідність визначити 

конкретні форми зміст і методи виховного впливу на студентів, які б сприяли зростанню 

рівня їх патріотизму.  

Л.Кондрашова справедливо вважає, що позааудиторна робота поєднує різнобічну 

виховну діяльність з професійним становленням особистості. Тому, на нашу думку, завдяки 

доцільному поєднанню різних форм організації позааудиторної роботи та засобів фізичної 

культури, які мають патріотичні виховні потенціали, можна вирішувати багато завдань 

самовиховання і професійної самопідготовки студентів. Цього можна досягти шляхом 

самостійної роботи студентів і під керівництвом педагога. При цьому продуктивність 

педагогічної організації є ефективнішою, аніж самостійні заняття [1, 2, с.13]. 

У педагогіці вищої школи позааудиторна робота визначається як спрямована навчально-

виховна діяльність студентів, яка здійснюється під впливом планування й керування як з 

боку адміністрації ВНЗ і викладачів, так і внутрішніх спонук особистості студента, його 

ціннісних установок та орієнтирів. 

Отже, позааудиторна діяльність – це особливий вид фронтальної, групової 

індивідуальної навчально-виховної роботи студентів, яка здійснюється на умовах 

партнерської участі викладача і характеризується великою активністю перебігу пізнавальних 

і виховних процесів у позанавчальний час і служить засобом підвищення ефективності 

професійної самопідготовки, самовиховання і самореалізації майбутніх фахівців. 

Метою використання позааудиторної роботи у вищій школі ставиться реалізація функцій 

самореалізації й самоперетворення. Ці функції характеризуються прямою спрямованістю на 

функціонування тих або інших сфер індивідуальності і відбивають виховні можливості 

позааудиторної діяльності студентів. Обираючи завдання, студент прагне задовольнити 

потреби, актуальні для нього у певній ситуації. Отже, позааудиторна робота стає ситуацією 

самоствердження студента як суб'єкта майбутньої професійної діяльності [3, 4]. 

Перебіг позааудиторної діяльності студентів ВНЗ має різноманітні форми. У 

філософській енциклопедії поняття «форма» трактується як спосіб організації і спосіб 

існування предмета, процесу, явища. 

Автор підручника ''Теорія і методика виховання'' С.Карпенчук зазначає, що під змістом 

слід розуміти сутність предметів і явищ, якісну визначеність і характерні особливості їх. 

Оскільки, на думку науковця, зміст виражає саму природу певної речі в її внутрішніх 
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зв'язках, властивостях і ознаках, то природою процесу виховання є природа самої 

особистості як предмета формування. З цього випливає, що форма є існуванням предмета, 

процесу, явища, вираження і виявлення змісту, його внутрішня організація, тобто те, що 

пов'язує елементи змісту воєдино  і без чого неможливе його існування. 

Сьогодні у педагогічній науці існують різні підходи щодо класифікації форм виховання: 

фронтальні або масові, групові чи гурткові, аудиторні і позааудиторні, індивідуальні. Багато 

авторів досліджень роблять спроби класифікувати форми організації виховного процесу 

залежно від методики виховного впливу.  За такої класифікації форми виховання поділяють 

на групи: словесні (інформація, збори, конференції зустрічі тощо); практичні (походи, 

екскурсії, спартакіади, олімпіади, конкурси); наочні (музеї, галереї, виставки та ін.). Але у 

нашому визначенні особливий інтерес складають практичні форми виховання. Для 

підвищення виховного впливу роботу слід здійснювати за спеціальними програмами, у 

позааудиторну роботу необхідно ввести заняття з фізичної культури патріотично спрямовані 

за змістом. 

Отже, організація позааудиторної діяльності майбутнього учителя фізичної культури 

передбачає використання спеціальних форм, засобів і методик виховання, які сформують у 

студентів патріотичні якості. Для цього студентській молоді з метою виховання 

патріотичних рис, необхідно використовувати комплекс виховних заходів, які б одночасно 

вдосконалювали професійну підготовку. 

До традиційних форм фізичного виховання необхідним доповненням буде використання 

нетрадиційних форм фізичної культури. Серед таких форм  у позааудиторній діяльності 

пропонується впроваджувати народні ігри та свята [5, 6]. 

Таким чином, ігровий підхід як колективна форма патріотичного виховання майбутнього 

учителя фізичної культури є продуктивним і обґрунтованим, оскільки позааудиторні 

програми для студентів повинні містити не тільки фізичні вправи і навантаження, а й мати 

патріотичну спрямованість. 

Іншою формою позааудиторної діяльності є групові заняття, які здійснюються за 

клубним принципом, який нині поширений в країнах Західної Європи та США. Позитивним 

досвідом функціонування цих клубів є ефективне сприяння моральному, професійному, 

інтелектуальному та оздоровчому розвитку молоді.  

Однією із нових форм позааудиторної діяльності студентства є скаутський рух, який 

передбачає оволодіння інформацією з історії, географії, природознавства, практичними 

вміннями з табірництва, мандрівництва, спорту тощо. У змісті діяльності скаутів є 

потенційні можливості патріотичного виховання. На цьому у своєму дослідженні наголошує 

М.Окаринський, запевняючи, що досвід скаутського руху можна використати для зміцнення 

духу патріотизму і стану свого здоров'я.  

Проаналізувавши форми позааудиторної діяльності майбутнього учителя фізичної 

культури, ми вважаємо, що патріотичний зміст фізичного виховання може позитивно 

впливати на усвідомлення студентами національних цінностей українців: традицій фізичної 

культури, здорового способу життя, тощо.     
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ІМІДЖУ 

ТРЕНЕРА З ФУТБОЛУ 

 
Структура іміджу включає когнітивну, афективну та поведінкову складову 

особистості носія іміджу, яка має своє емоційне забарвлення та оціночне ставлення у 
суб‟єкта сприйняття. Імідж тренера може розглядатись як фактор підвищення 
ефективності групової взаємодії в тому випадку якщо актуальний професійний імідж 
співпадає з очікуваним та ідентифікується з груповим успіхом та задоволеністю потреб 
спортсменів.  

Ключові слова: міжособистісна взаємодія, імідж тренера, психологічна структура 
іміджу, міжособистісне сприйняття. 

 
Image structure includes cognitive, affective and behavioral component of the coach 

personality. The image of a successful coach can be seen as emotionally charged mental image, 
which in the perception of athletes is identified with the group and solo sports success, and which is 
able to induce an increase in the effectiveness of athletes action. 

Key words: interpersonal interaction, the image of a coach, a psychological structure of the 
image, interpersonal perception. 

 
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливістю 

спільної діяльності тренера і спортсмена як педагогічної системи є те, що її ефективність 
визначається не стільки тим, як її оцінює тренер, а переважно тим, яку оцінку спортсмен дає 
тренеру і системі відносин в цілому [3; 4]. Імідж великою мірою визначає ефективність 
тренера. Ряд авторів підкреслюють важливість проблеми формування ефективного іміджу 
(образу) тренера, тобто дієвого, який реально сприяє підвищенню результативності 
змагальної діяльності спортсменів, при цьому має гуманістичну спрямованість на визнання 
загальнолюдських цінностей і задоволеність спортсменів навчально-спортивною діяльністю 
[1; 2; 4; 5]. На сьогоднішній день існує явна необхідність виявлення технології формування 
такого ефективного іміджу тренера в процесі професійної підготовки фахівців. 

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та експериментальне дослідження 
соціально психологічної структури іміджу успішного тренера з футболу як суб‘єкта сумісної 
спортивної діяльності; підвищення ефективності професійного іміджу тренера як фактора 
успішності професійного становлення.  

Методи та організація дослідження. Застосовувались методи анкетування та експертні 
інтерв‘ю. Статистична обробка даних зібраних у ході дослідження здійснювалась за 
допомогою модульного програмного продукту SPSS (абревіатура англ. Statistical Package for 
the Social Sciences ‒ статистичний пакет для соціальних наук). У дослідженні прийняло 
участь 42 експерти віком від 18 до 75 років, серед них: експерти телеканалу «Футбол» та 
тренери в минулому; представники Федерації футболу України; представники футбольних 
клубів; представники приватних спортивних клубів; представники Дитячих юнацьких 
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спортивних шкіл; представники Футбольної академії раннього розвитку; спортсмени-
футболісти. 

Результати досліджень та їх обговорення. За результатами відповідей респондентів 
отримані функціональні характеристики та якості успішного тренера з футболу, які були 
структуровані та систематизовані за певними показниками. У структурі іміджу успішного 
футбольного тренера методом аналізу та узагальнення визначили наступні структурні 
елементи: характеристики, що відображають узагальнене поняття про статус та професійну 
освіту тренера (15%); характеристики, що відображають сприйняття зовнішності тренера 
(5%); індивідуально-психологічні якості та характеристики, що забезпечують ефективність 
тренерської діяльності (59%); характеристики, що відображають особливості поведінки та 
взаємодії; спеціальні знання та вміння(6%). 

Отже, в структурі функціонального іміджу успішного футбольного тренера найбільший 
відсоток (59%) належить індивідуально психологічним якостям та характеристикам, які 
забезпечують ефективність тренерської діяльності. Звертає на себе увагу певні відмінності в 
структурі іміджу успішного тренера в уявленні самих тренерів та футболістів.  

Характеристикам, що відображають узагальнене поняття про статус та професійну 
освіту, віддають перевагу 63% тренерів та 37% футболістів. Характеристикам зовнішності в 
іміджі успішного тренера з футболу тренери (53%) та спортсмени футболісти (47%) 
приділяють майже однакову увагу. Також одностайні тренери (52%) та футболісти (48%) у 
визначенні впливу індивідуально-психологічних якостей на успіх тренера. Певні розбіжності 
є у сприйнятті вкладу особливостей поведінки тренера та характеристик його спілкування; 
так, цим характеристикам надають перевагу тільки 38% тренерів та 63% спортсменів. Також 
для спортсменів (70%) позитивний імідж тренера залежить від спеціальних знань та вмінь 
тренера, на відміну від тренерів, які цій характеристиці надають найменше значення в 
формуванні успішного іміджу (30%). 

Висновки. За результатами емпіричного дослідження структура іміджу тренера з 
футболу з урахуванням рейтингу включає: 1. Індивідуально-психологічні якості та 
характеристики, що забезпечують ефективність тренерської діяльності; 2. Характеристики, 
що відображають особливості поведінки та взаємодії; 3. Характеристики, що відображають 
узагальнене поняття про статус та професійну освіту; 4. Характеристики, що відображають 
сприйняття зовнішності тренера; 5. Спеціальні знання та вміння тренера. Ці дані можуть 
бути покладені в основу технології підготовки тренерів з футболу, формування та корекції 
іміджу. 

Наступні наукові дослідження іміджу тренера будуть стосуватись вивченню 
індивідуально психологічних детермінант ефективного іміджу на етапах професійного 
становлення тренера з футболу. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА  
1. Бушуева Т.Н. Формирование имиджа спортивного тренера как фактора 

результативности соревновательной деятельности. Автореферат дисс. по специальности 
13.00.04. ‒ Челябинск, 2007. 

2. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. ‒ М.: Аспект Пресс, 2002. ‒ 23 с. 
3. Петровська Т.В., Малиновський А.І. Соціально психологічні складові іміджу 

спортивного тренера як суб‘єкта спортивної діяльності // Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія: Нуково-педагогічні проблеми 
фізичної культури. №4 (74). ‒ Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С.74-77. 

4. Петровская Т.В. Имидж спортивного тренера как феномен межличностного 
взаимодействия. Материалы международного научного конгресса: Спорт. Олимпизм. 
Здоровье. Том І. Молдова, Кишинев. 5-8 октября, 2016. – С.283-287. 

5. Позднышев Е.В. Имидж спортсмена: паблик рилейшнз в спорте. Научно-
методическоеиздание. ‒ К.: ЧПП, 2003. ‒ 106 с. 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

457 
 

УДК 796.01  

Оксана Попова, Наталія Соколова 

(Київ, Україна) 

 

ЕТИКА СПОРТУ ЯК ФОРМОТВОРЧИЙ ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ  

ТА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Підкреслюється значення морально-етичних цінностей, професійної етики для 

формування сучасної особистості та успішного ведення бізнесу у сфері спорту. Сповідуючи 

принципи олімпізму, сучасна спортивна особистість, зобов‟язана розвиватися, успішно 

вирішуючи різноманітні соціальні конфлікти, осягаючи нові морально-етичні цінності на 

шляху до самовдосконалення як органічного суб‟єкта глобального світу. 

Ключові слова: спортивна особистість, етика спорту, принципи олімпізму, духовно-

культурні цінності, самовиховання 

 

Emphasizes the importance of moral and ethical values, professional ethics for the formation of 

modern identity and successful business in the field of sports. Confessing principles of Olympism, 

modern sports personality required to develop successfully solving various social conflicts, learning 

new moral and ethical values towards self as an organic entity of the global world. 

Keywords: sports person, sports ethics, principles of Olympism, spiritual and cultural values, 

self 

 

Етика спорту на сучасному етапі усе більше набуває глобального та загальнокультурного 

характеру. Корені актуальних сьогодні морально-етичних цінностей ховаються у давніх 

звичаях і традиціях. М. Фуко звертає увагу на тілесні практики у доіндустріальний період: 

«… в VІІ столітті, коли греки увійшли у взаємодію з цивілізаціями європейського 

північного-сходу (завдяки плаванням у Чорне море), вони стикнулись з рядом шаманських 

практик і технік себе (методів самовиховання – О.П., Н.С.), властивих цій формі культури, 

серед яких були такі, як: режим утримання-подвигу (як довго зможе терпіти холод, голод і т. 

ін.), практики утримання-випробування (змагання у тому, хто піде далі усіх у певній вправі) 

[1, с. 452]. Тілесність суб‘єкту завжди піддавалась випробуванням специфічними 

соціальними практиками (родинно-сімейними, військовими), у неодмінному прагненні її 

принизити і навіть майже знищити. Поряд із цим, у сферу тілесності, фізичної активності та 

спорту проникає етика і мораль, визначаючи усе більше коло правил і норм, що спрямовують 

поведінку людей. 

Протягом усієї своєї історії сфера спорту формує духовно-культурні цінності, які 

співпадають з уявленнями та цінностями суспільства у кожний конкретно-історичний період. 

Спортивна мораль або мораль у спорті змінюється залежно від епохи та культурного 

середовища. Повсякчас змінюється морально-психологічний міст змагальних відносин, час 

від часу постає проблема агресії та агресивності у спорті. Саме у спорті та у сферах, 

дотичних до нього, спостерігаємо формування та прояв таких соціальних конструктів як 

«ідеальна людина», «сучасна людина», «людина майбутнього», а також виявляємо риси 

негативного образу «людини агресивної». 

І.Кант створив моральну парадигму для послідовників, геніально визначивши базовий 

контент поведінки особистості в соціумі. Категоріальний імператив Канта логічно викликає 

потребу вирішувати його і розвивати в рамках етичної парадигми. Великий учений 

прекрасно розумів протирічливість та амбівалентність вирішення морально-соціальних 

конфліктів. Еволюційна етика Герберта Спенсера пов‘язує антропологічну складову людини 

з етикою її існування. Учений слушно зазначає, що інтереси суспільства і особливості часто 

не співпадають, і навіть вступають у протиріччя, але досконала етична поведінка, вироблені 

правила допоможуть нівелювати протиріччя, знижуючи агресію, або спрямовуючи її в інше, 
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позитивне русло, допоможе особистості реалізувати власні інтереси, не порушуючи базових 

засад життя суспільства. 

А.Шопенгауер ставиться до етики не тільки зверхньо, але і з презирством. Вважаючи, що 

етика – це засіб для переборення егоїзму, він виділяє три складові у вольових імпульсах 

особистості: «Егоїзм», «злоба» та «співчуття». Мислитель сам усе життя шукав причини і 

джерела цього егоїзму, так і не зміг його в собі побороти. Англійська аналітична етика 

підводить нас до лінгвістичних пошуків Вітгенштейна, який усі сенси, в тому числі і 

нормативно-етичні, відносить до лінгвістичних конструктів, до формування «мови моралі». 

Якщо дотриматися думки гегельянців про те, що соціальні інститути заважають реалізації 

інтересів окремих особистостей, то спорт якраз той інститут, хто самою суттю своєю 

реалізує інтереси особистості, навіть, якщо вона знаходиться під тиском суспільства. Індивід, 

існуючі у суспільстві, не може залишатися поза ним. Розум людини забезпечує здатність 

усвідомлення необхідності підкорення загальноприйнятним інституціям  

Етика Гегеля концентрується на категорії «розумної волі», яка є запереченням 

заперечення природної волі. Спорт є втіленням та реалізатором природної волі, яка є, за 

Гегелем, справжньою свободою. Розумна воля спрямовує людину до нових досягнень у сфері 

спорту. Критика як гедонізму, так і аскетизму, стає модною і звичайною для філософської 

етики другої половини ХІХ ст. Ф.Ніцше оголошує етику, у першу чергу, християнську, а, 

отже, і загальновизнану, неприйнятною, нелегітимною. Будь-які уявлення про етику 

попередніх до нього філософів Ніцше вважає ілюзорною. Справжня етика, на його уявлення, 

це – етика сильної людини. Такий підхід, здавалося б, міг би відповідати сутності спорту, 

якби не відверте заперечення філософом майже будь-яких гуманістичних принципів, як 

таких, що не мають жодної цінності. 

 Професор М.Ібрагімов визначає спортсмена як «тілесний образ людини», що «завжди є 

духовною постаттю, що виявляється у доброзичливому ставленні до соціального 

середовища, бо несе радість, задоволення і втіху глядачам, виступає емоційно-духовним 

декомпенсатором (позитивним чи негативним), втрачених ілюзій життя». [2, с.191] 

«Духовно «всебічно» розвинутий індивід – це не «швець, жнець і на дуді грець» 

(Г.Сковорода), а особистість, у якої душа болить, страждає і співчуває та уміє співрадіти 

Іншому. Духовність не визначається науковими дефініціями, освіченістю, інформативністю 

або «начитаністю». Інтелектуальний снобізм може бути таким самим відразливим, як і 

бахвальство тілесною силою, яка інколи є основою духовності, яка яскраво виявляється у 

спортивній реальності у вигляді змагальної доброчинності» [3, с. 177]. 

У спорті досягти успіху може тільки людина, що має неординарну наполегливість. Так 

герой України, багаторазовий чемпіон із стрибків з жердиною С.Бубка в інтерв‘ю газеті 

«Неделя» з легкістю згадує про дитячі травми, які ні в якому разі не могла зупинити його 

непереборного бажання стрибати, займатися спортом за будь-яку ціну [4]. Недарма, 

талановитий журналіст, лауреат літературних конкурсів Ю.Килимник, з пафосом запитує: 

«Сергій Бубка – улюбленець долі чи спортсмен величезних фізичних можливостей та сили 

волі, який після невдач на трьох олімпійських іграх знову доводив усьому світові, що саме 

він є найкращим жердинником планети? Як сталося, що звичайний хлопець став так багато 

значити для світу?» [5]. Треба сказати, що це питання не літературно-публіцистичне, а 

проблема для серйозного наукового дослідження, яке, до того ж, вимагає колективних зусиль 

науковців різних напрямків. Що робить людину видатною, непересічною? Яка сила, які 

фактори - фізіологічні, психологічні, соціологічні, економічні – впливають на її формування? 

Людина у спорті – це і суб‘єкт, і об‘єкт. Вона неминуче спонукається до активної 

суб‘єктності, але так само неминуче стає об‘єктом активності Іншого, адже спорт – 

структура ієрархічна, де спортсмен частіше знаходиться не на верхніх управлінських, а на 

середніх щаблях цієї структури. 

Психоаналіз Е.Фромма торує особливі шляхи до філософії «спортивної особистості». 

Е.Фромм зазначає, що «мегамашина» Мемфорда – це «повністю організована та гомогенна 
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соціальна система, у якій суспільство як таке функціонує на кшталт машини, а люди – 

подібні її частинам» [6, с. 241]. «Мегамашина» держави затискує людину між безжальними 

коліщатами інституціональних правил та заборон, але спорт розкриває людську тілесність, 

надає їй реального прискорення. «Спортивна особистість» формується у результаті 

«усвідомлення», яке «стосується і природи поза людиною, і його особистої природи» 

[6, с. 267]. 

Незважаючи на соціально-етичну амбівалентність, спорт здатен допомогти людині 

побороти ті патологічні риси, що містяться, поряд із іншими рисами, у «внутрішній 

пасивності» та «байдужості» людей, що живуть поряд, породжуючи «етично спонтанне 

буття один-для-одного» [7, с. 425]. Н.Гартман вважає, що спорт надає людському життю 

позитивного змісту та творчої спонтанності, такого стану, коли «ціннісна сфера чужої 

особистості визнається, як своя власна» [Там само, с. 425]. 

Сфера спортивного бізнесу потребує формування особливого фірмового стилю, який 

відображав би імідж кожної окремої спортивної фірми, клубу та організації адекватно 

сучасним тенденціям інформаційного світу. Етика спорту або у спорту – невід‘ємна складова 

корпоративної культури, яка є «особливим об‘єктом проектування»: «Організація повинна 

планувати себе саму, і навіть такі делікатні питання, як ціннісні орієнтації, взаємовідносини 

співробітників, ставлення керівництва до людей, стиль поведінки» [8, с. 283]. При цьому, 

підкреслюють автори підручника «Корпоративна культура», «реалізація проекту повинна 

здійснюватися через самовдосконалення організації та її співробітників» [Там само].  

Етика ведення бізнесу у спорті потребує від особистості, так само, як і в інших сферах, 

вміння та бажання любити людей, не зважати або бути поблажливими до негативних рис 

вихованців, клієнтів, партнерів по спортивному бізнесу, вміти їх чути і розуміти. Окремої 

уваги вимагає гендерна проблематика, культура комунікації між представниками різних 

статей у сфері спорту. Досі питання рівноправності за гендерною ознакою у сфері спорту 

стоїть дуже гостро. Незважаючи на офіційні демократичну ідеологію, повсякчас 

відновлюються патріархально-домінантні концепції та настанови, заборони на участь жінок 

у тих чи інших сферах спортивної діяльності. Так само загострилися в останні роки у сфері 

спорту конфлікти на расово-національному та релігійному ґрунті. 

Отже, сучасна спортивна особистість, сповідуючи принципи олімпізму, зобов‘язана 

розвиватися, осягаючи морально-етичні цінності, на шляху до самовдосконалення як 

органічного суб‘єкта глобального світу. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЧАСУ У ТВОРЧОСТІ І. БАХМАНН 

 
У статті розглядається концепція часу у творчості австрійської письменниці 

І. Бахманн та її зв‟язок з ідентичнісною проблематикою. Основна увага спрямована довколо 
трактування часу в романі «Малина», який сама письменниця називала вигаданою духовною 
біографією, в результаті чого він став виразником її естетичної та світоглядної позиції.  

Ключові слова: час, ідентичність, убивця, спогади, фрагментований суб᾿єкт.  
 
The article deals with the conception of time in the work of Austrian author I. Bachmann and in 

its connection with identity problem. Basic attention is concentrated round the interpretation of 
time in the novel «Malina», which the author called her imaginative spiritual biography and 
expresses it aesthetical and philosophical credo. 

Key words: time, identity, killer, memories, fragmented subject. 
 
Криза суб‘єкта на зламі XIX–XX ст. зумовила й особливе сприймання часу, адже час і 

простір належать до категорій, що визначають структуру людського буття. Філософія життя 
(А. Берґсон), феноменологія (М. Гайдеґґер) та екзистенціалізм (Ж.-П. Сартр) об‘єдналися в 
різкій критиці щодо уявлення про час, сформоване на основі механіки. Філософи 
наголошували на особливій місії часу в культурі і внутрішньому житті особи. За 
А. Берґсоном, час – це не зовнішня характеристика життя, що базується на означенні його 
плинності, а найбільш істотне визначення його змісту. Філософ заперечував можливість 
об‘єктивного пізнання часу, оскільки дійсний час, як внутрішнє переживання тривалості, 
неподільний і лише людина створює уявлення про його подільність, намагаючись його 
структурувати, надати йому характеристик простору.  

Новий погляд на час як на суб‘єктивну категорію людського існування знайшов 
відображення і в художній літературі. Творчість І. Бахманн (Ingeborg Bachmann, 1926–1973), 
чия художня ідентичність формувалася в умовах складних історичних процесів і під впливом 
різних філософських парадигм, позначена особливим трактуванням категорії часу. Проблема 
часовості людської свідомості стає лейтмотивною для її творчого доробку: вперше 
з‘являється в поетичних творах, тематизується в радіоп‘єсах та оповіданнях. Час трактується 
авторкою як «убивця», й інтерпретація цієї метафори викликає в літературознавстві серйозну 
дискусію. 

Особливо яскраво таке трактування часу постає в оповіданнях цього періоду (збірка «Das 
dreißigste Jahr» («Тридцятий рік»), 1961) і радіоп‘єсах.  

Дія роману «Малина» зосереджена довкола безіменного жіночого персонажа, 
окресленого авторкою як «Я». Його життя позначене постійним баласнуванням між двох 
чоловіків: Малиною, з яким вона мешкає в одній квартирі і стосунки з яким важко 
диференціювати, та Іваном, який живе в будинку навпроти і якого жіноче «Я» кохає. Два 
чоловіки становлять у романі два різні часові шари. Малина, що з᾿явився в житті «Я» раніше, 
ніж Іван, репрезентує минуле. Щоб наголосити на цьому, авторка наділяє його атрибутами 
«минулого»: він працює в музеї історії Австрії, його ім‘я часто пов‘язується в тексті з 
казковим минулим протагоністки. Водночас Іван – утілення теперішнього життя жінки. 
Такий поділ на окремі часові шари характеризує загалом структуру роману, в якому 
переплітаються й існують паралельно різні часові виміри. Об‘єднує їх в одне ціле єдиний 
часовий маркер, всеохопне «сьогодні», визначене авторкою як час дії роману. Така структура 
пояснюється тим, що жіноче «Я» твору, яке виступає водночас оповідачем, страждає від 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

461 
 

порушеного сприйняття часу. Окреслюючи час дії як «сьогодні», вона відмовляється не лише 
від часового позиціонування дії роману, а й від хронології оповіді.  

Саме слово «сьогодні» наповнене для протагоністки особливим змістом: це не те 
сьогодні, яким живуть інші люди, а час надто непевний і тому становить для неї проблему: 
«....so hoffnungslos ist meine Beziehung zu «heute», denn durch dieses Heute kann ich nur in 
höchster Angst und fliegender Eile kommen und davon schreiben, oder nur sagen, in dieser 
höchsten Angst, was sich zuträgt, denn vernichtet müsste man es sofort, was über heute geschrieben 
wird, wie man die wirklichen Briefe zerreißt, zerknüllt, nicht beendet, nicht abschickt, weil sie von 
heute sind und in keinem Heute mehr ankommen werden» [2, с. 9]. Тому «сьогодні», на її 
переконання, мають право вживати лише самогубці, лише для них це слово сповнене 
змістом, позаяк на них не очікує завтрашній день[1, с. 54]. Навіть те теперішнє, яким живуть 
інші люди, для неї не має значення, вона будь-що намагається відокремитися від 
хронологічно структурованої історії, вийти з неї: «... dass ich mich weder an die Kunst, noch an 
die Technik noch an dieses Zeitalter halten wollte, mich mit keinem öffentlich abgehandelten 
Zusammenhänge, Themen, Probleme je beschäftigen würde [2, с. 15]».  

Маріон Шмаус, натомість, причину неможливості віднайти єдність жіночого «Я» у 
«сьогодні» вбачає в тому, що перед героїнею зачиняє двері «наповнене теперішнє»: 
«Сьогодні вона переживає у патологічному збудженні, бо не може віднайти цілісності свого 
«Я» ні в стосунках з Малиною, ні з Іваном, ані на шляху поезії» [5, с. 157]. Іншим важливим 
часовим виміром для «Я»-постаті, крім «сьогодні», є «поза-часовість». Такий момент виходу 
з часу героїня переживає в епізоді перед дзеркалом, який у працях зарубіжних дослідників 
став парадигматичним для аналізу ідентичності жіночого «Я» роману.  

Німецька дослідниця Гайке Гендрікс використовує на позначення цього виміру також 
поняття «понад-часовість» (überzeitlich) і зараховує до нього, окрім сцени перед дзеркалом, 
утопічні картини зі «Щасливої книги» і «Легенду про Принцесу Каґранську» [3, с. 160]. 

Очевидно, йдеться про час, який не залежить від зовнішнього об‘єктивованого часу, 
тому що жіноче «Я» навіть у часовому плані постійно намагається прив‘язати себе до одного 
з чоловіків, до Малини чи Івана, тобто відчути час через них. Тому поза-часовість, чи понад-
часовість, – це той стан протаґоністки, коли поряд немає жодного з цих чоловіків, коли вона 
залишається сама і тільки для себе, звільняється від минулого (Малини) і теперішнього 
(Івана). Отже, у позачасовості вона переживає «усамітнення», яке за М. Гайдеґґером, сприяє 
осягненню свого істинного буття. «Поза-часовість» – це мить-для-себе, яка складається з 
окремих поглядів у дзеркало чи утопічних візій щасливого майбутнього, є фрагментарною й 
не тривалою в часі [4, с. 45]. 

 Навіть якщо перед дзеркалом жіноче «Я» роману і віднаходить свою цілісність, її 
ідентичність, виявлена в такий спосіб, не є тривкою й знову розчиняється, як тільки жіноче 
«Я» відходить від дзеркала: „Ich bin wieder uneins mit mir. Ich blinzle wieder wach, in den 
Spiegel, mit einem Stift den Lindrand straffierend. Ich kann es aufgeben» [2, с. 140]. 

Сцена перед дзеркалом у романі не єдина, хоча дослідники й не зважають на інший 
погляд героїні у дзеркало. У третьому розділі «Про остаточні речі» є епізод, коли Малина та 
«Я» спільно вирушають на прогулянку, і, поки Малина перевдягається, жіноче «Я» знову 
дивиться в дзеркало: «… іch hole mir ein Aussehen vor dem Spiegel und lächle ihn pflichtschuldig 
an» [2, с. 245]. Саме тоді голос Малини знову лунає в її думках і просить убити Івана. Це 
цілковита протилежність моменту виходу з часу, коли «Я»-постать могла залишатися 
єдиною, не розщепленою на дві особистості. Тоді вона бачила себе саму і можливе щасливе 
майбутнє.  

Постійні переходи з одного часу в інший, руйнування «всеохопного сьогодні» спогадами 
й роздумами, переплетення подій відображають внутрішній стан протагоністки. Водночас 
уведення в романний часопростір «поза-часовості», «сьогодні», «циклічності» чи 
перестрибування з одного часового шару в інший складають спроби авторки подолати «час-
як-убивцю», створити новий часовий порядок, базований не на лінійності, а на циклічному 
повторенні часу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ  

ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  

 

Стаття присвячена визначенню особливостей стилю офіційних документів. Автор 

зосереджує свою увагу на вимогах до перекладу текстів офіційно-ділового стилю і доходить 

висновку, що значення лексичних одиниць, які не мають еквівалентів у мові перекладу, 

передаються так само успішно, як і значення слів із стійкими або варіантними 

відповідниками. 

Ключові слова: офіційно-діловий стиль, мова ділової кореспонденції, лексичні та 

граматичні трансформації у перекладі, адекватний переклад, варіантні відповідники. 

 

The article is devoted to the characteristic features of the official documents style. The author 

focuses on the requirements to the translation of official style texts and comes to the conclusion that 

both the meaning of lexical units not having equivalents in the target language and the meaning of 

words with variant equivalents can successfully be translated. 

Key words: official documents style, lexical and grammatical transformations in translation, 

adequate translation, variant equivalents. 

 

Бізнес напрям належить до тих галузей діяльності людини, який максимально швидко 

розвивається у наш час. Усе більше людей беруть участь у ділових відносинах у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Жодна міжнародна операція не відбувається без ведення 

ділової комунікації й кореспонденції і здебільшого адресант і адресат розмовляють різними 

мовами.  

У зв‘язку з розвитком міжнародного ділового партнерства в Україні перекладачі часто 

стикаються з потребою перекласти офіційні ділові документи з англійської мови 

українською і навпаки, оскільки саме англійська є міжнародною мовою ділових відносин. 

Розглянемо особливості ділових документів. У структурі офіційно-ділового стилю 

виділяють два підстилі: офіційно-документальний (мова дипломатії та законів) та розмовно-

діловий (ділові папери, кореспонденція) [4, с. 57-60]. Порівняно з літературними текстами 

офіційні документи є високо стандартизованими і це стосується не лише структури всього 

тексту, але й організації окремих параграфів. 

Офіційно-діловий стиль є найбільш консервативним. Емотивність та суб‘єктивність у 

ньому категорично заборонена. Як і будь-який інший стиль, мова ділових документів має 
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свою конкретну комунікативну мету – встановлення взаємодії двох договірних сторін і 

досягнення ними згоди.  

Відзначимо, що основною рисою ділового стилю є збереження структурних форм і 

використання властивих йому синтаксичних конструкцій. Кожна частина ділового документа 

або офіційного листа: назва, дата, вступне звернення, основний текст, заключна формула 

ввічливості та підпис регулюється як лексично, так і синтаксично.  

До загальних особливостей, характерних для всіх підстилів і стилістичних різновидів 

офіційних документів, належать:  

- повнота й актуальність інформації; 

- точність і лаконічність формулювань; 

- відсутність емоційності, використання нейтрального тону; 

- безособові лексичні конструкції. 

Відмінною лексичною особливістю цього виду документації є використання 

загальноприйнятої термінології, виразів, абревіатур, умовних знаків і скорочень, які 

варіюються залежно від типу документа й конкретних умов листування. 

Перейдемо до проблем перекладу текстів офіційно-ділового стилю. До особливостей 

перекладу текстів офіційно-ділового стилю належить дотримання суворих правил і 

використання стандартних мовних кліше. Для того щоб перекласти угоду, контракт або будь-

який інший діловий документ, перекладач повинен не лише вільно володіти іноземною 

мовою, але й знати особливості ділового листування, правила використання 

стандартизованих кліше, мовних зворотів, а також мати уявлення про їх використання у 

різних країнах і мати навички ділового етикету. 

Професійний переклад ділової документації повинен бути еквівалентним і адекватним. 

Адекватним він може вважатися лише за умови, що комунікативні інтенції у вихідній мові та 

тексті перекладу збігаються. Еквівалентністю називають максимально можливу лінгвістичну 

близькість тексту перекладу до вихідного тексту [2, с. 246]. Таким чином, переклад ділових 

документів має інформативний характер, тобто повністю спрямований на передачу змісту.  

Як у європейських мовах, так і в українській, культура стандартизації документів є дуже 

високою, проте під час перекладу офіційних ділових текстів не завжди можна знайти 

повноцінний еквівалент і тоді доводиться застосовувати дослівний переклад [3, с. 216-230]. 

Це необхідне для того, щоб уникнути помилкового тлумачення слова чи виразу, що у 

крайньому випадку може призвести до дипломатичного конфлікту. 

Ми вже відзначали вище, що найбільш поширеною мовою міжнародної ділової 

комунікації є англійська, проте навіть між англійцями й американцями можуть виникнути 

лінгвістичні непорозуміння. Одні й ті самі терміни можуть мати різну семантику і, навпаки, 

різні терміни можуть мати те саме значення. Були випадки, коли договірні сторони вели 

бесіду (за допомогою перекладача) і не підозрювали, що говорили про різні речі. Це 

пояснюється низькою кваліфікацією перекладача або полісемією термінів, які на перший 

погляд здаються ідентичними. Наприклад, для назви установи у Великій Британії та США 

використовуються різні слова. Британці використовують термін ―company‖, а американці – 

―corporation‖, хоча мають на увазі одне й те саме. Таким чином, одним із завдань перекладача 

є подолати етнолінгвістичний бар‘єр і забезпечити двомовну комунікацію, можливості якої 

будуть практично ідентичні мультикультурній взаємодії. 

Основною характеристикою мови ділової кореспонденції є точність і чіткість викладу за 

майже повної відсутності емоційних елементів, а відтак можливість вільного тлумачення 

питань практично виключена. Тому, основні вимоги, яким повинен відповідати адекватний 

переклад ділової документації, є точність, стислість, ясність та літературність [1, с. 57-60].  

У перекладі лексичних одиниць ділової документації можуть використовуватись такі 

типи оказіональних відповідників: 

1) запозичення, які відтворюють у мові перекладу форму іноземного слова, наприклад, 

promoters – промоутери;  
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2) кальки, які відтворюють морфемний склад слова або складові частини сталого виразу 

вихідної мови, наприклад, career ladder – кар‘єрна драбина;  

3) лексичні заміни, які утворюються під час передачі значення лексичної одиниці у 

контексті за допомогою одного з видів перекладацьких трансформацій, наприклад, banking 

facilities – банківські послуги, transport facilities – транспортні засоби, borrowing facilities – 

кредитування;  

4) у випадку неможливості утворити відповідник зазначеними вище способами, для 

перекладу лексеми застосовується опис, який пояснює її значення, наприклад, defined benefit 

scheme – пенсійна схема, яка залежить від стажу робітника. Таким чином, значення 

лексичних одиниць, які не мають еквівалентів у мові перекладу, передаються так само 

успішно, як і значення слів із стійкими або варіантними відповідниками. 

Під час перекладу спеціальних текстів перекладач може зіткнутися як з лексичними, так 

і граматичними проблемами. Як відомо, переклад з одної мови іншою неможливий без 

граматичних трансформацій. Вони необхідні за відсутності певної категорії в одній із 

зіставлених мов або у випадку часткового збігу категорій. В українській мові, наприклад, 

порівняно з англійською, відсутні граматичні категорії артиклю або герундію [3]. Один з 

прикладів розбіжності граматичних конструкцій – категорія числа, і речення ―Manufacturers 

are more pessimistic about exports than at any time in the last 5 years‖ можна перекласти: ―За 

останні 5 років виробники почали ставитися до експорту менш оптимістично‖. Дуже часто 

під час перекладу з англійської мови українською українське речення не збігається з 

англійським за своєю структурою, зокрема, порядком слів, частин речення або порядком 

розташування самих речень: головного й підрядного. У деяких випадках, частини мови, 

якими виражені члени англійського речення, передаються іншими частинами мови. Усе це 

пояснює широке застосування граматичних трансформацій у перекладі. Таким чином, 

переклад текстів офіційно-ділового стилю повинен адекватно передавати смисл оригіналу у 

максимально наближеній до нього формі. Порушення зазначених вище вимог можливе 

тільки, коли вони виправдані особливостями мови оригіналу, мови перекладу та вимогами 

стилю.  
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Акцентовано увагу на проблемі розвитку творчих здібностей студентів на практичних 

заняттях зарубіжної літератури. Показано основні форми занять із зарубіжної 

літератури, які допоможуть виявити і розвинути творчі здібності. 

Ключові слова: творчі здібності, проблемний семінар, художній образ, цитати. 
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Attention is focused on the problem of students' creative abilities in workshops with world 

literature. The basic form of lessons from the world of literature to help identify and develop 

creativity.  

Key words: creativity, problem seminar artistic image, quote. 

 

Постановка проблеми. Формування творчої особистості та її здібностей – одне з 

пріоритетних завдань сучасної національної школи. Заняття із зарубіжної літератури в 

контексті новітніх педагогічних технологій, методів, форм навчання, спрямоване на 

формування творчої особистості студента, є стрижневою ланкою освітньої парадигми. 

Змістовою основою кожного навчального заняття з літератури є вивчення особливостей 

літературного процесу, творчості видатного письменника або конкретного художнього 

твору.  

Науковці стверджують, що в процесі знайомства з літературним твором, студенти часто 

охоплюють лише той зміст, який лежить на поверхні, не помічаючи багатьох художніх 

компонентів. Не проникають у суть явищ, унаслідок чого у них може складатися збіднене, а 

то й неправильне уявлення про твір письменника. Для того, щоб студент осягнув по-

справжньому всю глибину твору мистецтва, необхідно, щоб він занурився у світ образів та 

ідей, які не лежать на поверхні, а виявляються упродовж аналізу як одного з найважливіших 

етапів вивчення тексту. 

Виклад основного матеріалу. Розвитку творчих здібностей дещо суперечить ідея 

всебічного розвитку особистості. Щоб залучити студента до творчості в певній галузі 

діяльності, необхідно насамперед, аби він глибоко опанував коло знань та умінь, 

характерних для цього виду діяльності, і на цій основі пропонував свої варіанти розв‘язаних 

до нього і ще не розв‘язаних проблем. Разом із тим спонукання студента бути широко 

ерудованим, всебічно розвиненим відволікає його від вибраного напряму творчої діяльності. 

Небажаним для розвитку творчих здібностей є і той факт, що педагогічний вплив на 

студентів, як правило, розпочинається тоді, коли їх мозок в основному вже сформувався 

інтелектуально й творчо. Педагоги у зв‘язку з цим вимушені виправляти наявні прогалини. 

Хоч педагогічні заходи й позитивно позначаються на розвитку творчих здібностей студентів, 

вплив їх все-таки обмежений. 

Завдання розвитку творчих здібностей студентів потребує індивідуалізації навчально-

виховного процесу, що суперечить їх соціалізації, ідеї виховання в колективі та через 

колектив. 

Чим вищий рівень інтелектуального розвитку студентів, тим активніше необхідно 

застосовувати найсучасніші й найбільш оптимальні методи, прийоми і форми роботи для 

вивчення художнього твору. Погоджуємося з твердженням науковців, які наголошують, що 

сучасний аналіз вимагає ширшого використання евристичних, пошукових методів, методу 

самостійної роботи тощо. Тому поряд із звичайним заняттям, яке є основною формою 

навчального процесу, на нашу думку, потрібно якомога ширше впроваджувати у вузах 1-2 

рівнів акредитації активні форми занять із зарубіжної літератури – лекції проблемного типу, 

лекції з елементами бесіди, проблемні семінари, семінари-дискусії, диспути, практикуми. 

Наприклад, проблемний семінар можна провести за романом Ф.Достоєвського «Злочин і 

кара». 

Семінарське заняття  

Тема. Творчість Ф. Достоєвського як одна з вершин російської і світової літератури 

Мета: ознайомитись із життєвим шляхом, філософськими та естетичними поглядами Ф. 

Достоєвського; новим, поліфонічним типом художнього мислення письменника. Вчитись 

аналізувати персонажів твору; філософські та соціальні корені Р.Раскольникова; роль Соні в 

духовному очищенні Родіона; біблійні мотиви твору. 
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План заняття 

1. Дитячі роки Федора Достоєвського. 

2. Ф.М. Достоєвський та відомий критик Белінський. 

3. Участь письменника у діяльності гуртка «петрашевців». 

4. Творчий доробок письменника. 

5. Роман «Злочин і кара» - втілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. 

6. Проблематика твору. 

7. Психологічна глибина викриття індивідуального свавілля Р. Раскольникова. 

8. Всепрощення та саможертовність Соні Мармеладової. 

9. Біблійні мотиви роману. 

10. Значення творчості Ф. М. Достоєвського у розвитку реалізму ХІХ століття. 

Проблемні питання: 

1. Подумайте, чому автор проводить Раскольникова ще й через випробування коханням? 

2. Поміркуйте, яке символічне значення має назва роману. 

3. Чи можна здійснити зло в ім‘я добра? 

4. Раскольников: злодій чи страждальник? 

По-різному можна проводити практичні заняття з метою удосконалення навичок 

характеристики персонажів. 

Практичне заняття 

Тема. Образи роману Ф.Стендаля «Червоне і чорне» 

Мета: удосконалювати уміння характеризувати образи-персонажі; простежити 

еволюцію поведінки Жульєна Сореля, уміти пояснити її психологічні чинники; пояснити 

роль жіночих образів у творі, уміти розкрити їх.  

План 
1. Еволюція Жульєна Сореля: від мрійника до в‘язня. 

2. Жіночі образи: 

а) пані де Реналь; 

б) Матильда де Ламоль. 

Завдання 

1. Опрацювання опорного конспекту. 

Зовнішній образ 

Портрет – обличчя,міміка, жести, постава, манера поведінки. 

Мова – теми висловлювань, форми мислення (монологи, репліки у діалогах, «внутрішня» 

мова, листи). 

Костюм 

Внутрішній образ 

Характер персонажа – сильний – слабкий, визначений – невизначений, цілісний – 

суперечливий, вольовий, безвільний, типовий для свого часу та соціального середовища або 

нетиповий (він розвивається у вчинках, ставленні до інших людей, до навколишнього світу). 

Психологічна характеристика – відтворення процесів душевного життя людини. 

Самохарактеристика персонажа. 

Відгуки про персонажа, осіб, які його оточують. 

Пряма авторська характеристика. 

Світ речей, у якому живе і діє персонаж (інтер‘єр), - допомагає краще зрозуміти думки і 

почуття персонажа. 

Світ природи, у якому живе та діє персонаж (пейзаж). 

Соціальне середовище, суспільство, в якому живе і діє персонаж. 

Види образів – персонажів. 

Драматичні – у тому випадку, якщо виникає враження, що герої діють самі,без допомоги 

автора; тобто автор використовує для характеристики прийом саморозкриття; зустрічається 

переважно в драматичних творах. 
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Ліричні – у тому випадку, коли письменник відображає тільки почуття та думки героя, 

не згадуючи про події його життя, вчинки; зустрічається переважно у поезії. 

Епічні – автор-оповідач послідовно описує героїв, їх вчинки, характери, обстановку, у 

якій вони живуть; зустрічається переважно в романах, повістях оповіданнях. 

Різновиди портретів 

Портрет-опис. 

Портрет-порівняння. 

Портрет-враження.  

2. Характеристика образів-персонажів:  

1)Жульєна Сореля – за сюжетними епізодами: життя Жульєна Сореля у домі батька, 

селянина-тесляра; холодні взаємини з рідними, вороже ставлення до хлопця з боку 

односельців та рідних, адже Жульєн не здатен до фізичної праці й знаходиться на утриманні 

родини; життя в сім'ї мера міста Вер'єра пана де Реналя, до якого він влаштовується 

гувернером; закохавшись у пані де Реналь, герой змушений залишити цей дім; Жульєн 

навчається в Безансонській семінарії, щоб зробити кар‘єру священика, але й це йому не 

вдається; юнак потрапляє до Парижа; маркіз де Ла-Моль бере його секретарем і 

бібліотекарем; Жульєн виконує складні політичні доручення, виявляючи свій розум і 

здібності; у нього закохується донька маркіза Матильда: пані де Реналь під тиском свого 

католицького духівника дає маркізові дуже негативний відгук про Сореля; Жульєн стріляє в 

пані де Реналь, легко поранивши її, потрапляє до в‘язниці, його засуджують до страти. 

За запитаннями: 

Чий син? 

Які риси характеру проявилися у дитинстві, в юності? 

Які почуття та настрій Сореля - мрійника? 

Яка мета у Жульєна Сореля? 

Яким способом він намагається вибитися в люди? 

Чому Жульєна засудили на смерть? 

Чи можна його вважати сильною особистістю? 

Можна розвинути у першу чергу різні види творчого мислення (шляхом поетапного 

формування відповідних умінь та навичок). Крім того, творче мислення – це органічна 

складова системи творчих здібностей показують, що здібності синтетичні: близькі за видами, 

- вони поєднуються, доповнюють одна одну, а тому їх необхідно координувати. Так 

наприклад, розвиток образно-асоціативного мислення неможливий без розвитку інтуїції, 

уяви, фантазії, емоційно-почуттєвого світу, а розвиток літературно-критичного мислення – 

без узагальнених, систематизованих знань, пам‘яті, а також тих здібностей, які органічно 

пов‘язані з образно-асоціативним мисленням. Нарешті, обидва ці блоки не є завершеними 

без таких складових комплексу здібностей, як спостережливість, зосередженість,воля, 

наполегливість, почуття обов‘язку, відповідальність, активна життєва позиція, почуття 

національної самосвідомості, світоглядні , моральні та естетичні якості. 

На системності розвитку творчих здібностей наголошують і філософи, і психологи, і 

педагоги, адже кінцевим результатом цього феноменального синтезу і взаємозв‘язку є 

гармонійно розвинена творча особистість. 

Однією з головних складових методичної системи є система творчих завдань: 

1) випереджувальні аналітичні завдання (усне повідомлення, реферат, доповідь про 

творчість письменника, аналітичний огляд літературно-критичних статей про творчість 

письменника чи про якийсь конкретний художній твір; читацький відгук про твір митця); 

2) критично-аналітичні завдання (анотація, аналітична замітка; аналітичне 

спостереження, рецензія, вправи на дослідження засобів творення того чи іншого 

художнього образу, композиційно-сюжетних елементів, дослідження художньої деталі; 

з‘ясування та дослідження проблематики твору; визначення основних мотивів ліричного 

твору); 
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3) текстуально-аналітичні завдання (вправи на опрацювання мікрофрагментів твору 

для дослідження образної системи, тематики, проблематики, портретів, пейзажів, художньої 

деталі, композиційно-сюжетних особливостей); 

4) аналітичні завдання на актуалізацію та закріплення творчих умінь і навичок (тестові 

завдання, завдання ігрового характеру); 

5) аналітично-дослідницькі роботи: дослідницька стаття; есе-дослідження; дослідження 

інтерпретація. 

Висновки. Отже, на заняттях зарубіжної літератури предметом нашої уваги є пошук 

шляхів людини творчої, здатної самостійно шукати нові знання, ставити і розв‘язувати 

проблеми, творити. Проблема використання морального потенціалу самої дисципліни, 

специфіка методичних прийомів, методів передбачають головне - розвиток творчого 

потенціалу і викладача, і студента. 

Лише той викладач зможе досягти поставленої мети на заняттях літератури, який 

досконало володіє психологічними особливостями студентського колективу, розумно 

враховує суб‘єктивні і об‘єктивні фактори, які допоможуть досягти поставленої мети у 

навчанні, вихованні і розвитку творчих здібностей студентів. 
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

 

Зміст і структура лінгвокраїнознавчої компетенції студентів визначається через такі 

критерії навчальних цілей і завдань, як мобільність знань, сформованість умінь і навичок 

застосовувати теоретичний матеріал на практиці (гнучкість) та критичність мислення. 

Формування лінгвокраїнознавчої компетенції в навчальному процесі сприяє свідомому 

засвоєнню матеріалу, забезпечує підвищення пізнавальної активності студентів, сприяє 

створенню позитивної мотивації, дає стимул до самостійної роботи над мовою, розвиває 

образно-художню пам'ять. 

Ключові слова: лінгвокультурна компетенція, викладання іноземних мов, фонові знання, 

регіональний матеріал, комунікативна компетентність, системні та комунікативні 

методи викладання. 

 

The content and structure of linguo-cultural competence of students is determined by such 

criteria of educational goals and objectives as mobility of knowledge, formation of skills which give 

the ability to apply in practice the theoretical material (flexibility) and critical thinking. Formation 
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of linguo-cultural competence in the classroom contributes to conscious assimilation of the 

material, enhances the cognitive activity of students helps to create positive motivation, gives the 

hint to work independently at the language practice and  develops creative and artistic memory. 

Key words: linguo-cultural competence, foreign languages teaching, background knowledge, 

communicative competence, systemic and communicative ways of teaching. 

 

В Україні, яка зараз виходить на новий щабель відносин з іноземними країнами, 

розширюється діапазон мов, які вивчаються, і саме проблема вивчення культури країн, мову 

яких ми вчимо, є актуальною. У XXI столітті мовою інтернаціонального спілкування стає 

мова культури - високої культури суспільної свідомості, загальної культури особистості, 

культури міжнародного співробітництва, культури суспільства в цілому. Вільгельм фон 

Гумбольдт, що є видатним представником німецького класичного гуманізму, писав: ―У 

кожній мові закладений самобутній світогляд. Як окремий звук постає між предметом і 

людиною, так і вся мова в цілому виступає між людиною і природою, що впливає на неї 

зсередини і ззовні. І кожна мова описує навколо народу, якому він належить, коло, відкіля 

людині дано вийти лише остільки, оскільки вона відразу вступає в коло іншої мови‖ [1, с. 

134]. Це не є лише коло іншої мови, а скоріше соціально-культурна сфера, оскільки культура 

і соціум, мова і культура, мовна особистість, міжкультурна комунікація, соціокультурна 

діяльність, лінгвокраїнознавча компетенція ‒ ці наукові поняття і категорії надзвичайно 

взаємозалежні і взаємообумовлені. 

На сучасному етапі вирішальне значення набуває той факт, що студенти повинні 

володіти іноземною мовою як засобом міжкультурної комунікації, що припускає 

необхідність формування в них лінгвокраїнознавчої компетенції. У загальному розумінні 

поняття „компетентність‖  означає відповідність вимогам, встановленим критеріям та 

стандартам у відповідних сферах діяльності та при вирішенні певного типу завдань, 

володіння необхідними активними знаннями, здатність впевнено досягати результатів та 

володіти ситуацією. Поняття „компетенція‖ вперше стало вживатися в США в 60-ті роки в 

контексті діяльнішого навчання (performance-based education), метою якого було готувати 

спеціалістів, здатних конкурувати на ринку праці.  

Компетентність ‒ це складне особистісне утворення, що складається зі знань, умінь і 

навичок, які дозволяють особистості ефективно функціонувати в певній діяльності. 

Лінгвокраїнознавча компетенція ‒ це знання, вміння та навички з галузей лінгвістики та 

країнознавства; це сформованість в студентів цілісної системи уявлень про національно-

культурні особливості країни, що дозволяє асоціювати з мовною одиницею ту ж інформацію, 

що і носій мови, і досягти у такий спосіб повноцінної комунікації. 

Лінгвокраїнознавча компетенція як одна з цілей навчання має соціальний, 

лінгвокраїнознавчий, педагогічний і психологічний зміст, що співвідноситься зі всіма 

аспектами навчання і випливає зі змісту предмета „іноземна мова‖ та складається з чотирьох 

елементів: 

1) знання про функції, культуру, способи оволодіння мовою як засобом спілкування; 

2) навчальні і мовленнєві навички ‒ досвід використання знань; 

3) уміння здійснити всі мовні функції; 

4) мотивація ‒ досвід, направлений на систему цінностей особистості. 

Зробивши співвідношення елементів змісту лінгвокраїнознавчої компетенції з аспектами 

навчання, можна визначити такі компоненти лінгвокраїнознавчої компетенції як мети 

навчання: 

1) навчальний аспект ‒ соціальний зміст мети; даний аспект включає оволодіння 

іноземною мовою як засобом міжособистісного спілкування, а також освоєння навичок 

самостійної роботи, як процес удосконалювання рівня іншомовної культури; 
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2) пізнавальний аспект ‒ лінгвокраїнознавчий зміст мети; використовується як засіб 

збагачення духовного світу особистості і реалізується переважно на основі рецептивних 

видів діяльності: читання й аудіювання; 

3) розвиваючий аспект ‒ психологічний зміст мети; в даний аспект входить головна мета 

‒ розвиток мовленнєвих здібностей, психічних функцій, умінь спілкуватися; 

4) виховний аспект ‒ педагогічний зміст мети; навчання іншомовній культурі є засобом 

всебічного виховання. 

Детальнішому розумінню сутності поняття лінгвокраїнознавчої компетенції сприяє 

аналіз його структури. Структура лінгвокраїнознавчої компетенції студентів складається з 

таких чинників: 

1) соціокультурні лінгвістичні знання про джерела національно-культурної інформації в 

англійській мові, соціокультурну наповненість лексики тем, що вивчаються відповідно до 

вимог чинної Програми, відношення еквівалентності й безеквівалентності між мовними 

одиницями англійської і української мов та екстралінгвістичні знання історико-культурного, 

соціального, етнокультурного, семіотичного, географічного, затекстового фонів; 

2) лінгвокраїнознавчі навички розпізнавати й адекватно розуміти мовні одиниці з 

національно-культурною семантикою; встановлювати їхні парадигматичні та синтагматичні 

зв‘язки; встановлювати відношення еквівалентності ‒ безеквівалентності між національно 

маркованими мовними одиницями іноземної та рідної мови; виділяти загальнокультурний і 

національно-специфічний компоненти в мовних одиницях;  

3) лінгвокраїнознавчі вміння пізнавального характеру виділяти в тексті соціокультурні 

факти, співвідносити та узагальнювати їх; виділяти в тексті експліцитно виражену соціальну 

оцінку; вилучати імпліцитно виражену соціальну оцінку; 

4) лінгвокраїнознавчі вміння інтерпретаційного характеру створювати соціокультурний 

портрет англомовних народів і країн; порівнювати англомовну культуру з рідною. 

В основу структури лінгвокраїнознавчої компетенції студентів покладено принцип 

інтеграції змісту лінгвокраїнознавчої компетенції: знань; умінь і навичок застосовувати ці 

знання. А відтак, під лінгвокраїнознавчою компетенцією розуміється набуття студентами 

фонових знань, які дозволяють індивідові розуміти закономірності розвитку культури як 

процесу створення, збереження і трансляції загальнолюдських цінностей, орієнтуватись у 

традиціях, реаліях, звичаях, духовних цінностях народу, мова якого вивчається, уміти 

спілкуватись іноземною мовою в сучасному світі, оперуючи культурними поняттями й 

реаліями різних народів. 

Зміст і структура лінгвокраїнознавчої компетенції студентів визначається через такі 

критерії навчальних цілей і завдань, як мобільність знань, сформованість умінь і навичок 

застосовувати теоретичний матеріал на практиці (гнучкість) та критичність мислення. За 

критерієм мобільності знання наповнюють переважно інформаційні компоненти: глибина 

запам‘ятовування, розпізнавання, відтворення, розуміння, пошук інформації. Гнучкість 

навчально-пізнавальної діяльності передбачає сформованість у студентів уміння 

застосовувати теоретичний матеріал на практиці, здійснювати міжпредметні зв'язки, 

використовувати інтелектуальні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, а також 

вибирати найраціональніший у певних умовах метод розв'язання завдань. Рівень розвитку 

критичного мислення визначається за уміннями оцінювати, знаходити помилки, 

критикувати, контролювати свою навчально-пізнавальну діяльність, прогнозувати, наводити 

контраргументи. 

Слід зазначити, що формування лінгвокраїнознавчої компетенції, що ставить своєю 

метою вивчення мови одночасно з вивченням культури, ґрунтується на використанні однієї із 

соціальних функцій мови ‒ кумулятивної. У цій функції мова виступає сполучною ланкою 

між поколіннями, сховищем і засобом передачі позамовного колективного досвіду, тому що 

мова не тільки відбиває сучасну культуру, але і фіксує її попередній стан. Кумулятивна 
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функція властива всім мовним одиницям, однак найбільше яскраво вона виявляється в 

області лексики ‒ у словах, фразеологізмах, афоризмах [2, с. 106-108]. 

Відповідно до даної точки зору, у семантичній структурі номінативних одиниць мови 

присутній екстралінгвістичний зміст, що прямо і безпосередньо відбиває національну 

культуру, що обслуговується мовою. Ця частина значення слова, що сходить до історії, 

географії, традицій, фольклору ‒ інакше кажучи, до культури країни, називається 

національно-культурним компонентом, а номінативні одиниці мови, що містять такий 

компонент, прийнято називати лексикою з національно-культурним компонентом семантики.  

Таким чином, у навчальних цілях необхідно виділити лінгвістичний компонент 

лінгвокраїнознавчої компетенції, куди ввійдуть лексичні одиниці, що найбільше яскраво 

відбивають культуру країни досліджуваної мови. У лінгвокраїнознавчий мінімум доцільно 

включити не тільки фонові і безеквівалентні лексичні одиниці, але і конотативну, а також 

ономастичну лексику (топоніми й антропоніми), тобто всі ті, що можуть сприяти 

удосконалюванню лексичної сторони мовної діяльності студентів.  

Аналіз літератури з проблем міжкультурної комунікації дозволяє виділити знання й 

уміння, що складають сутність лінгвокраїнознавчої компетенції. Під лінгвокраїнознавчою 

компетенцією неавтентичної мовної особистості розуміється здатність здійснювати 

міжкультурну комунікацію, що базується на знаннях лексичних одиниць з національно-

культурним компонентом семантики й уміннях адекватного їх застосування в ситуаціях 

міжкультурного спілкування, а також уміннях використовувати фонові знання для 

досягнення взаєморозуміння в ситуаціях опосередкованого і безпосереднього 

міжкультурного спілкування. 

Виділення в навчанні іноземної мови лінгвокраїнознавчого компонента, тобто 

знайомство з культурою країни, мова якої вивчається, за допомогою вивчення самої мови, 

сприяє досягненню поставлених цілей і задач, оскільки робить процес засвоєння мови 

студентами більш ефективним і легким, допомагаючи формувати лінгвокраїнознавчу 

компетенцію, під якою розуміється цілісна система уявлень про національні звичаї, традиції, 

реалії країни, що дозволяє знаходити в мові приблизно ту ж інформацію, що і його носи і 

домагатися тим самим повноцінної комунікації. 

Таким чином формування лінгвокраїнознавчої компетенції в навчальному процесі 

сприяє свідомому засвоєнню матеріалу, забезпечує підвищення пізнавальної активності 

студентів, сприяє створенню позитивної мотивації, дає стимул до самостійної роботи над 

мовою, розвиває образно-художню пам'ять, мовне мислення, здатність до здогаду і логічного 

викладу думки, здатність порівнювати і зіставляти, сприяє трудовому, морально-

естетичному вихованню. 
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ЗУЛЛИСОНАЙНЛИК ‒ ЭЗГУЛИККА ЙУҒРИЛГАН АНЪАНА  

 

Мақолада ўзбек-тожик зуллисонайнликнинг асосий ривожланиши ва икки халқ 

ўртасидаги дўстлик муносабатлари ривожидаги ўрни изоҳлаб берилган. 

Калит сўз: ўзбек-тожик адабий алоқалари, зуллисонайн. Ўзбек-тожик зуллисонайнлиги, 

икки тиллилик, ширу шакар, муламмаъ, адабий таржима, ижодий ҳамкорлик. 

 

The given article deals with main trends of uzbek-tajik bilingusm development and its role in 

the development of friendshiprelations between two nations is described. 

Key words: uzbek-tajik literary relations, bilingusm, shiru-shakar (mixed language), mulamma, 

literary translation, creative partnership. 

 

Маълумки, адабий алоқалар халқаро маданий алоқаларнинг таркибий қисмини ташкил 

этади. Халқаро алоқаларнинг ана шундай қадимий ва нодир тури доирасида эса билингвизм - 

зуллисонайнлик, яъни икки тилда ижод қилиш ҩодисаси алоҩида ўрин тутади. 

Буюк аждодларимиз қадим даврлардан буѐн нафақат ўз она тили, балки бошқа қардош 

халқлар ѐки халқаро тилларда ҩам самарали ижод қилиб келишган. Масалан, Абу Райҩон 

Беруний ўндан ортиқ тилни яхши билган, араб ва форс тилларида ижод килган. 

И.С.Брагинскийнинг фикрича, ―Ўрта Осиѐ ѐзувчилари ижодидаги зуллисонайнлик 

ҩодисаси асосан XI асрдан бошланган. ХІХ-ХХ асрларда зуллисонайнлик ўз 

ривожланишининг янги босқичига кӯтарилади. Агар XVI асргача бӯлган даврда 

зуллисонайнлик айрим шоирларгагина хос бӯлган бўлса XVIII-XIX асрларда фақатгина бир 

тилда ижод қилган шоирларни топиш қийин эди, топилганлари ҩам унчалик таниқли 

бӯлмаган шоирлар жумласига кирарди. Аксинча, бу асрларда ҩар бир машҩур шоир, одатда, 

икки тилда ижод килган‖
1
 Зеро, ―ўз она тилидан ташқари иккинчи тилни (яъни ўзбек ѐки 

форс-тожик тилини) билиш ҩам ўзбек, ҩам тожик шоир ва ѐзувчиларининг билим  ва 

маданият даражасини белгиловчи унсур бўлиб хизмат қилди. Ўзбек ва тожик тилларининг 

бир-бирини ўзаро бойитиши каби маданий жараѐн ўрта aср ижодкорларини 

зуллисонайнликка ундовчи муҩим омиллардан бири бўлди‖.
2
 

XIII-XIV асрларда яшаб ўтган ўзбек шоирлари Рабғузий, Лутфий, Амирий ва бошқалар 

ўз асарларини катта маҩорат билан икки тилда - ўзбек ва форс-тожик тилларида яратишди. 

XV-XVI асрларда эса (Алишер Навоий ижодидан бошлаб) анчагина самарали жараѐн 

шаклини олиб бўлган ўзбек-тожик зуллисонайнлиги кейинги даврларда ҩам босқичма-

босқич ривожланиб борди. Жумладан, ―Зуллисонайн адиблар‖ номли тазкирада жами 128 

нафар зуллисонайн адиб ҩаѐти ва ижоди ҩақида қисқача маълумот берилган бўлиб уларнинг  

аксари асосан форс-тожик адабиѐтининг вакиллари ҩисобланади.
3
 Ушбу ижодий жараѐн 

ўзбек ва тожик тилларининг нормал фаолиятига халақит бермайди, балки миллий тилларда 

юксак бадиий қимматга эга бўлган адабиѐтнинг яратилишига ѐрдам берди. Бу ҩодиса ―ҩозир 

ҩам миллатларнинг халқаро ҩамдўстлиги манфаатларига, адабий-бадиий икки тиллилик каби 

жаҩон адабиѐти тарихида унчалик ҩам кўп учрамайдиган масалаларнинг янги назарий 

амалий ва эстетик меъѐрларининг ишлаб чиқилишига ѐрдам бермоқда‖.
4
 

Зуллисонайнликдаги муҩим ҩодиса - ширу шакар услубида шеър ѐзиш анъанасининг ҩам 

ӯзбек - тожик адабий алоқаларининг илк даврларидан бошланган. ―Ширу шакар‖ ѐки 

                                           
1 Брагинский И.С. Исследование по таджикской культуре. - М.: ―Наука‖, 1977. - С. 206. 

2 Қаранг: Фарҩод Исомиддинов, Жонмирзо Мирзоев. Зуллисонайн адиблар -Т.: ―Истиқлол нури‖, 2013.  
3 Османова З.Г. Современные аспекты литературно -художественного двуязычия.// Способность к диалогу. Част первая.-

М.:‖Наследие‖,‖Наука‖,1993.-С.100 
4Улмасова З.Х.Двуязычие как важнейшая форма таджикско-узбекских литературных взаимосвязей//Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук. Худжанд.1998.  
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―муламмаъ‖ деб аталадиган бу услуб шеърий сатр ѐки байтларни икки тилда ѐзишдан иборат 

бӯлиб, бунда сатрнинг биринчи ярими бир тилда, иккинчи ярими эса иккинчи тилда ѐзилган 

шеър ―муламмаъи макшуф‖ (очиқ муламмаъ), биринчи байт бир тилда, иккинчи байт эса 

иккинчи тилда ѐзилган шеър ―муламмаъи маҩжуб‖ (ѐпиқ муламмаъ) деб аталади. Мавлоно 

Румий ӯзининг ―Девони Шамс Табризий‖сида форс-тожик ва apaб тилларидаги 

муламмаълари билан биргаликда, форс-тожик, араб ва туркий (ӯзбек) тилларидаги 

муламмаълар ҩам яратган. Форс-тожик ва ӯзбек тилларида ѐзилган илк муламмаъ намунаси 

Румийга тегишлидир: 

Ёро, ба ҩар ду олам ялғуз сени севарман, 

Гар ту ба ман наойи, аз ғамакат уларман. 

Бевосита ӯзбек ва тожик тилларида ширу шакар услубидаги шеърлар ѐзиш анъанаси илк 

бор тожик классик шоири Исмат Бухорий (XVI-XV) ижодида кузатилади. Ӯзбек шоирлари 

эса муламмаънинг бадиий имкониятларини кенгайгиришди. Масалан, Ҩайдар Хоразмий 

узининг ―Муҩаббатнома‖ достонида ғазал шаклида ѐзилган ӯн битта муҩаббат мактубидан 

тӯртинчи саккизинчи ва ӯн биринчи мактубларни тожик тилида битган. Ушбу достондан жой 

олган бир неча маснавий ва қитъаларда ҩам айрим тожикча байтлар учрайди. Юсуф 

Амирийнинг ӯзбекча таржеъбандида қуйидаги тожикча байтдан боғловчи звено сифатида 

фойдаланган: 

Ҩолатам бад, ғусса беад, васл мақсад, нола беш, 

Бахт вожун, дард афзун, дийда пурхун, сийна реш. 

Х1-XIV асрларда тўлақонли адабий ҩодиса шаклини олиб бўлган ӯзбек тожик 

зуллисонайлиги бундан кейинги даврлардаги адабий алоқаларнинг янада ривожланишига 

катта туртки берди. Академик В.Зоҩидовнинг айтишича XV асрда ўзбек тили масаласи 

ижтимоий ҩаѐтдаги энг муҩим масалалардан бири булиб,
5
 темурийлар сулоласи вакиллари 

ҩукмронлик қиладиган ўлкаларда ўзбек тилининг роли орта борди. Бу эса, ўз навбатида 

давлат ва жамият ҩаѐтида, илм-фан ва маданиятда шакллана бошлаган форс-тожик ва ўзбек 

тиллари асосидаги икки тиллик муҩитининг янада мустаҩкамланишига олиб келди. Бу давр 

адабий алоқаларнинг мустаҩкамланиши ва ўзбек-тожик зуллисонайнлигининг одат тусига 

кириши билан характерланади. Буюк шоир ва мутафаккирлар - Алишер Навоий ва 

Абдураҩмон Жомий ўртасидаги дўстлик ва ҩамкорлик туфайли ўзбек-тожик адабий 

алоқалари кучайиб, ушбу алоқаларнинг янада ривожланиши асослари қуйилади. Навоийнинг 

―Фоний‖ тахаллуси билан форс-тожик тилида яратган шеърларини ўз ичига олган ―Девони 

Фоний‖си ўзбек-тожик адабий алоқалари, хусусан, ушбу алоқаларнинг муҩим қирраларидан 

бири ҩисобланган ўзбек-тожик зуллисонайнлигининг ривожига катта таъсир еказди. Жомий 

ўзининг ―Баҩористон‖ асарида Навоийнинг туркий ва форсий тилларда ижод қиладиган ўта 

моҩир зуллисонайн эканлигини эслатиб ўтади. Навоийнинг форс-тожик шеърияти даҩолари 

Ҩофиз Шерозий, Хусрав Деҩлавий ва Жомийнинг ғазаллари ва қасидаларига жавобан ѐзган 

ғазаллари ва қасидалари ўзбек-тожик зуллисонайнлигининг ривожида катта ўрин тутди. 

Академик Абдулғани Мирзоев ―Девони Фоний‖ни ўрганиш натижасида шундай 

хулосага келади: ―Алишер Навоийнинг форс-тожик шеъриятида ҩам устозлиги ва юксак 

маҩорат кўрсатганлигини унинг жавобия ѐки мустақил ғазалларининг ҩар бирида, маълум 

даражада аниқ; кўриш мумкин. Алишер Навоий асарларининг шу қисми мутолаасидан 

шундай тасаввур туғиладики, ўзбек адабиѐтининг асосчиси ўзининг форс-тожик шеърияти 

тарихидаги ўрнини, ҩақиқатдан ҩам, жуда яхши белгилаган. Алишер Навоий фақат 

адабиѐтнинг буюк бир намояндаси, адабиѐт ва санъат аҩлининг ҩомийси ҩамда XV асрнинг 

иккинчи ярмидаги Мовароуннаҩр, Хуросон ва Эрон халқларининг илм-адабиѐт ва санъат 

тараққиѐтига қудратли асосчи булибгина қолмасдан, балки Жомийдан кейин XV аср форс-

тожик ғазалчилигининг энг буюк вакилларидан бири сифатида адабиѐт тарихидан муносиб 

ўрин олади‖.
6
 Шу даврда яшаб ўтган ўзбек шоирлари Саккокий, Ҩайдар Хоразмий, Атоий, 

                                           
5Воҩид Зоҩидов.Боқий халқ даҩоси.// Алишер Навоий.Ўн беш томлик асарлар.1 том.-Тошкент.1963.9-10б. 
6Абдулғани Мирзоев.Сездаҩ мақола.-Душанбе:‖Ирфон‖,1977.-С.62 
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Яқиний, Гадоий, Лутфий, Сайид Аҩмад ва Муҩаммад Солиҩ, шунингдек, тожик шоир ва 

адабиѐтшунослари Давлатшоҩ Самарқандий, Зайниддин Восифий ва бошқалар ҩам икки 

тилда ижод қилиш орқали ушбу адабий жараѐннинг ривожига катта ҩисса қўшишди. 

Масалан, Давлатшоҩнинг Алишер Навоийга бағишлаб ѐзган қасидаси XV асрдаги тожикча-

ўзбекча муламмаънинг энг олий намунаси ҩисобланади 

Профессор Р.Воҩидовнинг фикрича, XV асрнинг иккинчи яримига келиб, икки тиллилик 

туркий тиллардаги адабиѐтга хос булган хусусиятга айланди.
7
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НОМЕНОЕЛЕМЕНТ І НОМЕНОКОМПОНЕНТ ЯК ОДИНИЦІ 

ОНОМАСІОЛОГІЧНОГО ТА МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНОГО  

АНАЛІЗУ ФАРМАКОНІМІВ  

 

У роботі досліджено було поняття «терміноелемент», що входить до складу терміна; 

обґрунтовано поняття «фармаконім» як базова одиниця фармацевтичної номенклатури, 

визначені поняття «номеноелемент» і «номенокомпонент» і «номеносимвол» як складники 

фармаконіма. 

Ключові слова: терміноелемент, фармаконім, номеноелемент, номенокомпонент, 

номеносимвол, номенклатура. 

 

The research presents a complex analysis of termelement as f part of the term; determined the 

concept of "Pharmakonyme" as the basic unit of the pharmaceutical item; determined the concept 

of "namelement" and "namecomponent" and “namesymbol” as components of pharmakonym. 

Key words: termelement, pharmakonym, namelement, namecomponenet, namesymbol, 

nomenclature. 

 

Медична номенклатура, залежно від наукової галузі, поділяється на анатомічну, клінічну 

та фармацевтичну номенклатури. Залежно від сфери застосування номенклатури 

(призначення), виділяють різні типи: «номенклатура природничих наук, технічна 

номенклатура (номенклатура виробника), комерційна номенклатура (номенклатура 

споживача)» [9, с. 80]. З метою увиразнення особливого статусу номенклатурної одиниці 

фармакології пропонуємо використовувати термін фармаконім (від гр. φάρμακον ‗ліки‘ та 

                                           
7Р.Воҩидов. XV асрнинг иккинчи ярми ва  XVI асрнинг бошларида ўзбек ва тожик шеърияти.-Тошкент, 1983-76б. 
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όνομα, όνυμα ‗ім‘я, назва‘), який був вперше використаний у праці австрійського вченого 

Анрейтера П. «Фармаконім: словотвірні моделі і їх мотивації у назвах препаратів [11, c. 101] 

на позначення назви лікарського препарату у складі фармацевтичної номенклатури.  
Більшість сучасних досліджень дериваційних процесів у медичній термінології 

спирається на поняття «терміноелемент», під яким ми розуміємо об‘єднання морфем у 

формально-семантичні блоки, що регулярно відтворюються в термінах. Вперше поняття 

«терміноелемент» увів у науковий обіг російський дослідник Д.С. Лотте, який розумів під 

терміноелементами «слова, що мають самостійне значення і входять до складу простого чи 

складного терміна» [8, с. 15]. Подібної точки зору дотримуються російські термінознавці 

Канделакі Т.Л., Сіфоров В.І., які розглядали терміноелемент як „мінімальну одиницю, яка 

має термінологічне значення‖ [3, с. 38; 4, с. 60].  

По-різному лінгвісти визначали змістове навантаження терміноелемента як частини 

терміна. Так, на думку Т.Л. Канделакі, терміноелементи – це „значущі частини термінів, 

зумовлені ознаками поняття, яке виражає термін‖ [3, с. 38]. Іншої точки зору дотримуються 

ті лінгвісти, які вважають, що терміноелемент, на відміну від цілого терміна, не виражає 

поняття, а лише вказує на певне термінологічне поле [10, с. 101].  

Дискусійне питання про співвідношення плану вираження та плану змісту 

терміноелемента детально висвітлив у своїх роботах відомий російський термінознавець 

В.М. Лейчик. Він запропонував власне визначення терміноелемента у співвідношенні з 

поняттям «термін». Якщо термін, як вважає В.М. Лейчик, має одиницю плану змісту – 

поняття, тоді в плані вираження йому відповідає терміноелемент, отже «найменша одиниця 

плану вираження терміна отримує назву терміноелемент» [6, с. 65]. Погоджуючись з таким 

визначенням, робимо висновок, що, оскільки в плані вираження термін може розкладатися 

на низку терміноелементів, тоді і в плані змісту він має розкладатися на низку понять. 

Подібне визначення терміноелемента базується на змістовому аналізі терміна та його 

елементів, але існує і інший підхід, орієнтований на аналіз лінійної (формальної) 

структури терміна, внаслідок чого терміноелементи визначаються екстенсіональним 

чином як цілком формальні складові терміна. Такої думки дотримується український 

науковець Р.С Бєляєв, який вважає, що терміноелемент – це «словосполучення, 

морфемний комплекс, морфема, символ, які структурно вичленовуються в термінах даної 

термінології (номенах певної номенклатури), маючи сталу форму; регулярно 

використовуються на позначення одного чи декількох близьких понять чи ознак понять 

відповідної науки» [1, с. 14].  

Таким чином, в роботах різних авторів складові найменувань визначаються як: 1) 

елементи, що виділяються за допомогою морфологічного членування терміна-слова або 

номена-слова; 2) елементи, що виділяються внаслідок синтаксичного членування терміна-

словосполучення або номена-словосполучення; 3) елементи, що виділяються за 

допомогою зображувально-графічного членування, при якому в складі терміна або 

номена наявні символи, які мають лише графічне зображення [10, с. 102].  

Варто зазначити, що дуже часто у значенні терміноелемента використовується 

поняття термінокомпонент або терміносимвол. [5, с.6,]. Такі дослідники як Н.В. 

Васильєва, В.Ф. Новодранова, С.Г. Казаріна, І.Н. Кочан, Л.М. Кім розмежовують поняття 

терміноелемент, термінокомпонент, терміносимвол. На думку російської дослідниці 

лінгвістичної термінології Н.В. Васильєвої терміноелементом слід вважати складову 

терміна, що виділяється шляхом морфологічного членування, термінокомпонент – 

складова, що виділяється шляхом синтаксичного членування, а терміносимвол – наслідок 

графічного членування терміна [2, с. 7]. 

Враховуючи те, що в представленій роботі, ми проводимо дослідження номенклатурних 

одиниць, а не термінів, ми можемо застосувати такі терміни у значенні: 1) одиниці 

морфологічного аналізу (членування) – номеноелемент фармаконіма (НЕФ), або змістовий 

чи службовий компонент основи. НЕФ застосовується на позначення кореневої морфеми або 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

476 
 

сполучення кореневої морфеми з афіксами у складі номенклатурного найменування 

лікарського засобу та може вважатися мінімальною одиницею лексико-семантичної 

структури фармаконіма на морфемному рівні: –alg- (від гр. algos - біль) у складі таких назв, 

як Analginum і Viperalginum; 2) одиниці синтаксичного аналізу (членування) – 

номенокомпонент фармаконіма (НКФ). НКФ вживається на позначення компонентів на 

лексемному рівні (для однослівних фармаконімів) і синтаксичному рівні (для складених 

фармаконімів різних типів). Відповідно ми поділяємо фармаконіми на одно-, двох- або 

трьохкомпонентні: Chloroformium, Pyridoxini hydrochloridum, Pyridoxinum-Darnitsa, 

Vitaminum A, Morfina Clorhidrato Monico; 3) одиниці графічного аналізу (членування) – 

номеносимвол фармаконіма (НСФ). НСФ вживається на позначення елементів, що 

виділяються за допомогою зображувально-графічного членування, при якому в складі 

терміна або номена наявні символи, які мають лише графічне зображення, наприклад, 

літери А і С в найменуваннях Vitaminum A і Vitaminum C, або цифри 300 і 200 у 

найменуваннях Ibutard 300 і Arviprox 200 [7, с. 79].  

У нашому визначенні понятть номеноелемент, номенокомпонент, номеносимвол як 

одиниць лексико-семантичного аналізу ми спиралися на численні роботи вітчизняних і 

зарубіжних лінгвістів, виходячи з положення про те, що фармаконім є лексичною 

одиницею, яка подібно до інших слів, має матеріальну оболонку (план вираження) та 

змістове наповнення (план змісту), що забезпечує єдність мовного знака [7, с. 79]. На нашу 

думку, дане розмежування понять, сприятиме уникненню плутанини у багатослівних 

найменуваннях. Багатослівні найменування можна розділяти на одно-, дво-, три, 

багатокомпонентні найменування, при чому будь-який компонент такого найменування 

може містити номеноелементи, що виділяються шляхом морфемного членування 

найменування, або номеносимоволи, що виділяються шляхом графічного членування 

найменувань 

Значна кількість фармацевтичних найменувань традиційно створюється на базі 

латинсько-грецьких елементів. Для цієї групи фармаконімів традиційне морфологічне 

членування на корінь, префікс, суфікс не може бути застосованим, оскільки вони 

складаються зі змістових і службових компонентів основи [10, с. 103].  

Прикладом збереження семантики та граматичних ознак вихідного слова можемо 

вважати вживання латинських прислівників у якості НКФ, порівняйте: Insulin lente, де лат. 

lente – повільно; Mezym forte, де лат. fortе – сильно та ін. 

Багатокомпонентність складу препаратів і прагнення авторів найменувань до 

характеристики лікувальних засобів найчастіше зумовлює їхнє композитивне найменування. 

При широкому розумінні терміна «композит» можна говорити, що в номенклатурі 

лікарських засобів наявна група композитів; кожний з них може містити два (Sedavit) чи 

декілька НЕФ (Pyrcofenum). Поряд з композитами також наявні прості однослівні назви. 

Також є значний пласт складносуфіксальних, складноскорочених найменувань. Також 

наявний пласт назв з дефісним написанням, що знаходяться на межі між словом і 

словосполученням. Поряд із вербальними в сучасній номенклатурі лікарських засобів 

використовуються символічні засоби – цифри, позначки, графічні символи математичної, 

фізичної, хімічної та інших номенклатур, а саме, (Trama 24, Promalgen-N, Chosalgan-S, , 

Oleovitamin D3, Naloxone HCl, Baralgin M), які ми визначаємо як різновиди НСФ, оскільки 

дані компоненти виділяються за допомогою зображувально-графічного членування, при 

якому в складі номена наявні символи, які мають лише графічне зображення . 
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Дмитро Матрунич, Алла Дудка 

(Харків, Україна) 

 

МІСЦЕ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 

 

У статті визначені особливості викладання гуманітарних навчальних дисциплін, 

зокрема української мови за професійним спрямуванням, у вищих навчальних закладах 

медичного профілю. Наголошуємо на тому, що мова професійного спілкування лікаря є 

критерієм оцінки інтелектуального рівня, а також рівня компетентності медичного 

працівника.  

Ключові слова: рівень володіння рідною мовою медичного працівника; інтелектуальний 

рівень лікаря; грамотність лікаря як запорука довіри до нього пацієнтів; знання мови – 

загальнолюдський обов‟язок, еліта нації та людства.  

 

На офіційному сайті Стенфордського університету США зазначено, що гуманітарні 

науки – це та система шляхів (методів, способів), за допомогою яких люди з різних 

історичних періодів та куточків світу опрацьовують та фіксують документально досвід 

людства. Людина використовує філософію, літературу, релігію, мистецтво, музику, історію і 

мову, щоб зрозуміти світ. Власне, названі науки належать до переліку гуманітарних. Знання 

цих людських надбань дає нам змогу відчувати зв‘язок з тими, хто жив у світі до нас. 

Питання гуманітарної підготовки майбутніх лікарів є актуальним, однак не новим для 

сучасної педагогіки.  

Історія освіти знає випадки, коли лікар не допускався до медичної практики, якщо не мав 

ступеня бакалавра мистецтв. Гуманітарна освіта була обов‘язковою для лікаря. Так, зокрема, 

до складу Московського університету (1755 р.) входило 3 факультети: юридичний, медичний 
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і філософський. Трирічне навчання на останньому було обов‘язковим для всіх студентів, 

оскільки саме філософський факультет можна вважати загальноосвітнім: тут студент міг 

засвоїти основи світобачення та сформувати власний світогляд. 

Можна виділити три основних причини, які обґрунтовують необхідність вивчення 

гуманітарних дисциплін та отримання гуманітарної підготовки: 

1. Здатність мислити. Завдяки розвідкам у галузі гуманітарних дисциплін ми вчимося 

мислити творчо і критично, розмірковувати й ставити запитання. Такі навички дають нам 

змогу отримувати нові відомості з усіх сфер життя: від поезії та малярства до бізнесу та 

політики.  

2. Розуміння світу. Дослідження людського досвіду накладається на наші знання про 

світ. Крізь призму досліджень науковців-гуманітаріїв ми вивчаємо культурні цінності 

представників різних культур, вникаємо в суть зразків мистецтва, історичних процесів.  

3. Можливість прогнозування суспільно-політичних та культурно-історичних процесів. 

Сьогодні гуманітарні знання є підґрунтям для вивчення та розуміння досвіду людства. 

Дослідження в галузі філософії ведуть до роздумів над питаннями етики. Вивчення іншої 

мови допомагає відчути «смак» спільних рис різних культур. Засвоєння історичного 

матеріалу сприяє кращому розумінню минулого, водночас, створюючи ясну картину 

майбутнього. 

Основою формування професії лікаря, визначальною її рисою є моральність, гуманність. 

Парадигму гуманітарних проблем лікарської професії відображає гуманітарний аспект 

медичної освіти. Це такі проблемні питання, як: взаємостосунки лікаря й пацієнта та його 

родичів, цілісного підходу у профілактиці та лікуванні захворювань, питання медичного 

права й ін. Тому гуманітарна освіта для студента – майбутнього медика є тим фактором, що 

визначає вектор його розвитку як фахівця та як особистості. 

Важливою рисою майбутнього лікаря є його рівень володіння рідною мовою. Лікар – 

еліта нації та людства. Це зразок для наслідування правильного способу життя, виховання; 

медичний працівник – дзеркало моралі та інтелектуальності.  

Проблеми формування професіоналізму майбутнього лікаря із чіткою орієнтацією на 

мовленнєву компетенцію не випадкові, адже лікар – це фахівець, діяльність якого передбачає 

безпосереднє спілкування у професійній, адміністративній, науковій сферах. Для цього слід 

опиратися на такі категорії: зміст мовлення (новизна, актуальність, конкретність, цільова 

спрямованість); структура мовлення (тривалість звучання, використання термінів, дублетів, 

знання терміноелементів тощо); комунікативна вправність (інформативність, правильність, 

логічність, точність, чистота, доречність, виразність); звукове оформлення (орфоепічні 

норми, морфологічний та синтаксичний аспекти); практична спрямованість (акцентування на 

потрібній інформації, переконливість, ясність викладу); імідж майбутнього медика як 

представника еліти медичної галузі сучасного суспільства (професіоналізм, ставлення до 

пацієнтів, колег, ерудованість, емоційність, стиль мовлення). 

Підсумовуючи вище сказане, зазначимо, що, трактуючи гуманітарну підготовку та 

гуманітарну освіту, учені висвітлюють дещо відмінні погляди, погоджуючись в одному: 

гуманітарна освіта є тим фундаментом, на якому будується людська особистість. 

Індивідуальні риси цієї особистості залежать від фундаменту, яким є гуманітарна підготовка. 

Окрім того, саме гуманітарна освіта формує людину мислячу, розум якої вільний від 

стереотипів та загальноприйнятих штампів. Лікар як фахівець, який працює безпосередньо з 

людиною, зобов‘язаний мати високий рівень підготовки із загальноосвітніх, зокрема 

гуманітарних дисциплін.  

Виховуючи високоосвічених фахівців медичної галузі, ми формуємо моральне 

суспільство, першою і головною цінністю якого є людина. 
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ҲАЧМИ ОСОРИ РЎДАКЙ ВА ЧАШМАНДОЗИ НАВ ОИД БА ОН 

 

In this article it is set forth that Rudakiy is great poet and proprietor of immortal creative 

works. In this article it is written not only new stare about his poems but also about the amount of 

them. It is separately emphasized that even now his valuable works don‟t lose their value.  

 

Дар мақола оиди шоири беҳамто,бузург ва соҳиби мероси безавол будани Рўдакй сухан 

меравад. Нафақат дар бораи шеърҳои Рўдакй балки дар бораи миқдор ва ҳачми шеърҳои ў 

фикрҳои нав гуфта шудааст. Таъкид мешавад, ки мероси бебаҳои шоир ҳоло ҳам қадр ва 

қимати худро гум накардааст. 

Izohlar: thinker-mutafakkir, waves-to`lqinlar, great owner of word-so`z akobiri. 

 

Адабиѐти нави точику форс, ки дар ҩамбастагй бо худогоҩиву ташаккули халқи точик ва 

муборизаи алайҩи хилофати араб баҩри истиқлол тақвият меѐфт, аз сарчашмаи пурфайзи 

анъанаҩои инсондӯстии тамаддуни гузашта чошнй гирифта буд, он суннатҩоро ҩамвора 

такмил медод. Осори устод Рӯдакй –сарвару саромади ин адабиѐт, ки саршор аз эҩсосоти 

башардӯстй буда, қарнҩост чун таронаи муҩаббат ва садоқат садо медиҩад, худ гувоҩи ин 

матлаб мебошад. 

Устод Рӯдакй аз худ осори бойу гаронбаҩо боқи гузоштаст ва он осор то замони мо ба 

пуррагй омада нарасида, дар тӯли аcрҩо ба сабаби воқеаҩои гуногуни аламовари хонумонсӯз 

аз байн рафта несту нобуд гардидааст. Вале аз ҩамин ашъори пароканда ҩам бузургии шоир 

ба хубй эҩсос мешавад. Шеърҩои то ба мо расидаи шоир дар шаклҩои қитъа, қасида, рубой, 

ғазал ва маснавй эчод шуда, дар онҩо мазмунҩои ишқу ошиқй, панду ахлоқй ва шикояти 

ичтимоию ҩасби ҩол бо маҩорати баланди шоирй ифода ѐфтаанд. Рўдакй ба чуз он ки 

«Калила ва Димна»-ро ба риштаи назм кашидаст, «Синбоднома», «Даврони офтоб» барин 

чанд маснавии дигар ҩам таълиф кардааст. То имрӯз зиѐда аз ҩазор байти устод дастраси мо 

шудааст. Аммо миқдор ва ҩачми он аслан бузург ва ба таври афсонавй будааст. Онро шоири 

ҩамватани асри XII и Рӯдакй Рашидии Самарқандй дар қитъаи зеринаш як миллиону 

сесадҩазор гуфтааст: 

Гар саре ѐбад ба олам кас ба некӯ шоирй,  

Рӯдакиро бар сари он шоирон зебад сарй. 

Шеъри ӯро баршумурдам сездаҩ рах сад ҩазор,  

Ҩам фузун ояд агар чунон, ки бояд бишмарй. 

Аз Рашидй пештар шоири асри XI Асадии Тӯсй осори устодро ―беш аз саду ҩаштод 

ҩазор байт‖, баъдтар дар асри XIII Муҩаммад Авфй дар тазкирааш ҩачми онро ―сад дафтар‖ 

ва дар асри XIV ҩамдуллоҩи Муставфй онро ―ҩафсад ҩазор байт‖ номидаанд. Рӯдакй дар 
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ҩақиқат ҩамин қадар яъне як миллиону чорсад ҩазор мисраъ осор дошт ѐ не имрӯз ба мо 

равшан нест. Аммо шоири хушсухани пургӯ ва сермаҩсул буд. Шинохти нави шахсияти ӯ 

моро водор мекунад, ки имрӯз муболиғаҩои мазкурро аз нав омӯхта, таърихи шеъру шоирии 

ҩазорсолаи форсу точик ва ҩачму андозаи мероси боқй гузоштаи намояндагони машҩури 

онро ба назар гирифта, онҩоро байни ҩам қиѐс намуда ва ниҩоят аз рӯйи ақлу заковат ва 

тафаккури дурандешонаи худ амал карда дар бораи ҩачми осори устод ба як қарор биѐем ва 

муҩобисаи ин масъала ва норавшании онро боз асрҩо давом надода, онро чамъбаст намуда як 

ададро аниқ гардонем. 

Ба назари мо аз қитъаи мазкури Рашидй ғайрй мазмуни ―як миллиону сесад ҩазор 

мисраъ‖ мазмуни ―шеъри ӯро сездаҩ бор баршумурдам сад ҩазор‖ байт будро низ идрок 

кардан мумкин, яъне Рашидй гуфтааст, ки адади мисраъ ѐ худ байтҩои устодро сездаҩ бор 

шуморида баромадааст ва онҩо сад ҩазорро ташкил додаанд. Аз як миллиону сесадҩазор байт 

адади садҩазор байт ба ақл наздиктар аст ва ба он бовар кардан салоҩ хоҩат буд. 

Дар ин сурат гуфтори тазкиранавис Муҩаммад Авфй оид ба ―сад дафтар‖ будани 

таркиби осори шоир қимат пайдо мекунад ва сазовори боварй мегардад. Дар гузашта мачмӯи 

байтро ба ҩачми як дафтар ѐ худ чузъ мегирифтанд ва адади онҩоро якчоя карда, куллиѐт 

тартиб медоданд. Пас ―сад дафтар‖ гуфтанй Авфй садҩазор байтро ташкил медиҩад, ки 

миқдори ашъори устод Рӯдакй ба ҩар эҩтимол ҩамин қадар будааст, гӯем ба хатои чиддй роҩ 

нахоҩем дод. Фирдавсй ―Шоҩнома‖ро дар муддати си сиюпанч сол шабу рӯз дар боғи падар 

нишаста таълиф кардааст ва он дар ҩамин қадар муддат ба ҩамон бузургҩачми шастҩазор 

байт ѐ худ яксаду бист ҩазор мисраро ташкил додааст. Инчунин дар таърихи адабиѐти форсу 

точик адибони то садҩазор мисраъ ѐ байт гуфта пайдо мегарданд, вале дар тӯли ин таърихи 

ҩазорсола ба адибони ним миллион, як миллион, якуним миллион мисраъ дошта ҩоло 

барнахӯрдаем. Устод Рӯдакй бошад аз рӯи ишораҩои саҩеҩаш дар шеърҩояш тамоми умр 

шабу рӯз нишаста шеър нагуфтааст. Вай вақту соатҩи зиѐди холй ҩам дошт, ки бо кору бори 

гуногун шуғл меварзид. Масалан , ӯ то ба дарбори Сомониѐн рафтан дар зимни шеъру шоири 

шояд ба корҩои деҩқонию боғдори машғул мешуд, ҩамроҩи мардум зиста жӯшу хурӯши 

ҩаѐтро аз сар мегузаронид. Дар дарбор ва муҩити адабии Бухоро вай боз серташвиштар буд. 

Бо амиру амалдорон ҩамкори мекард. Дар корҩои сиѐсии дарбори ва роҩбарият иштирок 

карда, машварат менамуд. Дар сафарҩои гуногун, чашну ғалабаҩо ҩамроҩи менамуд. Корҩои 

ҩаѐти адабиро ба сифати роҩбари он бевосита ба роҩ мемонд. Ба шоирон маслиҩатҩо медод. 

Ба онҩо мажлисҩои адабию давлати мегузаронд, роҩу равиши мутолибро нишон медод. 

Хусусан ба деҩқонону волиѐни давр нишасту хест менамуд, ба онҩо панду андарз медод ва 

робитаи онҩоро бо амиру вазирон барқарор сохта, барои ободию осудагии давлат ва таъмини 

ривочи он чун шахси масъул ва мутасадди бевосита ѐрй мерасонд. Дар ин вазъиятҩо 

маслиҩатҩо ҩамеша ба забони шеър ба амал намегузаштанд, нишастҩо, сӯҩбатҩо, ҩамкориҩо, 

маслиҩатҩою машваратҩо гоҩо бе шеър анчом мегирифтанд ва Рӯдакй чу марди сиѐсии 

мамлакат ба ҩамаи корҩои давлатию жамъияти чидди дахолат менамуд. Пас бояд гуфт, ки 

устод Рӯдаки дар як чо нишаста шабу рӯз фақат шеър нагуфтааст ва ба он вақташ ҩам 

намерасид. 

Аммо машғулоташ бе шеър ҩам намегузашт, онро дар ҩама чо ба ҩама чо ва ҩама маврид 

мегуфт. Бо вужуди ин дар он шароити муҩити мавчуда адади онҩоро ба якуним миллион 

мисраъ ѐ худ байт нарасонида буд ва миқдори онҩо, ҩамон навъе, ки ишора кардем, ба 

эҩтимоли қави аз сад ҩазор байт, ѐ худ аз дусад ҩазор мисраъ нагузашта буданд ва ин сад 

ҩазор байт даҩҩо девону даҩҩо достонҩоро фаро мегирад, ки устод соҩиби онҩо будааст. 

Дар боигарии фикр, хаѐлоти бадей ва образнокии сухан Рўдакиро ―соҩибқирони 

шоирон‖ номиданд. Ҩамин тавр, шеърҩои Рўдакй аз чиҩати зебой, образҩо ва ифодаҩои 

бадей, вазн ва оҩангнокй содда равшан ва равон буда, дар он оҩангнокй ва ҩаячони ҩиссиѐт 

хеле пурқувват мебошад. Чунин услубро дар гузашта ―саҩли мумтанеъ‖ номиданд. 
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Ҩамин тавр Рўдакй баъди истилои араб аввалин шоири бузургест, ки комѐбиҩои назми 

асри VIII-IX ро ба пояи баланд бардошта, асоси шеъри нави форсй-дариро гузошта, анъанаи 

хуби онро барқарор кардааст ва барои барқарор шудани забони адабии точик, ки дар 

муборизаи бо ҩукмронии забони араб устувор шудааст, асос гузошт. Вай дар тамоми давраи 

таърихй аз асри Х то имрўз ҩамчун шоири миллй ва умумчаҩонй аҩамияти бузург дорад. 

Симои Рӯдакй аз миѐни ашъори парешонаш ба сони инсондӯсти бузург намудор 

мешавад. Андешаҩои баланди инсондӯстии ӯ саҩифаи дурахшоне дар таърихи афкори 

ахлоқиву гуманистии башарият ба шумор меравад. Афкору эҩсос ва ғояву андешаҩои 

инсондӯстии устод Рӯдакй, ки дорои моҩияти умумибашаранд, на танҩо имрӯз, балки фардо 

низ барои тарбияву ташаккули инсони комили сайѐраи мо хизмати шоистае анчом хоҩанд 

дод. 

 

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТҲО 

1. Мирзоев А. Абў Абдулло Рўдакй. – Сталинобод: Нашрдавточик, 1958. 

2. Мирзозода Х. Таърихи адабиѐти точик. Китоби 1. – Душанбе: Маориф, 1987. 

3. Рачабй Р. Андарзномаи Рӯдакй. – Душанбе: Ирфон, 1991. 

 

 

УДК 811.112.2:81’276.3 

Олександр Поздняков 

(Івано-Франківськ, Україна) 

 

НІМЕЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ  

ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Стаття присвячена аналізу основних наукових підходів у дослідженні німецького 

молодіжного сленгу. Визначено ключові аспекти проблеми вивчення даного мовного субкоду 

в сучасній германістиці. Розкрито досягнення та недоліки аналізованих підходів.  

Ключові слова: молодіжний сленг, наукове дослідження, лексикографічний підхід, 

етнографічний підхід, комунікація, дискурс. 

 

The article is devoted to the analysis of main scientific approaches to study of the German 

youth slang. Key aspects of the issue of the given language subcode in modern Germanistics have 

been determined. Achievements and disadvantages of analysed approaches have been revealed. 

Key words: youth slang, scientific research, lexicographic approach, ethnographic approach, 

communication, discourse. 

 

Актуальність пропонованого дослідження детермінована інтенсифікацією 

використання вокабуляру німецького молодіжного сленгу поза межами спілкування 

представників окремих вікових та субкультурних груп. Свідченням цього є популяризація 

сленгізмів у сучасних друкованих та електронних засобах масової інформації. Звідси, 

важливим питанням германістики є визначення ефектвних дослідження вказаного вище 

мовного субкоду. 

Метою статті є характеристика основних підходів дослідження німецького молодіжного 

сленгу, розкриття їх переваг і недоліків. 

Об’єктом нашого дослідження є німецький молодіжний сленг як специфічний мовний 

субкод, а предметом – багатоаспектність його наукового вивчення. Отже, матеріал 

дослідження склали праці сучасних провідних германістів. 

Здійснений аналіз наукової літератури засвідчив, що незважаючи на чималу кількість 

емпіричних і теоретичних студій протягом останніх десятиріч, залишаються невирішеними 
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низка питань, пов`язані з функціональними особливостями молодіжного сленгу, його місцем 

в системі німецької мови загалом. 

Так, К. Дюршайд вказує на те, що комплексність та багатоаспектність досліджуваного 

мовного субкоду спричинює необхідність його аналізу з позицій різних лінгвістичних 

аспектів [2]. У свою чергу, Е. Нойланд виокремлює наступні напрями досліджень 

молодіжного сленгу:  

1) прагматика; 

2) лексикографія; 

3) етнографія; 

4) стилістичний аналіз; 

5) культурно-аналітичне дослідження; 

6) порівняльне дослідження [4, с.  3-4]. 

Що стосується наукових підходів у вивченні німецького молодіжного сленгу, в сучасній 

германістиці можна виокремити два основні, котрі в проаналізованих нами працях 

визначаються як лексикографічний і етнографічний [3]. 

До представників лексикографічного підходу відносяться насамперед Г. Еманн, Г. Генне, 

Ш. Ніуес, К. Янке, К.-П. Мюллер-Турау. Зазначені дослідники переслідують мету 

структурного аналізу молодіжного сленгу. Основний метод отримання даних – збір 

лексичного матеріалу шляхом анкетування. Застосування зазначеного підходу з урахуванням 

вікової диференціації представників молодіжних субкультур дозволяє зробити висновок 

щодо поступового нівелювання ролі молодіжної лексики у процесі дорослішання індивіда. 

Важливим досягненням застосування лексикографічного підходу є створення 

спеціалізованих словників німецького молодіжного сленгу, що узагальнюють вокабуляр 

представників даної соціально-вікової групи. Ці лексичні одиниці є мовними маркерами 

молоді загалом, незалежно від субкультурної приналежності. Порівняльний аналіз із 

застосуванням таких лексикографічних джерел дає можливість чіткіше простежити вплив 

сленгізмів на розвиток словникового складу розмовного та письмового варіантів сучасної 

літературної німецької мови. 

З іншого боку, окремі германісти вказують на недостатність ефективності 

лексикографічного підходу. Серед його недоліків слід насамперед згадати: 

1) нехтування при укладенні словників соціолектними та діалектними характеристиками; 

2) недостатня увага вивченню усної молодіжної комунікації; 

3) часта відсутність контектуального аналізу, що призводить до хибності тлумачення 

значень окремих сленгізмів [8, с. 10]. 

Іншим підходом, що розглядається як альтернатива лексикографічному, є 

етнографічний. Цей підхід розвинувся в результаті зосередження на соціо- та 

прагмалінгвістичному аспектах молодіжного сленгу. Серед представників етнографічного 

підходу варто назвати Е. Нойланд, Я. Андроутсопоулоса, П. Шлобінскі, Й. Швіталлу, 

Ф. Янушека. Об‘єктом дослідження в цьому випадку є конкретні комунікативні ситуації та 

мовні форми з урахуванням контекстуальних особливостей [7, с. 66]. 

Метою досліджень представників етнографічного підходу є визначення умов 

використання сленгізмів, а також диференційований аналіз конкретних комунікативних 

ситуацій. Таким чином, відбувається відмова від аналізу лексичного матеріалу, отриманого 

шляхом анкетування, натомість увага зосереджується на вивченні спілкування представників 

молодіжних субкультурних груп в різноманітних контекстах [5]. Результатами таких студій є 

визначення наступних комунікативних особливостей використання німецького молодіжного 

сленгу: 

1) типовим для молодіжного дискурсу є поєднання елементів різноманітних культурних і 

медійних контекстів; 
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2) джерелом для інтертекстуального мовного комбінування в рамках субкультурної 

комунікації є загальнонімецькі та специфічно молодіжні засоби масової інформації [1, с. 13]; 

3) подібні комбінування спричинюють появу нового дискурсу та формування нового 

молодіжного субкультурного стилю [6, с. 18]; 

4) насиченість повідомлень сленговою лексикою варіюється залежно від комунікативної 

ситуації; 

5) молодіжна комунікація як складова субкультурного стилю піддається дії 

екстрагрупових суспільних впливів, що детермінує нетривалість та варіативність 

молодіжних груп. 

Незважаючи на низку перелічених досягнень застосування етнографічного підходу, 

варто вказати також на його недоліки, головним з яких є надмірне зосередження на 

внутрішньо- та міжгруповому молодіжному спілкуванні, що залишає поза увагою побутові 

комунікативні ситуації [5], вербальні контакти молоді з представниками інших вікових і 

соціальних груп. 

Результати здійсненого дослідження свідчать про зростання зацікавлення німецьким 

молодіжним сленгом як об‘єктом наукових студій. У свою чергу, жоден з проаналізованих 

підходів дослідження не можна вважати універсальним, оскільки в кожному з випадків увага 

приділяється лише тим чи іншим аспектам проблеми. Це дає підстави вважати вивчення 

мовного субкоду молоді сприятливим полем для здійснення нових наукових розвідок у 

германістиці. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у застосуванні елементів 

проаналізованих підходів у вивченні як специфіки спілкування окремих молодіжних 

субкультур, так і словникового запасу їх представників з позицій надгрупової, соціально-

вікової єдності. 
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ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ –  
ВІД ПЕРШОДЖЕРЕЛ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 
Стаття присвячена історії та практичному значенню теорії перекладу науково-

технічної літератури. В ній розглядаються основні аспекти досліджень видатних вчених: 
особливості стилю науково-технічної літератури, принципи класифікації видів перекладу та 
критерії їх оцінки; перекладацькі трансформації, поняття адекватності та 
еквівалентності перекладу. 

Ключові слова: теорія перекладу, дослідження, еквівалентність, адекватність, 
перекладацькі трансформації. 

The article is devoted to the history and practical significance of the theory of translation of 

scientific and technical literature. The article deals with the main aspects of the prominent 

scientists' research: peculiarities of the scientific literature style, principles of classification of 

translation types and the criteria for their evaluation; translation transformations, concepts of 

adequacy and equivalence of translation. 

Key words: theory of translation, research, equivalence, adequacy, translation 

transformations. 

 

Теорія і практика перекладу, особливо технічної літератури, набуває все більшого 

значення в наш час стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, міжнародних 

економічних і соціальних відносин. Перекладацька діяльність носить, звісно ж, творчий 

характер, та все ж має деякі загальні характеристики та основи техніки перекладу 

(граматичні, лексичні, синтаксичні), піддається науково-теоретичному аналізу. Спочатку 

трохи історії. Теорія перекладу, як окрема дисципліна, була заснована не так давно. У 1953 

році А.В. Федоровим, у праці «Введення в теорію перекладу», вперше була проголошена 

необхідність та можливість створення лінгвістичної теорії перекладу. Автор запропонував 

також розрізняти загальну теорію перекладу, вказав на необхідність вивчення особливостей 

перекладу текстів різних функціональних стилів і жанрів, визначив загальні принципи 

оцінки якості перекладу. Його праця мала велике значення для розвитку лінгвістичної теорії 

перекладу, привернула увагу зарубіжних мовознавців і поклала початок широкому 

обговоренню цих проблем в лінгвістичній літературі [1, с. 4-6]. В 1958 р. вийшла книга 

авторів Ж.П. Віне і Ж. Дарбельне – «Порівняльна стилістика французької та англійської 

мов», яка повністю була присвячена лінгвістичним аспектам перекладу. Важливою заслугою 

Ж.П. Віне і Ж. Дарбельне є спроба систематизувати різні способи перекладу, що було 

пізніше використано при визначені перекладацьких трансформацій. В своїй книзі 

«Теоретичні проблеми перекладу» (1963 р.), видатний французький лінгвіст Ж. Мунен, що 

опублікував згодом ряд інших робіт з теорії перекладу, також підкреслював необхідність 

передачі змісту оригіналу, приділяючи особливу увагу розбіжностям семантичних структур 

мов, необхідності застосування певних перетворень при перекладі та відображення 

особливостей культури та історії. Прикладом успішного поширення на переклад 

загальнолінгвістичних концепцій може служити робота «Лінгвістична теорія перекладу: Про 

один аспект прикладної лінгвістики» Дж. К. Катфорда, послідовника ідей Дж. Р. Ферса та 

М.А.К. Хеллідея. Автор розглядає поняття еквівалентності, що на його думку повинно 

визначатися емпірично, шляхом зіставлення виконаних перекладів з їх оригіналами [2, с. 56]; 

аналізує переклад на фонологічному, графологічному, граматичному та лексичному рівнях; 

піднімає питання про межі перекладу, ―лінгвістичної неперекладності‖ [2, с. 186-197]. 

Великий внесок в теорію перекладу зробив американський вчений-лінгвіст, перекладач 
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Біблії, засновник теорії динамічної еквівалентності – Ю. Найда. Під динамічною 

(функціональною) еквівалентністю розуміють найповніше відображення комунікативної 

спрямованості тексту оригіналу в перекладі для гарантування тотожності інтелектуальних та 

емоційних реакцій одержувачів обох текстів. Ним була розроблена трансформаційна модель 

перекладу, що складається з трьох етапів: аналіз граматичних трансформацій, враховуючи 

граматичні відносини та значення слів і словосполучень; перенесення – на цьому етапі 

проаналізований матеріал однієї мови передається за допомогою засобів іншої мови; 

реконструювання – перекладений матеріал обробляється для кінцевої адаптації та 

приведення до норм мови перекладу. Варто також відмітити високий теоретичний рівень 

праць О. Каде «Випадковість і закономірність в перекладі» (1968) і А. Нойберта 

«Прагматичні аспекти перекладу» (1968), які розглядали ряд важливих питань, пов'язаних з 

комунікативними функціями перекладу. О. Каде у монографії «Мовне посередництво як 

суспільне явище і предмет наукового дослідження» (1980) вперше докладно розглядає 

соціальні функції перекладу. Заслугою автора є чітке розмежування перекладу і адаптивного 

транскодування, формування поняття «комунікативної ситуації», відтворення якої 

забезпечує «динамічну еквівалентність» перекладу. А. Нойберту належить заслуга висунення 

прагматики в якості одного з найважливіших аспектів теорії перекладу. У книзі «Текст і 

переклад» (1985) він робить спробу переформулювати ряд перекладацьких проблем у світлі 

положень лінгвістики тексту, детально розглядає роль в перекладі таких факторів 

текстуальності, як «інтенція», «прийнятність», «принципи співпраці», «ситуативність», 

«інформативність», «цілісність» і «зв'язність». Істотний внесок у розробку принципів 

класифікації видів перекладу та методів їх оцінки залежно від типів текстів був зроблений 

німецькою дослідницею К. Райс. Переклади, згідно її теорії, поділяються залежно від 

характеру тексту оригіналу на: 1) орієнтовані на зміст, 2) орієнтовані на форму і 3) 

орієнтовані на звернення (або заклик). Такий поділ дає можливість вибрати різні підходи до 

аналізу тексту, перекладацьких стратегій, вибору засобів перекладу і критеріїв оцінки 

перекладу. У роботі розглядаються лінгвістичні та прагматичні аспекти тексту, які повинні 

бути відтворені в перекладі, а також деякі види адаптації вихідного тексту в процесі 

перекладу. Серед робіт більш пізнього періоду слід відзначити «Курс перекладу» (1986) Л.К. 

Латишева і книгу П Ньюмарка «Approaches to Translation» (1981). Л.К. Латишев робить 

спробу вирішити проблему перекладацької еквівалентності на основі розмежування понять 

«функція тексту» і «зміст тексту». П. Ньюмарк пропонує розрізняти два види перекладу: 

«комунікативний» і «семантичний», причому підкреслюється особлива важливість 

останнього, як такого, що забезпечує найбільш повне відтворення оригіналу. О. Д. Швейцер 

на перший план ставить прагматичний рівень, що «охоплює такі важливі для комунікації 

фактори, як комунікативна інтенція, комунікативний ефект, установка на адресата ...» 

[3, с. 86-87]. Г. Мірам у своїй праці «Алгоритми перекладу», в якій представлені моделі та 

алгоритми як перекладу, що виконується людиною, так і комп‘ютером, виділяє три основні 

напрями: ―трансформаційний підхід‖, ―денотативний підхід‖ і ―комунікативний підхід‖. 

Четвертий, ―дистрибутивний‖, дозволяє розрізняти ―трансформаційний‖ та ―денотативний‖ 

підходи до перекладу.  

Та які б не були критерії оцінки, напрями і підходи до перекладу (науково-технічної 

літератури також), слід пам‘ятати, що він є важливим засобом міжмовної та міжкультурної 

комунікації, а отже має виконувати свою основну функцію – повністю передавати зміст та 

ідеї оригіналу, бути еквівалентним йому за значенням [3, с. 139]. У найсучасніших працях 

теоретиків перекладознавства розглядаються такі типи еквівалентності: денотативна 

(фонова) інформаційна еквівалентність; конотативна, орієнтована на передачу стилістичного 

регістру або говору (соціолекту); структурно-нормативна як збереження жанрової специфіки 

оригіналу; прагматична, що передбачає адаптацію змісту оригіналу з метою його 

правильного сприйняття читачем; формально-естетична, орієнтована на відповідність 

враження від тексту оригіналу та перекладу [4, с. 17]. В кінці XX століття, у 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

486 
 

перекладознавчих колах поняття ―динамічна еквівалентність‖ поступилося місцем 

―комунікативно-функціональній‖, що визначається як найоптимальніший баланс семантики 

та форми, денотативної, конотативної, стилістичної, культурної, прагматичної інформації 

текстів оригіналу та перекладу [5, с. 456].  

Рівень еквівалентності перекладу залежить від типу тексту, адже один і той самий текст, 

залежно від поставлених цілей, може отримати кілька варіантів перекладу. Ступінь відносної 

еквівалентності науково-технічних текстів також залежить від їхніх типів і видів. Чим більш 

формальний науковий текст, тим більш еквівалентним має бути його переклад. Переклади 

деяких праць з точних наук: математики, фізики, хімії, що складаються з стереотипних фраз, 

які вводять відповідні формули, є майже тотожними оригіналу. Але, найчастіше, щоб 

передати логіку думки, суть наукової доктрини або описати послідовність технологічних 

процесів – не можна обійтись без описових трактувань термінів, заміни синтаксичних 

структур фраз оригіналу, тобто без відповідних трансформацій. 

Я.Й. Рецкер у книзі «Теорія перекладу і перекладацька практика» уточнює класифікацію 

типів відповідностей, описує різні види лексичних і граматичних трансформацій при 

перекладі. Особливу увагу автор приділяє питанням перекладу фразеологічних одиниць і 

передачі в перекладі експресивних і модальних аспектів змісту оригіналу. Він дає наступне 

визначення: «Перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць 

оригіналу до одиниць перекладу в зазначеному сенсі, називаються перекладацькими 

(міжмовними) трансформаціями. Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються з 

мовними одиницями, які мають як план змісту, так і план вираження, вони носять 

формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних 

одиниць» [6, с. 6]. 

Під перекладацькими трансформаціями М.К. Гарбовський розуміє «такий процес 

перекладу, в ході якого система смислів, укладена в мовних формах вихідного тексту, 

сприйнята та зрозуміла перекладачем в силу його компетентності, трансформується 

природним чином внаслідок мовної асиметрії в більш-менш аналогічну систему смислів, 

перевтілюючись у форми мови перекладу» [7, с. 366]. 

Отже, теорія перекладу і на сьогодні не втрачає своєї актуальності. Особливу увагу 

мовознавців привертають такі теми, як адекватність перекладу, її визначення, способи 

досягнення; теорії рівнів еквівалентності перекладу, використання та класифікація 

перекладацьких трансформацій тощо. Головне, що їх праці надихають на творчість 

перекладу як фахівців так і пересічних громадян, науковців з різних галузей економіки та 

соціальної сфери. 
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Саѐра Саидова  

(Термез, Узбекистан) 

 

ШУКУР ХОЛМИРЗАЕВ ВА ИСТИҚЛОЛ АДАБИЁТИ 

 

In this article emphasized representing of love and loyalty of Sh. Xolmirzaev for his country. 

And great portion of the first president of the Republic of Uzbekistan - Islam 

AbduganiyevichKarimov for blossoming of Uzbek Literature is also explained. 

 

Ушбу мақолада Ш.Холмирзаевнинг ватанга бўлган меҳр-муҳаббатини, садоқатини 

асарларида акс еттириши таъкидлаб ўтилган. Шу ўринда Ўзбекистон Республикасининг 

биринчи президенти И.А.Каримовнинг ўзбек адабиѐтини равнац топтириш борасида қўшган 

ҳиссалари ҳақида ҳам изоҳ берилган. 

Izohlar: independence-istiqlol, civilization-tamaddun, exaggeration-mubolag`a, humanity-

bashariyat, comissar-komil inson. 

 

Давлатимизнинг биринчи Президенти Ислом Каримов республикамизга раҩбар бӯлиб 

келган давр халқимиз тақдирида ӯта оғир, масъулиятли йиллар эди. 

Нафақат эркинлигимиз, балки миллийлигимиз, тилимиз, динимиз, ӯзлигимиз ҩам 

ҩалокат ѐқасида турганди. Шундай мураккаб шароитда Ислом Каримов ташаббуси, 

фидоийлиги билан ҩали мустақилликка эришилмай туриб, ―Давлат тили ҩақида‖-ги қонун 

қабул қилинди. Миллий байрамимиз, диний эътиқодимизга янгидан ҩаѐт бахш этилди. 

Адабиѐтимизни равнақ топтириш борасида ишлар амалга оширила бошланди. 

Юртбошимиз ―Адабиѐт масаласи – маънавият масаласи‖ деган шиорни илгари суриб, бу 

эзгу ғояни ҩаѐтга тадбиқ этишга раҩнамолик қилди. Ижодкорларни қӯллаб-қувватлаш 

адабиѐт майдонига кириб келаѐтган ѐшларнинг ижодий салоҩиятини юзага чиқариш 

борасида барча шароит яратилди. Буюк мутафаккир аждодларимизнинг маънавий меросини 

асраш, келажак авлодларга етказиш йӯлида улкан ишлар амалга оширилди. 

Буюк юртбошимизнинг халқимиз маданияти, маънавиятига кӯрсатган оталарча 

ғамхӯрликлари адабиѐтни тақдир билган улкан ѐзувчи ва шоирларимиз қатори халқимизнинг 

севимли адиби Шукур Холмирзаев ижодига ҩам юксак руҩ ва қанот бахишлади. Бу бежиз 

эмас эди. Чунки, Шукур Холмирзаев истибдод йилларидаѐқ ӯз асарлари билан истиқлол 

адабиѐтининг тамал тошини қӯйган ѐзувчилариданбиридир. Ёзувчи ӯз асарларида Ватанга 

муҩаббат туйғуларини теран тараннум этади. Инсоннинг инсон бӯлиб камол топишида она 

Ватанни, Ватаннинг табиати ҩаммаси, бир сиқим тупроқ ислари ҩам муҩим рол ӯйнашини 

алоҩида тасвирлайди. Ҩа, она ернинг ҩавоси ҩам жонинга жон, дардинга дармон 

бағишлайди. Бинобарин, Шукур Холмирзаевнинг улкан ѐзувчи бӯлиб етишида ӯзи туғилиб 

ӯсган Бойсуннинг виқорли тоғлари, кӯркам табиати, тоза ҩавоси она меҩри ва дуолари каби 

мададкор бӯлган. Биргина мисол ―Ёввойи гул‖ ҩикоясида она тупроқнинг туғилиб ӯсган 

ернинг бир томчи суви-ю, ҩавоси бӯлаклигини чиройли, ҩамма тушунадиган тилда лӯнда 

ифодалайди. Шаҩарда ижара уйда турадиган қишлоқлик йигит баҩорда тоғ сайлидан кийик 

ӯт олиб келиб, ҩовлидаги гулзорнинг чеккасига экиб қӯяди. Лекин бир мунча вақтдан кейин 

кийик ӯт қуриб қолади. Қишлоққа қайтишини дил-дилидан истаган йигит ҩам хастаҩол 

бӯлиб қолади.  

Ҩикоядаги дашт ӯсимлиги ва қишлоқ кишисининг ӯхшашлиги, ахир кийик ӯти сувсиз 

лалми ерда, фақат ѐмғир суви билангина гуркираб ӯсади-ку! Бу ҩикояси билан шу Ватаннинг 

томчи суви, қатра ҩавосини ҩеч ердан топиб бӯлмаслигини ифодалайди. Адиб Ватаннинг 

одамларини ҩам, тупроғи-ю, ҩавосини беҩад севган. 

Ёзувчиниинг устод Абдулла Қаҩҩорнинг кӯнглига йӯл топган ―Тӯлқинлар‖ (―Букри тол‖) 

қиссасини, кейинги романларидан бири ―Олабӯжи‖ ни эслашнинг ӯзиѐқ ушбу фикрнинг 

тӯғрилигини исботлай олади. Шукур Холмирзаевнинг ―Ӯзбек характери‖ ҩикояси ҩам 
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ӯзбекларнинг самимий, соддадил, меҩмондӯст, меҩнатсеварлигини мадҩ этган асарлар 

жумласига киради. 

Ҩикоя 1988 йилда босиб чиқарилган. Ёзувчи ҩикояда қишлоқ ҩаѐтини пахта теримда 

ҩашарга борган талаба нуқтаи назари орқали ѐритади. Воқеа тафсилотлари биринчи шахс 

номидан ҩикоя қилинади. Ҩикояда ҩашарчиларнинг ниҩоятда ночор яшаш шароитини, айрим 

ѐрдамчилар орасидаги инсонийликка зид муносабатларни ифодаловчи манзаралар бор. Бироқ 

бу лавҩалар ӯқувчини асосий мақсад сари етаклаш, қаҩрамонлар ҩаракат қиладиган муҩитни 

кӯрсатиш воситасигина, холос. Адибнинг асосий мақсади эса, оддий чӯпон оиласига 

муносабат орқали одамларни синовдан ӯтказиш, содда, камсуқум одамларга хос мардлик, 

бағрикенглик беғуборликни улуғлашдир.  

Қуш тинади-ю, Ботир чӯпон тинмайди. Хотини ҩам шундай меҩнатга, 3-4 киши зӯрға 

сиғадиган бостирмадек уйда яшашга кӯниккан. Гӯѐ улар бундан ӯзгача яшаш тарзини 

тасаввур қилмайдиганга ӯхшайдилар. Аммо улар ҩашарчиларнинг кӯнглини олишни, топган-

тутганларини қӯйиб меҩмон қилишни табиий эҩтиѐж, одатий бурч деб биладилар. Тӯғри, 

уларнинг кӯнгли ва қӯли очиқлигидан ҩозирги замоннинг айрим ѐшларига хос ӯта дадиллик 

характерига сингий бошлаган Ӯрмонжон ва Азимжон фойдаланадилар. Лекин улар бу ҩолни 

парволарига ҩам келтирмайдилар. Улар ӯзларининг инсоний бурчларини 

бажараѐтганларидан хурсанд кӯнгиллари тинч. Қайта уларнинг яшаш тарзига ачинишини 

очиқ айтмасада, тортинчоқ, ночор чӯпон дастурхонидан овқат олишни гуноҩ деб ӯйлайдиган 

йигитдан норози бӯладилар, ҩикоядаги ҩашарчилар билан хайрлашиш лавҩасини эсланг.  

Ҩикоя ишонасизми, автобусга ӯтирганимдан кейин совуқ ойнадан лайлакқорга қараб 

йиғлар эдим: ана шу ӯзбекларнинг бағри кенглиги учун не-не қийинчиликларга, фақирликка 

қарамай феъли тор бӯлмагани, ажиб-афсонавий меҩмондӯстлиги инстинкт каби мавжуд 

қолгани учун... ичимдан, ич-ичимдан қувониб ийғлардим, деган лавҩа билан якунланади. 

Чиндан ҩам бу фазилатлар эгаси бӯлган одамни қадрлаш, ардоқлаш керак, дунѐни кӯтариб 

турган аншу одамлар! Бироқ ҩикоянинг тор мазмуни ҩам бор. Бугунги кунда бағрикенглик, 

қӯлиочиқлик, меҩмоннавозлик билан бирга, инсон учун бошқа фазилатлар ҩам лозим. 

Ҩикоядан одамга бағрикенглик, мурувват, хокисорлик билан бирга ӯзлигини таниш, 

қадрлаш, ӯзига хос ғурур, бошқалардан ҩам ӯзига нисбатан ҩурмат, меҩр-оқибат, талаб эта 

билиши ҩам зарур, деган фикр келиб чиқади. 

Шукур Холмирзаев асарларидаги бу улуғвор орзулар истиқлолдан кейин амалга ошди. 

Мамлакатимиз мустақиллиги эълон қилингандан кейин халқимизнинг ӯзлигини англаши, 

халқимизга хос бӯлган ӯлмас қадриятларнинг ривож топиши учун беқиѐс имкониятлар 

яратилди. Бугунги кунда ӯзбек халқи ҩеч кимдан кам эмас, ҩеч кимдан кам бӯлмайди ҩам 

деган баланд ғурурли баркамол авлод вояга етмоқда. 

Шу ӯринда Шукур Холмирзаевни адабиѐтга кириб келиши ва устозлари ҩақида ҩам икки 

оғиз сӯз юритсак. 1962 йилда Шукур Холмирзаевнинг ―Тӯлқинлар‖ қиссаси чоп этилгач 

атоқли адиб Абдулла Қаҩҩор Шукур Холимрзаевга қуйидаги мактубни битади! 

―Ҩурматли Шукур Холмирзаев! 

―Шарқ юлдузи‖ да босилган ―Тӯлқинлар‖ повестингизни ӯқидим. Повест яхши таассурот 

қолдирди. Маъмуржонни бошида табассум билан тасвир этасиз. Бутун асар давомида 

қисқаликка интиласиз. Ёзувчиликда кӯзингиз очилиб келаѐтгани кӯриниб турибди. 

Назаримда, повестнинг номи тӯғри эмас. 

Кейинги ишларингиз бароридан келсин.  

Салом билан: Абдулла Қаҩҩор. 

Эндигина адабиѐтга кириб келаѐтган ѐш ижодкорнинг таниқли ѐзувчидан шундай 

мазмунда хат олиши улкан шараф эди. Кейинчалик Шукур Холмирзаев ―Абдулла Қаҩҩорни 

эслаб....‖ эсеесида шундай ѐзган: ―Университетнинг тӯртинчи курсида ӯқиб юрганимда 

Абдулла Қаҩҩордан хат олдим. Кӯп дӯстларим хатни кӯриб, ҩаяжонга тушди. Айрим 

домлаларим мени табриклашди. Лекин мен қандайдир ҩайронлик ичида юрдим:‖ ―Ӯзлари шу 

ерда Тошкентда яшасалар, нега хат ѐзадилар? деб ӯйлардим баъзан...  
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Баъзан ӯша хатни қайта-қайта ӯқиб: ―жавоб ѐзсаммикин‖ дердимда беихтиѐр 

кулимсирардим. Эсимда бор: бир куни мен севган адиблардан бири Носир Фозиловга 

Абдулла Қаҩҩорнинг мактубини кӯрсатдим: ―Нима қилай?‖ дедим. Носир ака: ―э шоир 

экансизку! Дарров жавоб ѐзинг: Бошим осмонга етди деб ѐзинг!‖ дедилар. Мен ―Хӯп‖ деб 

кетдим-у, кӯчага чиқиб яна ҩайрон қолдим: ― Бошим осмонга етмаган-ку?‖ Бу калимани 

сӯзма-сӯз тушунганим йӯқ, йӯқ, мен, хурсанд бӯлганимни бундай гап билан изҩор 

этмаслигимни англадим... Йӯқ бу гап менинг гапим эмас. ―Ёзсам ҩам бошқача қилиб 

ѐзарман.‖ 

―Тӯлқинлар‖ қиссаси ―Шарқ юлдузи‖журналининг 1962 йил, 11-сонида Матѐқуб 

Қӯшжоновнинг ихчам сӯзбошиси билан ―Янги номлар‖ рукни остида чоп этилган эди. 

Сӯзбошида олим шунда ѐзади: ―Холмирзаев ҩаѐтни бевосита тасвирлаш учун ҩаракат 

қилади. Айтмоқчи бӯлаган фикрини ҩаѐт материалларининг бевосита тасвири орқали ифода 

этади. Меъѐрини яхши ҩис қилиб, воқеани батафсил тасвирлайди, иккинчи даражадагиларга 

кӯп ӯрин бериб ӯтирмайди...‖ ―Тӯлқинлар‖ повестининг марказида Ойна опа образи туради. 

У ҩаѐт тажрибасига бой, кӯп ишларни бошидан ӯтказган аѐл. Асарнинг бошидан охиригача 

ѐзувчини Ойна опанинг икки хусусияти банд қилади. Бири у халқ ишига содиқ, шу асосда ӯз 

принсипларида мустаҩкам турадиган раҩбар: иккинчиси кӯнгли дарѐдек кенг, олижаноб бир 

киши... 

... Ёзвчи Ойна опадан мана шу икки хислатнинг бир кишида қандай қилиб бирлашиб 

кетишини кӯрсата олган шу хусусиятлари туфайли Ойна опа Маъмуржонга ишонади. Шу 

хусусиятлари туфайли у Маъмуржондаги қусурларга қарши кескин кураша олади. 

Бу гапларни айта олиш ҩали тажрибаси кам, энди ѐза бошлаган ѐш автор учун осон эмас 

албатта. Мана шундай мураккаб фикрларни айта билиши Шукур Холмирзаевнинг талантли 

ѐзувчи бӯлиб етишажагидан дарак беради! 

Бир сӯз билан айтганда Шукур Холмирзаевнинг адабиѐт майдонига кириб келишида ва 

улкан ѐзувчи бӯлиб етишишида Абдулла Қаҩҩор ва Матѐқуб Қӯшжонов каби адабиѐтимиз 

жонкуярларининг хизматлари беқиѐс. 

... Агар биз Ӯзбекистонимизни дунѐга тараннум этмоқчи, унинг қадимий тарихи ва ѐруғ 

келажагини улуғламоқчи, уни авлодлар хотирасида боқий сақламоқчи бӯлсак,авваламбор 

буюк ѐзувчиларни, буюк шоирларни ва ижодкорларни тарбиялашимиз керак. Нега деганда 

улуғ адиб Чӯлпон айтганидек, ―Адабиѐт яшаса, миллат яшайди‖ деб ѐзган эди. ―Юксак 

маънавият-енгилмас куч‖ асарида биринчи Президентимиз Ислом Каримов- Давлатимиз 

раҩбарининг бундай юксак эътибори бадиий сӯз акобири сифатида Шукур Холмирзаевга ҩам 

улкан маъсулият юклади. ―Ӯтган етти йил тарих олдида етти дақиқа ҩам эмас. Аммо биз шу 

фурсат мобайнида кимлигимизни англаб олаѐздик, тараққиѐт йӯлимизни белгилаб, янги-янги 

режалар тузмоқдамиз. Бу йӯлда эзгу қадриятларимиз мустаҩкам замин бӯлишини теран 

тушуниб етдик. Миллий мафкурамизтизимларини тиклаб, унинг умуминсоний ғоялар билан 

баҩамти йӯлида эканлигини кӯриб, бундай жамиятнинг истиқболи порлоқ бӯлишига 

ишонасан киши. Тангри таоло ѐмон кӯзлардан, суқ ва ҩасадлардан асрагай. Тилагимиз шу: 

деб ѐзган эди адиб Шукур Холмирзаев ӯзининг мустақилликнинг дастлабки йилларида ѐзган 

―Жамиятнинг мақсади‖ эсеесида. 

Маълумки,ХХ аср бошларида миллий уйғониш даври жадид адабиѐти эстетикасининг 

намоѐн бӯлиши-ю шаклланиш жараѐнлари Маҩмудхӯжа Беҩбудий, Мунввар Қори, Фитрат, 

Чӯлпон, Абдулла Қодирий,Элбек, Ҩамза сингари адиблар номи билан боғлиқ ХХ аср охири 

ХХI аср бошлари мустақиллик даври бадиий эстетик тафаккури сиѐсийлаштирилган, 

башарий қадриятларга таянган азалий ва абадий ӯзанларига қайтишида шоирлар ва 

ѐзувчиларимизнинг фаолияти ҩам шунчалик салмоқли мавқега эга. Жумладан Шукур 

Холмирзаевнинг ―Адабиѐт ӯладими?‖, ―Ёзувчи ким?‖, ―Кечирасиз жаноб карпентер, вақтим 

зиқроқ‖, ―Адабиѐт, адабиѐт, адабиѐт‖ сингари ӯнлаб адабий танқидий, публисистик 

мақолаларини, суҩбатини кӯрсатиш мумкин. 
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Сӯз устасининг адабий-танқидий мақолалари бадиий наваторликнинг бадиият 

кашфиѐтларининг янги-янги имконият ва йӯллар топишга белгилашга қаратилган: кӯнгил 

ройишларини ижоди изланишларини таҩлил ва тадқиқ этишга йӯналтирилган адибимиз 

нафақат адабий ижоди, шунингдек, бадиият назариясини яратишдаги фаолиятлари билан ҩам 

истиқлол маданиятининг маънавий асосларини мустаҩкамлашга, истиқлол эстетикасининг 

назарий пиринспларини шакллантиришга муносиб улуш қӯшди. Мустақилликнинг 

дастлабки йилларида кӯзга ташланган бир ҩолат ѐзувчини безовта қилади, яъни ҩатто 

ӯсмирлик ѐшидан ҩам ӯтмаган айрим ѐшларнинг номидан чиқаѐтган бадиий яроқсиз, 

савиясизҩикоялар, шеърлар деб номланган китобларни босиш авж олгани шу хусусда Шукур 

Холмирзаев ―Кечирасиз жаноб корпентер (ѐзувчи) вақтим зиқроқ‖ асарида шундай ѐзади: 

ҩалиги ѐшларнинг қӯлѐзмаларини қандайдир ҩомийлар китоб ҩолида чоп эттиришган. Эссиз 

қоғоз, эссиз пул, дейсан киши ва шу оннинг ӯзида орзу қиласан: майли шу ѐшлардан ҩеч 

бӯлмаса бирортаси ѐзувчи бӯлиб етишсин. Энди яна бир табиий истак туғилади: адабиѐтга 

ӯзларича ҩомийлик қилаѐтганлар асл адабиѐт нима эканлигини фарқига етсалар. Ёзувчи 

ушбу мақоласида истиқлол даври адибларининг асарларини батафсил таҩлил қилади. Мақола 

сӯнгида ӯз тилакларини шундай изҩор қилади: ―Ахир бундай ноѐб масъулиятли давр 

адабиѐти жумладан,насриҩақида гап кетар экан, ҩамма мана баҩслар ҩам очилар экан. Ахир 

ул адабиѐтни саралаб-танлаб китобхонларга етказайлик. Ҩа бунинг учун ҩомийларимизга 

ташаккурлар билдирган ҩолда уларнинг чин адабиѐт билан ѐлғонинингфарқига тезроқ 

етишларини ҩам истаѐтганимизни айтиб қоламиз...‖  

Таъкидлаш жоизки, Ӯзбекистон халқ ѐзувчиси Шукур Холмирзаев ӯз адабий ижоди, 

адабий танқидий публисистик мақолалари билан истиқлол адабиѐтини яратиш ва уни 

ривожлантиришга улкан ҩисса қӯшган ӯзбек адабиѐти дарғаларидан биридир. 
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МОВА І МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 

 

Розкрито поняття культури мови і мовлення, що є невід‟ємною частиною національного 

виховання майбутнього фахівця-аграрія. Зосереджено увагу на розмежуванні предмета 

дослідження між психологією і лінгвістикою. Проаналізовано співвідношення як з правилами 

і нормами мови, так і з вимогами до висловлюваного змісту. 

Ключові слова: культура мови, культура мовлення, літературна мова, психологія, 

лінгвістика. 

 

It is differentiated the concept of culture of language and speech, which are an integral part of 

the future national education of agrarian - specialist. The emphasis in the article is pointed on the 

delimitation of the study between psychology and linguistics. We made the correlation of rules and 

norms of language and the requirements for statements of content. 

Key words: culture language, culture, language, literary language, psychology, linguistics. 

 

Поняття загальної культури мови і мовлення виявляється у царині духовних професійних 

якостей кожної людини й аграрія зокрема. Формування мовленнєвої компетенції є 
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невід‘ємною частиною національного виховання майбутнього фахівця-аграрія, здатного 

засвоїти основи мовленнєвої культури і стати національно-мовною особистістю. Це 

пояснюється: 1) усвідомленням ролі й значення культури мовлення у майбутній фаховій 

діяльності; 2) зростанням інтересу до себе, своїх можливостей у плані самоосвіти, 

самовдосконалення, самореалізації; 3) посилення ролі національно-мовної самосвідомості; 

4) виробленням навичок мовного чуття; 5) уміннями дотримуватися норм української 

літературної мови, користуватися її виражальними засобами з урахуванням умов і завдань 

комунікації. 

У пропонованій статті ставимо за мету розкрити роль і значення понять ―мова‖ і 

―мовлення‖ у фаховій підготовці студента-аграрія. 

Культура мови розглядається як удосконалена літературна форма вираження і передачі 

думок. Термін ―мовна культура‖ безпосередньо пов‘язаний з розвитком теорії літературної 

мови, яка розроблялася зокрема у чеському мовознавстві в 30-ті роки ХХ століття. Заслугою 

лінгвістів було вироблення погляду на мовну культуру як на діяльність, свідому й 

цілеспрямовану турботу про літературну мову. Одночасно враховувалася й мета цієї 

діяльності, а також мовленнєва культура тих, хто користується літературною мовою, тобто 

носіїв мови. 

У своїх працях чеські мовознавці виділяють явища, що входять до поняття мовної 

культури: ті, що стосуються мови (коли йдеться про мовну культуру в особистісному 

розумінні цього слова), й ті, що стосуються мовлення. 

Інколи цей факт диференціюють термінологічно, і тоді йдеться про культуру мовлення. 

До того ж в обох сферах (мова і мовлення) однаково розрізняють 1) культуру як стан, рівень 

(мови, мовлення); 2) культуру як діяльність, тобто вдосконалення мови і мовлення. Ці 

проблеми й стали предметом дослідження у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві. 

Теоретичні основи культури мовлення як науки розробляли О. Ахманова, Н. Бабич, І. 

Білодід, Л. Булаховський, В. Виноградов, Б. Головін, С. Єрмоленко, М. Жовтобрюх, М. 

Ілляш, Є. Істріна, А. Коваль, В. Костомаров, М. Пентилюк, М. Пилинський, О. Потебня, І. 

Синиця, М. Сулима, В. Чернишов, Л. Щерба та ін. Але деякі питання цієї проблеми не 

з‘ясовані й досі або ж трактуються по-різному. Щоб осмислити ці питання, необхідно 

вдатися до ретроспективного аналізу понять ―мова‖ і ―мовлення‖. 

У мовознавстві досить довго не було єдності в тлумаченні понять ―мова‖ і ―мовлення‖. 

Слово ―мова‖ має кілька значень: 1) це здатність людини говорити, висловлювати свої 

думки; 2) це сукупність довільно відтворюваних, загальноприйнятих у межах даного 

суспільства звукових знаків для об‘єктивно існуючих явищ і понять, а також 

загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі вираження думок, мовлення, 

говоріння; 3) властива кому-небудь манера говоріння; 4) те, що говорять, чиї-небудь слова, 

бесіда, розмова; 5) публічний виступ на яку-небудь тему [5, с. 663]. Мовлення ж розуміється 

як реалізація мови-коду. 

Необхідність уточнити зміст поняття ―мова‖, надати йому термінологічної визначеності 

виникли після того, як Ф. де Соссюр та І. Бодуен де Куртене ввели у науковий обіг опозицію 

мова – мовлення (фр. ―langue‖ – ―parole‖, рос. ―язык – речь‖) [2]. У наукових дослідженнях 

поняття мови і мовлення фактично розмежовувалися, хоча і без спеціального пояснення й 

опису (І. Бодуен де Куртене, В. Гумбольдт, О. Потебня, Г. Штейнталь, Ф. Фортунатов та ін.). 

Спробу теоретично обґрунтувати таке розмежування зробили зробили Ф. де Соссюр та Л. 

Щерба. Але як у їхніх поглядах, так і в розумінні іншими мовознавцями та психологами цієї 

спостерігаються розбіжності. Г. Штейнталь зазначав, що мова – ―це не сутність, що 

знаходиться у спокої, а діяльність, що триває‖ [8, с. 85]. В. Вундт розумів мову як систему 

психофізіологічних процесів, тобто процесуально. С. Рубінштейн стверджував, що 

―психологічний аспект маємо тільки у мовленні. Психологічний підхід до мови, як до такої, 

не придатний, це помилковий психологізм, тобто неправомірна психологізація мовознавчих 

явищ‖. 
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Таким чином, між психологію і лінгвістикою утворилося розмежування предмета 

дослідження: психологія вивчає процеси говоріння, мовлення, тобто мовленнєву діяльність, і 

лише опосередковано займається мовою. Однак, більшість авторів залишалася в межах 

розуміння, запропонованого Ф. де Соссюром. Так, для А. Смирницького, Г. Колшанського 

мова відноситься до мовлення як потенційне до реального, для О. Есперсена і А. 

Реформатського – як соціальне до індивідуального. 

Тому стосовно розуміння понять ―мова – мовлення‖ можна виділити два підходи. 

Прибічники першого (І. Білодід, Л. Блумфільд, А. Волков, В. Дорошевський, О. Есперсен, С. 

Єрмоленко, А. Коен, Т. Колшанський, О. Мельничук, О. Потебня, В. Русанівський, А. 

Спіркін, З. Харріс, Ч. Хеккет, Г. Шухардт), незважаючи на інтенсивне входження в 

лінгвістичну теорію понять ―мова‖ і ―мовлення‖, не визнають соссюрівську дихотомію. Так, 

О. Потебня відстоює думку, що ―мова є настільки ж діяльність (мовлення), наскільки і 

продукт‖ [7, с. 57]. О. Мельничук зазначає, що ―говорити про мову і мовлення як про 

співвідносні аспекти загальної мовної сфери немає підстав. Реально існує лише мова як 

загальна сукупність конкретних мовних виявів, тобто процесів мовної діяльності, в яких 

використовуються різні компоненти мовної структури‖ [4, с. 13]. Т. Ломтєв, М. Панов, А. 

Супрун уважають, що мовлення є похідним від мови, тобто розглядають мову не як продукт 

лінгвістичної діяльності, а як об‘єктивне явище, що реалізується у мовленні. Отже, мова 

розглядається як система правил і набір одиниць, які становлять узагальнені спеціальні 

факти мовлення. 

Прихильники другого підходу (Н. Бабич, Е. Бенвеніст, В. Виноградов, Ф. Гарднер, А. 

Коваль, Е. Косеріу, В. Костомаров, Т. Панько, В. Русанівський, А. Сеше, О. Смирницький, 

М. Трубецькой, Н. Хомський, Л. Щерба) наполягають на розмежуванні термінів ―мова‖ і 

―мовлення‖ й необхідності двох лінгвістик (лінгвістики мови і лінгвістики мовлення). Нині 

цими термінами активно послуговуються, як мовознавці, так і методисти (О. Біляєв, 

В. Мельничайко, М. Пентилюк, О. Потапенко та інші). 

Сучасні лінгвісти для розмежування мови і мовлення в основному використовують ті 

ознаки, які запропонував Ф. де Соссюр, звівши їх до однієї чи двох: 1) мова є продукт, який 

виділяється з мовлення (Л. Щерба, Е. Косеріу, О. Смирницький); 2) мова – постійна, 

довговічна, мовлення – перемінне, нестійке, недовговічне (М. Трубецькой, Л. Ельмслев); 3) 

мова – щось загальне, мовлення – конкретне (М. Трубецькой). 

Майже всі лінгвісти, що вивчають дихотомію ―мова – мовлення‖, вважають мову 

потенцією, знанням або системою знаків, а мовлення – реалізацією цієї потенції 

(можливостей мови), функціонування засобів різних мовних рівнів. Н. Бабич підкреслює, що 

―мовлення може бути індивідуальним, а мова завжди спільна для її носіїв‖ [1, с. 8], Т. Панько 

наголошує, що в мові відбито характер народу, його історія, психічний стан, побут, історія, а 

в мовленні виявляється конкретна людина з її світосприйманням, самовіддачею, зі своїми 

знаннями та етичними параметрами. 

Поняття мови і мовлення розмежовують і в суміжних галузях науки, які мають справу з 

мовним матеріалом (психології, педагогіці, лінгводидактиці). Погляди психологів на цю 

проблему, як правило, принципово нічим не відрізняються. І. Синиця писав, ―що мова – 

особливий засіб спілкування, так само, як мовлення – особлива психічна діяльність… По 

суті, мовне спілкування відбивається саме в мовленні‖ [9, с. 36]. Грейс і Лагуна, А. Делакруа 

протиставляють ―мову як соціальний феномен‖ і ―говоріння‖, включаючи ці компоненти в 

―мовленнєву діяльність‖. Т. Слама-Казаку дуже близько підходить до ідей Ф. де Соссюра, 

розрізняючи ―мовленнєву діяльність‖, аналогічну соссюрівській, ―мовленнєві здібності‖, 

―мову‖ як систему і ―мовлення‖ як маніфестацію мови [10, с. 20]. Н. Жинкін формує єдино 

прийняту для сучасної науки точку зору про те, що мовлення не кінець, а початок ланцюга, 

об‘єкт вивчення, а не результат вивчення. 

Отже, виходячи із сказаного, мова – це система знакових одиниць, що служать 

спілкуванню людей і відбиваються у свідомості колективу. Мовлення – це послідовність 
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знаків мови, побудована за її законами, з її ―матеріалу‖ відповідно до вимог висловлюваного 

конкретного змісту (думок, почуттів, настроїв, бажань, стану тощо). 

У мові все виправдано за законами її розвитку. До неї не можна застосувати терміни 

―правильно – неправильно‖, ―точно – неточно‖. Але вони характерні для мовлення, у якому 

досягається співвідношення як з правилами і нормами мови, так і з вимогами до 

висловлюваного змісту – логічного, емоційного, естетичного тощо. У мовленні можуть 

виникати відхилення від правил мови, порушення її норм, протиріччя у вимогах до змісту, 

що зумовлені різними причинами, однією з яких є проблема двомовного середовища. Таким 

чином, в науці про мову виникає велика і складна проблема культури мовлення. 
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ІМОРТОЛОГІЯ ЯК НОВА ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 

 

У статті розглядається нова галузь філософського знання – імортологія. Її поява 

пов'язується з релігійно-міфологічними уявленнями, психологією людини, а також 

філософським чинником. Розглядається внесок її основоположників – Г. Бердишева та 

І. Вишева. 

Ключові слова : прагнення до безсмертя, есхатологія, імортологія, парадигма 

смертництва, парадигма безсмертництва. 

 

The article deals with a new branch of philosophy – immortology. It appeared as a result of 

interaction of religious and mythological ideas, peculiarities of human psychology and philosophic 

factors. The author touches upon contribution of its founders G. Berdyshev and I. Vishev. 

Key words : desire for immortality, eschatology, immortology, death paradigm, paradigm of 

immortality.  

 

Однією з найбільш актуальних проблем людського буття залишається саме буття 

людини і його конечність, усвідомлення якої є найбільш драматичним переживанням 

людини. Протягом історії свого існування людство напрацювало багато механізмів 

подолання трагізму усвідомлення власної смертності, серед яких найбільш вдалим засобом 

виявилась релігія. Більшість релігійних вчень формують розгорнуті креаціоністичні та 

есхатологічні моделі, в яких людина втілює своє прагнення подолати проблему смерті і 

набути стану безсмертя в тій чи іншій формі після закінчення земного існування.  

Ідея безсмертя виникає в межах релігійних уявлень, в есхатологічних вченнях як частина 

насамперед індивідуальної есхатології. Різні релігії формують уявлення про декілька 

можливих шляхів отримання людиною безсмертя.  

Проте філософська думка не обходить увагою питання безсмертя людини, яке, однак, 

розглядається у системі координат "смерть – безсмертя (– сенс життя)".  

І хоча проблема життя і смерті належить до основних онтологічних питань в історії 

філософської думки, феномен безсмертя не набуває статусу окремої філософської проблеми 

до ХІХ-ХХ століть.  

Наряду з релігійною основою імортології її теоретичною пропедевтикою стала російська 

філософія ХІХ століття (В. Соловйов, С. Булгаков, М. Бердяєв, М. Федоров та ін.).  

М. Бердяєв розглядає есхатологічну проблематику з акцентуацією уваги на її етичному, 

містичному та історичному змісті, наголошуючи, що в основі есхатологічного світовідчуття 

людини насамперед знаходиться страх [1, с. 158]. Реальне безсмертя людини для М. Бердяєва 

досяжне через воскресіння усього живого після приходу Спасителя.  

Для М. Федорова основною філософською проблемою, основою "загальної справи" є 

досягнення людиною реального безсмертя, а також воскресіння померлих предків, що він 

вважає обов'язком нащадків перед ними [2, с. 473]. Саме тому, на нашу думку, М. Федорова 

можна вважати ідеологом імортології як філософської дисципліни, яка формується вже у ХХ 

столітті. 

У християнському розрізі розглядає проблему "дійсного воскресіння" також 

В. Соловйов, яке стане досяжним лише як результат всезагального вдосконалення людини і 

людства загалом [3]. Такий аспект висвітлення есхатологізму в контексті історіософської 
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проблематики характеризується етичним підходом, що випливає як результат фаталістичних 

очікувань всесвітньої катастрофи. 

І це лише декілька штрихів, якими можна окреслити теоретичне підґрунтя 

есхатологічної ідеї реального фізичного безсмертя людини, яку було покладено в основу 

імортології.  

Уже в ХХ столітті проблему фізичного безсмертя у філософській думці піднімають 

український вчений Г. Бердишев і російський І. Вишев. Так, генетик Г. Бердишев разом із 

своїми колегами виділяє такі етапи розвитку імортології як науки про безсмертя : 1) етап 

ілюзій, легенд і міфів про безсмертя; 2) етап геронтології і ювенології; 3) етап лонгевістики – 

науки про подовження життя тварини і людини; 4) етап філософії і теоретичної імортології; 

5) етап експериментальної імортології [4]. 

Експериментальна імортологія розвивається у звязку з іменем К. Еснера, який у ході 

експериментів у 1985 році отримав перший безсмертний організм Podospora anserine .  

І. Вишев [5] вводить у філософський обіг термін "імортологія" (від лат. im – без, mortis – 

смерть) для позначення науки про безсмертя. Головне завдання філософії автор вбачає у 

переосмисленні філософської парадигми смертництва і перетворення її на парадигму 

безсмертництва. 

У контексті імортології розробляються два напрями : історичний і теоретичний 

(донедавна переважно природничо-науковий із яскраво вираженою тенденцією до 

практицизму).  

Наряду з поняттям імортології до філософського обігу були введені терміни "гомо 

іморталіс" – людина безсмертна та "імортогуманізм" – безсмертницький гуманізм, що є 

новим етапом розвитку гуманізму.  

Отже, на даному етапі розвитку філософської думки формується нова галузь 

філософського знання – імортологія. Її корені можна простежити як у релігійно-

міфологічному підґрунті, так і в психології людини. Філософські передумови імортології 

виводять її основну проблему із онтологічного питання життя і смерті, а також вічного 

людського прагнення до безсмертя. Сучасна філософська думка у розробці імортологіїчної 

проблематики має змогу скористатися досягненнями гуманітарних, природничих та інших 

наук, звертаючись до здобутків у галузі медицини, генетики, соціології та ін. Прагнення 

людини до подовження свого існування ще ніколи не було таким явним, як у сучасному 

глобалізованому світі із культивуванням молодості і насолоди життям.  
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА  

В АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Статья посвящена природе человека как одной из важнейших мировоззренческих и 

аксиологических проблем в гуманитарном знании. В философской науке существует большое 

разнообразие парадигм ее осмысления. Анализ проблемы осуществляется в статье в рамках 

кросс-культурного (параметрического) подхода, а именно на основе теории ценностных 

ориентаций американских антропологов Ф. Клакхон и Ф. Стродтбека с точки зрения 

прецедентности языковых явлений на материале цитат известных американских писателей. 

Ключевые слова: природа человека, кросс-культурный подход, ценностные ориентации, 

теория ценностных ориентаций Ф. Клакхон и Ф. Стродтбека, прецедентность, прецедентное 

высказывание, цитата. 

 

The article is devoted to human nature as one of the most important worldview and axiological 

problems in the humanities. Philosophy has worked out a wide variety of paradigms to understand it. In 

the article, the analysis of the problem is carried out in the framework of the cross-cultural (parametric) 

approach, namely on the basis of F. Kluckhohn and F. Strodtbeck‟s value orientations theory and is 

grounded on the idea of precedence of linguistic phenomena on the material of quotes by famous 

American writers. 

Keywords: human nature, cross-cultural approach, value orientations, the theory of value 

orientations by F. Kluckhohn and F. Strodtbeck, precedence, precedent utterance, quotation. 

 

Проблема человека, его сущности, природы, ценности и места в мире принадлежит к 

разряду вечных философских проблем. Она привлекает внимание философов с древних 

времен и по настоящее время, так как постоянно изменяются условия жизни, а вместе с ними 

и сам человек. Человека изучает всесторонне целый комплекс наук, каждая из которых ищет 

закономерности в многообразии его проявлений. Строение тела человека изучает анатомия; 

психические и моральные качества – психология и философия; положение и основы 

поведения – социология. Антропология, в частности философская, рассматривает 

сущностную структуру человека, его взаимоотношения с природным и социальным 

окружением, отношение к самому себе, его происхождение, социальные и метафизические 

основания его существования, основные категории и законы его бытия [1, с. 3]. 

История философии демонстрирует разнообразие парадигм осмысления человека. 

Человечество всегда стремилось к построению целостного философского образа человека. В 

различные исторические эпохи эта проблема рассматривалась неодинаково: менялись 

приоритеты и аспекты ее осмысления. Философская мысль в определенные периоды то 

растворяла человека в природе (Космосе) или в обществе, то относилась к нему как 

уникальному и вполне совершенному существу, наделенному всеми добродетелями, и как 

ошибке природы, обреченной на гибель по причине несовершенства и порочности натуры 

[2, c. 254]. 

В древней мифологии и философии природа, человек и божество были едины. Человек 

выступал как малый мир (микрокосмос) и большой мир (макрокосмос) [3, c. 242]. В 

античной философии человек рассматривался преимущественно как микрокосм, в своих 

человеческих проявлениях подчиненный высшему началу – судьбе [4, c. 310]. Протагор 

характеризовал человека как меру всех вещей, что стало одним из основных 

мировоззренческих и методологических принципов науки, философии и политики, 

общественного и социокультурного развития многих государств мира [4, c. 308]. 
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В средневековой философии человек рассматривался как образ и подобие Бога, но в то 

же время сохранялся взгляд, что человек – разумное животное. В человеке изначально 

неразрывно и противоречиво связаны два начала: душа и тело, человек и Бог. Эпоха 

Возрождения вместо религиозно-аскетичной идеи о греховности плоти и земной жизни 

человека провозгласила его величие, свободу, достоинство, могущество разума. Человек 

предстал творцом самого себя. 

В Новое время внимание обращалось на внутренний мир человека. Человек, оторванный 

от Бога, сам стал вещью, оперирующей материальными и идеальными предметами. 

Философы Нового времени пытались раскрыть природные основы человека [3, c. 243]. Эпоха 

Просвещения вновь вывела на первый план идеал независимой от общества личности, 

способной рационально оценивать мир и себя в нем. Рациональность, критицизм считались 

главными чертами человека. Сложилась практика разделения труда в изучении человека: его 

природное начало объявлялось предметом естествознания, а духовное – предметом 

философии. Все это не позволило философам эпохи Просвещения выработать целостный 

образ человека. Однако их идеи о разумной природе человека были унаследованы 

последующей антропологической философией [5, с. 9]. 

Философские проблемы человека с новой силой стали исследоваться в XVIII-XIX вв. В 

это время была выдвинута идея о том, что главным предметом любой философии является, 

прежде всего, человек. Важное значение для появления специального философского учения о 

человеке – антропологии – имела идея И. Канта о том, что вопрос «Что есть человек?» – это 

главный вопрос философии. И. Кант предпринял попытку в систематическом виде изложить 

учение о человеке. Антропологию он делил на физиологическую (природная сущность 

человека) и на прагматическую (духовная сущность человека). Особое значение он придавал 

прагматической антропологии, которая изучает человека как свободно действующее 

существо [6, с. 351]. 

Л. Фейербах считал человека «единственным, универсальным и высшим предметом 

философии»; считал, что все люди обладают общей «человеческой природой», которой 

свойственны определенные характеристики: эгоизм, инстинкт самосохранения, стремление к 

счастью. Г. Гегель, напротив, писал об эталонной модели человека (прекрасной личности), 

считал, что человек способен познать законы абсолютного духа, выступающего основой 

мироздания. Он исходил из первоначала мирового разума, человек же для него являлся той 

реальностью, в которой мировой разум находит свое самосознание. К. Маркс развил идею о 

социальной сущности человека и рассматривал его, прежде всего, как общественное 

существо, в меньшей мере выявляя его неповторимую, индивидуальную природу [5, c. 10]. 

В конце XIX – начале XX вв. важнейшие идеи о человеке были сформулированы 

Ф. Ницше, А. Шопенгауэром, О. Шпенглером и др. Ф. Ницше развил идею о постоянном 

становлении человека как живого существа, которое характеризуется противоречивостью и 

сложностью. О. Шпенглер подчеркивал, что человек станет мыслить как человек, когда 

поймет свое ужасающее одиночество во Вселенной [5, c. 10]. 

Итак, существуют множественные взгляды на проблему человека и разнообразные 

подходы к ее изучению, каждый из которых претендует на абсолютность и инвариантность 

предлагаемого понимания и решения вопроса о сущности человека. Однако в последние 

десятилетия широкое распространение получил параметрический подход, предложенный в 

рамках антропологии и кросс-культурной психологии. Данный подход основан на выделении 

культурно варьируемых ценностных ориентаций [7, p. 58], отражающихся в сознании людей, 

признаваемых ими в качестве ориентиров и руководства в жизни. 

Так, в теории ценностных ориентаций Ф. Клакхон и Ф. Стродтбека [10] мы находим 

достаточно сбалансированный и объективный способ и инструмент для изучения и 

понимания воззрений на проблему человека в разных культурных парадигмах, включающий 

в себя фактически все рассмотренные выше подходы к осмыслению природы человека. 
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Согласно теории ценностных ориентаций Клакхон и Стродтбека, перед людьми во всех 

культурах стоят одни и те же общечеловеческие вопросы, к которым авторы относят: 

1) отношение к природе человека, 2) отношение к природе, 3) отношение к социальному 

окружению, 4) отношение к деятельности, 5) отношение к времени [10, с. 4]. 

И не случайно, на наш взгляд, интересующая нас проблема – природа человека – 

возглавляет данный список общечеловеческих вопросов, а именно потому, что является 

архиважной для любой человеческой культуры. Ведь осмысление окружающего мира 

человеком начинается с и неотрывно от осмысления себя. По мнению авторов, каждая 

культура выбирает один из возможных вариантов ответов на данный фундаментальный 

ценностный вопрос: 1) человек по своей природе может быть добрым (безгрешным, 

непорочным, чистым, светлым, богоподобным и т.п.), 2) злым (греховным, порочным, 

низким, грязным, подобным опасному животному и т.п.), 3) может сочетать в себе доброе и 

злое начало [10, с. 6]. 

Принятые в культуре представления в полной мере отражаются в когнитивной базе и 

языковой картине мира ее носителей. Это в полной мере относится и к представлениям о 

человеческой природе. Анализ ценностной ориентации «природа человека» осуществляется 

нами с точки зрения прецедентности языковых явлений, составляющих когнитивную базу 

языковой группы и языковой личности. Любой прецедентный феномен представляет собой 

некий культурный факт, обладающий аксиологичностью, образцовостью, императивностью 

[11, с. 104]. Внутри прецедентных феноменов выделяют прецедентный текст, прецедентное 

высказывание, прецедентную ситуацию, прецедентное имя. Прецедентные высказывания 

(далее – ПВ), к которым относятся, в том числе, афоризмы и цитаты известных деятелей 

культуры, представляют большой интерес для кросс-культурных исследований как 

«законченные и самодостаточные продукты речемыслительной деятельности, хорошо 

известные и неоднократно воспроизводимые в речи носителей языка, значимые в 

познавательном и эмоциональном отношении в дискурсе данной лингвокультурной 

общности» [11, c. 107]. 

В ходе исследования нами были выявлены особенности ценностного отношения к 

природе человека в американских ПВ (77 ПВ) и дана их количественная характеристика, в 

соответствии с которой можно сделать вывод о преобладании в американской культуре 

представления о том, что человек является злым и греховным существом (47 ПВ – 61,04% от 

общего числа ПВ). Ярким примером может служить высказывание из новеллы Натаниэля 

Готорна «Молодой Браун» [12]: «Depending upon one another‟s hearts, ye had still hoped that 

virtue were not all a dream. Now are ye undeceived. Evil is the nature of mankind». – «Сердцем 

надеясь друг на друга, вы все еще верили, что добродетель – не праздная мечта. Теперь ваше 

заблуждение рассеялось. Зло лежит в основе человеческой природы» (прим. – перевод наш). 

Автор выражает здесь мысль о том, что, как бы мы ни верили в добро человека, в его 

добродетель – все напрасно, это всего лишь «мечта», ибо зло является основой и сущностью 

человека. 

Представление о смешанной природе человека также распространено в американской 

культуре (30 ПВ – 38,96% от всей выборки), например [12]: «Monsters are real, and ghosts are 

real too. They live inside us, and sometimes, they win. – Монстры реальны, привидения тоже. 

Они живут внутри нас и иногда берут верх» (Stephen King). Однако представление о доброй 

природе человека в американском языковом сознании отсутствует. 

Такое ценностное отношение к сущности человека имеет ряд важных последствий для 

культуры. Культуры, в которых люди уверены в том, что человек рождается плохим, ценят 

дисциплину, пунктуальность, подчинение строгому регламенту и силе, контроль над людьми. 

Проявлениями в американской культуре веры в злую природу человека могут служить 

«английский» стиль воспитания, культ приватности как закрытости от «опасных» других, 

культ потребления, гедонизм, конкуренция, сложившиеся стереотипы об американском 

обществе. 
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СЕНС ІСТОРІЇ У ПОШУКАХ БУТТЯ І СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ 

 

У статті аналізується картина історії, що стає чинником людських прагнень у пошуку 

сенсу буття і свободи. Представлено філософський аспект щодо висвітлення феномена 

свободи особистості постійної боротьби, яка в свою чергу є протестом людини проти «її 

перетворення на річ». 

Ключові слова: філософія особистості, свобода, філософсько-антропологічний сенс, 

історична свідомість, буття, мораль, боротьба. 

 

The article analyzes the pattern of history that becomes a factor of human aspirations in search 

of sense of being and freedom. Presented regarding the philosophical aspect of individual liberty 

illumination the phenomenon of constant struggle, which in turn is a human protest against "its 

transformation into a thing." 

Key words: philosophy of individual freedom, philosophical and anthropological sense, 

historical consciousness, life, morality, the struggle. 
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 «Ми прагнемо зрозуміти історію як певну цілісність,  

аби в такий спосіб зрозуміти й самих себе». 

 Карл Ясперс 

 

У чому полягає значимість для нас універсально-історичного погляду? Ми прагнемо 

зрозуміти історію як певну цілісність, аби в такий спосіб зрозуміти й самих себе. Історія для 

нас є спогадом, що даний не лише як знання, ‒ ми живемо в ньому. Це ‒ даний нам фунт, з 

яким ми, аби не зникнути, зберігаємо зв'язок і якому, відтак, завдячуємо своїм людським 

існуванням. [1, c. 68] 

Історичний погляд створює конструкцію, яка визначає рушійні начала нашого розуміння 

людського існування. Картина історії стає чинником наших прагнень. Те, як ми мислимо 

історію, визначає межі наших можливостей, допомагає нам розкрити сенс речей або 

породжує спокусу, що відвертає нас від дійсності. В історичній свідомості, за всієї її 

достовірної об'єктивності, аж ніяк не байдужим є її зміст, вона є моментом нашого життя. 

Коли її використовують з метою пропаганди, вона справляє враження сутої брехні про 

історію. Це вимагає від нас максимальної відповідальності у розв'язанні завдання 

осмислення історії як цілісності. 

Ми можемо по-різному ставитися до нашого історичного фунту: можна вбачати в ньому 

велич, таку втішну для наших сердець. У тому, що відбулося, що визначало наше 

становлення, що править для нас за взірець, ми черпаємо сили. Для нас не так важливо, коли 

саме жила велика людина. Все перебуває нібито в одній, позачасовій площині існуючого. 

[1, c. 10-11] 

Проте минуле в його величі можна також розуміти як часову послідовність історичних 

явищ. Тоді ми запитуємо, коли і де відбулися ці явища. Цілісність покроково сповнює 

безодню часу. Час розчленований. Не все було завжди, кожній добі притаманна своя велич. 

У значимому минулому траплялися злети й падіння. Бувають спокійні епохи, які 

породжують те, що, здається, існуватиме завжди, й несуть на собі відбиток одвічного. 

Бувають також поворотні епохи, які у своїй завершеності начебто зачіпають самісінькі 

глибини людського існування.  

Вже Гегель відчував занепад європейського світу. "Сова Мінерви вилітає у надвечір'я" ‒ 

так уявляє він цей процес у своєму філософуванні, але йдеться тут, власне, про історичну 

завершеність, а не про загибель історії.  

В історико-філософському ракурсі простежується генеза проблематики людської 

свободи, сутності людського буття Свобода є фундаментальною характеристикою людського 

існування, оскільки свобода не те, чим володіють люди, а те, чим вони є за своєю суттю. Як 

універсальна характеристика людського буття, свобода стосується здатності людини обирати 

своє буття та керувати ним і безпосередньо пов'язана з відчуттям залежності, відчуження та 

відповідальності. [3, c. 35.] 

У філософському широкому розумінні свобода це ‒ можливість чинити так, як хочеться. 

Інколи під цим мається на увазі, що це ‒ свобода волі. Проблема свободи в історії філософії 

ускладнюється тим, що багато мислителів намагалися вивести із сутності свободи обов'язок 

людини, прагнули або взагалі не вживати поняття свободи, або вживати, обмеживши його 

певним чином. Але обов'язок ніколи не може випливати із самої свободи, а лише з етичних 

міркувань. Будучи необмеженою за своєю сутністю, свобода якраз повинна мати на увазі 

етику, щоб зробити людей повністю відповідальними за все те, що вони роблять і 

дозволяють робити іншим. [1, c. 116-118]  

В історії розвитку поняття свободи поняття творчої свободи поступово витісняє поняття 

свободи від перешкод (примусу, причинності, долі). В древній філософії (у Сократа і 

Платона) мова йде перш за все про свободу в долі (приреченні), потім про свободу від 

політичного деспотизму (в Арістотеля та Епікура) і про біди людського існування (в Епікура, 

стоїків, в неоплатонізмі). В Середні віки малася на увазі свобода від гріха та прокляття 
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церкви, причому виникав розлад між морально необхідною свободою людини та і 

необхідною всемогутністю Бога. В епоху Відродження і наступний період під свободою 

розуміли безперешкодний всесторонній розвиток людської особистості. За часів 

Просвітництва виникає поняття свободи запозичене з лібералізму і філософії природнього 

права (Альтузій, Гоббс, Гроцій, Пуфендорф; в 1689 в Англії ‒ Білл про права), стримуване 

поглибленим науковим поглядом, що визнає панування всемогутньої природної причинності 

та закономірності. 

Визначаються основні віхи становлення свободи, особливо виділяється розробка ідеї 

людської свободи в німецькій класичній філософії, яка акцентувала філософсько-

антропологічний сенс теорії свободи, що має принципове значення для дисертаційної теми, 

аналізується екзистенціальне вирішення проблеми свободи індивіда. [3, c. 109] У відвічній 

дилемі ―необхідність ‒ свобода‖ саме свобода набуває самодостатнього значення. Категорія 

свободи, як зазначають Ф.Гегель, Г.Сковорода, М.Бердяєв знаменує духовну самототожность 

індивіда, його здатності здійснювати невимушений вибір свого життєвого проекту, вибір, 

насамперед, ―самого себе‖, своєї здатності усвідомити і реалізувати власні сутнісні сили. У 

цьому сенсі роботи класиків світової філософії, присвячені дослідженню свободовизначенню 

людини, рушійних сил її самореалізації, є засадничими. [1, c. 203] 

Яскравим прикладом виокремлення теми свободи особистості, сутності її існування є 

філософська спадщина Г. Сковороди та її дослідження є важливим для української нації, що 

пройшла тернистий шлях перш, ніж її здобути. Постать Сковороди та його погляди на 

феномен свободи привертають до себе увагу тому, що живучи в умовах кріпаччини, будучи 

очевидцем соціального гніту, Сковорода постав провадирем українського народу та спонукав 

до духовного відродження нації, пробуджуючи її до боротьби за волю. [2, c. 3] Для того, щоб 

відродити націю, слід відновити її духовність, зміцнити моральний дух народу. Таке 

завдання постало перед Сковородою. Філософ не дарма провадив мандрівний спосіб життя і 

власним прикладом намагався донести до сердець людей усю силу людського духу, 

загартовуючи його, борячись з мирськими спокусами. Дослідження проблеми свободи у 

філософській спадщині Г. Сковороди пов‘язане з важливими практичними завданнями. 

Зокрема, використання ідей філософа, які ґрунтуються на християнських цінностях у 

повсякденному житті та вихованні молоді в дусі любові до рідного народу, пробудження 

почуття патріотизму, детального вивчення історичних подій XVIII століття в Україні. 

[2, c. 12] 

Творці німецької класичної філософії та визнані європейські, зокрема, французькі 

екзистенціалісти заклали основи ―загальнолюдського‖ підходу до феномену людської 

свободи, обгрунтували методами різноманітного філософського дискурсу основні принципи 

розуміння особистості. У працях видатних мислителів різних епох запропоновані як чітко 

окреслені дефініції свободи, так і метафоричні її визначення, розкриті основні зв'язки 

незалежності, автономності суб'єкта та її детермінації (―вільна причинність‖, ―необхідна 

свобода‖). 

Класики світової філософії поставили питання про ілюзорну та істинну свободу ‒ ―у 

людей є ілюзія, що вони вільні. Вся проблема в тому, наскільки ця ілюзія реальна‖ (А.Камю), 

‒ ініціювали дискусію щодо свободи внутрішньої і зовнішньої, духовної і соціальної, 

порушили виключно плідне питання про абсолютну та відносну міри свободи. У творах 

філософських авторитетів міститься винятково значуща думка про історичність та 

процесуальність свободи, її інтерпретація як неперервний акт звільнення людини (Ж.-П. 

Сартр) в результаті рішень, які вона приймає, внаслідок здійснення свого. [5, c. 22] 

Важливою проблемою є свободотворчость – насамперед питання про нові виміри 

свободи, її інноваційні ресурси, нестандартні форми прояву свободи волі, вибору, діяльності. 

Мотивація свободотворчої діяльності – складний комплекс, в якому центральне місце 

посідає потреба людини у добровільному здійснені вибору бажаної свободи, формування 

певної "моделі" умов, які забезпечують її реалізацію. Неабияку роль в системі цієї мотивації 
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відіграє почуття незадоволення своїм буттям, адже насправді вільні не "ображені раби", а 

"винуваті сини" (А.Камю).  

Філософські концепції сутності буття та ідеї морального вибору людини є свідченням 

відповідей, зокрема А. Камю, на духовні питання, що постають перед людиною у 

надзвичайній, крайній ситуації. Можливо це зараз саме на часі, можливо це певні відповіді 

на розуміння позиції самої людини та сенсу дуття в контексті історизму. Захоплює те, що 

один із проявів – це бунт, що навіть усвідомлюючи обмеженість своїх можливостей у 

боротьбі зі злом, людина не складає зброї. Саме перехід від абсурдності людського існування 

і усвідомлення його сенсу шляхом морального вибору й призводить до етапу протесту. 

[4, c. 2-4]. Отже, викликом абсурдові є бунт, як стверджують філософи-екзистенціалісти, і 

коли людина перестає бути звичайною людиною, кидаючи виклик, вона стає «бунтівною 

людиною». Бунтар, що піднімається з колін, говорить «ні» гнобителю, проводить межу з 

якою тепер повинен рахуватися той, хто вважав себе паном. Відмова від рабської долі 

одночасно стверджує свободу, рівність і людську гідність кожного. Можливо це як ніколи 

актуально на тлі трагічного сьогодення. Навіть такий вислів: « Раби – це нація, яка не має 

слів, тому не може захистити себе», свідчить про необхідність в бунтарському прояві 

людини, що набуває характер колективного існування. «Я бунтую, отже ми існуємо», 

внаслідок чого з‘являється сенс існування людини, людства. Сила людини, її безкомпромісна 

боротьба проти зла проявляється у моральній природі людини. Світ сили людини сповнений 

злом, яке невід‘ємне від самої людини і її існування, таким злом є вбивство. Це жахливо, що 

люди, які є творцями історії і прагнули для інших щастя і свободи, перетворили свої країни 

на країни терору. Бунтівна людина, яка є послідовною, вимагаючи певної свободи, ніколи не 

посягне на життя і свободу іншої (А. Камю). Сучасній людині дається змога стати 

«бунтівною», тому її праця не є марною – вона кинула виклик абсурду і це наповнює її життя 

сенсом. 

Історичний погляд покликаний допомогти нам зрозуміти кризову
-
свідомість і нашу 

ситуацію. Єдине, здається, мало б залишитися недоторканним: це існування людини як такої 

та її самоосмислення у філософуванні. [4, c. 43]. Адже навіть за часів занепаду, як засвідчує 

історія, висока філософія не зникала. 

Ми не повинні ані вглиб, ані вшир обмежувати нашу історичну пам'ять. Що означає 

історія як цілісність, ‒ це ми, напевно, зрозуміємо краще, сягнувши її меж. Межі історії ми 

здатні збагнути, вдаючися до зіставлення її (історії) з тим, що не є нею, що передує їй, що 

міститься поза нею й проникає у конкретно-історичне, аби можна було осмислити його 

глибше, краще й певніше. 

Проблематика вільного вибору за останні десятиліття збагатилася ідеєю поєднання 

особистої свободи і доль людської цивілізації в цілому, життєвої активно-будівничої позиції 

особистості зі ―спасінням людства‖. ―Людина приречена на свободу‖ – це сартрівське 

зауваження є досить оптимістичним. Вибираючи гідне життя, людина тим самим орієнтує 

себе на створення таких його умов, які б змогли з часом перевести людське існування з 

режиму ―виживання‖ в режим справжнього, ―належного‖ життя. [5, c. 6]. Людина сама 

творить свій вибір перетворюючи в історичний контекст. Вибір, у свою чергу, творить 

людину, визначає сутність і смисл її свободи. 

«Солодкою, неймовірно солодкою є свобода, бо за неї, буває, легко віддають  

не тільки багатство, не тільки здоров'я, а навіть саме життя». 

 Мелетій Смотрицький 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ПОВСЯКДЕННЯ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

 

У цій науковій статті досліджено процес становлення науки про повсякдення у сучасній 

гуманітаристиці. Окрім того, здійснена спроба віднайти можливі шляхи впливу глобалізації 

на сучасний науковий дискурс. У висновках було проаналізовано результати таких процесів. 

Ключові слова: повсякдення, глобалізація, теорія «трьох світів», гомогенізація, 

американізація. 

 

In this scientific article was investigated the process of becoming a science of everyday life in 

modern humanities. In addition, we attempt to find possible ways to influence globalization in 

modern scientific discourse. In conclusion, we analyzed the results of such processes. 

Key words: everyday life, globalization, the theory of «three world», homogenization, 

americanization. 

 

Повсякдення, як один із вимірів людського буття, відносно недавно потрапив у фокус 

наукового зацікавлення гуманітаристики. Починаючи з 70-х років ХХ ст. у науковому 

дискурсі актуалізуються низка проблемних питань повсякдення/повсякденності, що 

виводить цю сферу у статус самостійного напрямку. Проте, доречним видається запитання, 

чому тема повсякдення раніше не викликала жвавого наукового інтересу і що спровокувало 

цей інтерес тепер? 

Світ повсякдення/повсякденності є тим виміром існування, який часто вислизав від 

наукових рефлексій в силу своєї своєрідності. Американський філософ і соціолог Альфред 

Шюц, у спробі пояснити чому так відбувається зазначав, що першою складністю 

дослідження повсякдення була його «звичність» в усьому та «самоочевидність». Відтак, 

піддавати дослідженню очевидні речі видавалось недоречним, або навіть абсурдним. Другою 

складністю для дослідника А. Шютц називає ситуацію «зануреності» у повсякденність, через 

що до уваги науковець бере тільки те, що релевантно лише йому [4]. Таким чином, 

зрозумілою стає причина уникнення теми повсякдення у наукових колах протягом такого 

тривалого часу. 

Відповідь на другу частину поставленого запитання слід шукати у світоглядній 

парадигмі минулого століття. Важливими у цьому контексті є коментарі політологів, 

соціологів, культурологів та істориків, висновки яких, зрештою, зводяться до єдиного 

знаменника. Аналізуючи становлення поствоєнного суспільства, вони наголошують на тому, 

що основною формулою структурування світу була «теорія трьох світів». Вперше цю 

теорію запропонував та обґрунтував французький дослідник та журналіст Альфред Сові. 
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Свої думки він опублікував 14 серпня 1952 року журналі «Спостерігач» [5]. Парадоксально, 

проте ця концепція зазнала мінімум критики і, фактично відразу ж, стала розумітись 

тогочасним суспільством як констатація факту і відображення стану речей. 

Зауваживши таку позицію, та ознайомившись з висновками науковців з різних сфер, 

сучасний американський славіст та літературознавець Віталій Чернецький наполягає на 

твердженні, що утвердившись, та розвинувшись в середині минулого століття, ця парадигма 

мала не лише геополітичні, але й наукові наслідки. «Нумерування світів було неприхованим 

приписуванням рангів, оскільки індустріалізований Захід, що дістав визначення «першого 

світу»,сприймали як технологічно розвинений і вільний від ідеологічних примусів, тоді як 

другий світ – Совєтський Союз та інші комуністичні держави – характеризували як технічно 

розвинений, однак обтяжений ідеологічною елітою. І, зрештою, решта планети підпадала під 

«третій світ», оскільки її сприймали традиційно економічно й технологічно нерозвиненою, а 

її традиційний менталітет заступає можливість практичного й наукового мислення» [3, с. 29-

30]. Такий, здавалося б, умовний поділ на «світи», на десятки років скасував рівноцінність 

наукової думки. Культурні моделі, запропоновані «першим світом» проголошувались 

універсальними, а їх беззаперечне прийняття країнами «другого» та «третього світу» 

розумілось як самоочевидний факт.  

Розглядаючи у цьому питанні український контекст, можна зауважити, що таке 

стереотипне уявлення про продукуючий «перший світ» сформувало у вітчизняних вчених 

позицію наукової меншовартості. Досліджуючи історію та актуальний стан гуманітарної 

науки, польський історик Ева Доманська влучно описала проблему, що сформувалась як в 

польських, так і в українських наукових колах: «Трактуючи створені в Західній Європі та 

США теорії як «скриньки зі знаряддями» ми здійснюємо інтелектуальні автоколонізацію, 

самі себе провінціалізуємо, підтверджуючи, використовуючи мову постколоніалістів, що 

центр пропонує теорії, а периферія – дослідницький матеріал, casestudies» [1, c. 212]. 

Натомість дослідниця припускає, що факт усвідомлення цієї проблеми вже є першим кроком 

на шляху до її вирішення. 

Одним із основних поштовхів до вирішення певних аспектів даної проблематики можна 

вважати глобалізацію. Поняття глобального включає в себе різні рівні розвитку людських 

спільнот, які адаптують свою ідентичність та соціальні відносити на персональному, 

національному та світовому рівні. В такий спосіб відбувається об‘єднання суспільних ідей, 

цінностей, інтересів тощо. Як наслідок – постає питання про глобальну ідентичність, поруч з 

яким фігурує можливість трансформації будь-якої одиничної перспективи в глобальну. 

Важко судити про позитив чи негатив такого впливу глобалізації в контексті світової історії 

та культури. Натомість нам важливо підкреслити той момент, що глобалізація дає 

можливість індивідуальному, локальному і навіть периферійному претендувати на високу 

культурну значимість. Власне це і відбулось у ситуації з українською науковою думкою, яка 

почала позиціонувати себе як не менш значущу. 

В подальших спробах визначити та охарактеризувати вплав глобалізації на розвиток 

науки, нам не вдалось оминути проблему неоднозначності трактування глобалізації як такої. 

В сучасній соціальній філософії та соціології можна виокремити декілька поглядів/позицій 

при інтерпретації глобалізаційних процесів. Доволі вдалу аналітичну роботу здійснила 

Лариса Коробейникова у своєму дослідженні «Глобалізація: концептуальна зміна дискурсу» 

[2]. Вона виділяє кілька позицій, перша з яких має назву «радикальний глобалізм», що 

передбачає ідею створення єдиної світової спільноти через поступове об‘єднання низки 

держав. «Помірний глобалізм» розуміється як процес об‘єднання різних націй, в результаті 

чого витвориться зворотно протилежний процес диференціації одиничних культур в 

контексті світової спільноти. Останньою є позиція «антиглобалізму», де відстоюється ідея 

збільшення кількості розбіжностей і поглиблення культурної різноманітності в контексті 

глобалізації [2, с. 158]. 
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Очевидно, що беззаперечно прийняти якусь одну із запропонованих концепцій та 

повністю проігнорувати інші є хибним підходом. Адже глобалізація, як соціокультурний, 

політичний та економічний процес всесвітнього масштабу, має здатність перебирати на себе 

характеристики кожної із названих позицій. Це створює в сучасних теоретичних дебатах два 

напрямки аналізу цього феномена: глобалізація на основі ідей прогресу, що веде до 

гомогенізації світу; глобалізація на основі ідеї багатоманітності, гетерогенності світу. 

Подібне розділення допустиме виключно на теоретичному рівні. Натомість на практиці  

глобалізація є складним, амбівалентним феноменом, який об‘єднує в собі низку протилежних 

характеристик (в тому числі і гомогенність, і гетерогенність одночасно). Тому, щоб уникнути 

однобічних суджень і досягнути цілісного розуміння ситуації, в науковому аналізі на цей 

нюанс потрібно зважати. 

Станом на сьогодні, доволі поширеною і надалі залишається тенденція називати 

глобалізаційні процеси вестернізацією й розглядати їх як подальше утвердження Заходу в 

статусі «першого світу». Однак, кожне суспільство по-своєму опановує та привласнює 

характеристики модерності, а «глобалізація не обов‘язково (і не так уже і часто) означає 

гомогенізацію чи американізацію» [6, p. 17]. Навіть якщо прийняти, що глобалізація діє як 

процес всесвітньої інтеграції – вона в кожному разі потрапляє в специфічну ситуацію 

національного й етнічного сприйняття. Локальне та глобальне зустрічаються, переплітаються 

і вступають у контакт. Результатом такого зіткнення є те, що американський антрополог, 

соціолог і філософ Арджун Аппадурай назвав «продукуюча локальність» [6, p. 178]. 

Поняття «продукуючої локальності» передбачає збереження місцевої автентичності й 

унікальності в процесі глобалізації. Ця ідея відштовхується від припущення, що в умовах 

глобалізації, культурна вагомість локальної винятковості не завжди стирається чи 

пригнічується. Радше навпаки – це глобальні процеси зазнають поступової асиміляції. 

Очевидно, що впливи глобалізації не зникають безслідно. Однак на противагу усталеній 

думці про витворення «уніфікованого суспільство», існує рівнозначна можливість створення 

«нової локальності». Вона є результатом трансформацій, і в кожному конкретному випадку є 

прикладом по-своєму прийнятих аспектів глобального. 

Із проведеного вище дослідження можна зробити висновки, що в контексті 

«продукуючої локальності» великою мірою розглядається та усвідомлюється повсякденна 

культура. Поряд з актуалізацією питань і проблем нової повсякденності в глобалізаційному 

суспільстві, відбувається актуалізація та становлення науки про повсякдення/повсякденність. 

А проведене дослідження аргументує тезу, що виділення цього нового напрямку зі сфери 

гуманітарного знання має відчутний зв‘язок з процесом глобалізації.  
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ХІМІЧНІ НАУКИ / ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 543.272.32:502.3(476.2-21 Гомель) 

Галина Ашурко 

(Гомель, Беларусь) 
 

АНАЛИЗ СОДЕРЖЕНИЯ ОКСИДА АЗОТА (IV)  

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ г. ГОМЕЛЯ 

 

Представив данные по содержанию оксида азота (IV) в атмосферном воздухе четырех 

районов г. Гомеля можно заключить, что в Центральном районе наблюдается наибольшее 

содержание оксида азота (IV) в воздушной среде, причем эта тенденция отмечалась в 2009-

2010 г.г. и сохраняется в исследуемый период времени 2014–2015 г.г., наименьшее 

содержание токсиканта отмечено в Советском районе. При этом не было отмечено 

сезонной закономерности по содержанию оксида азота (IV) в исследуемых районах города. 

Это указывает на тот факт, что источником данного токсиканта является не только 

автотранспорт, но и тепловые электростанции, сжигание ископаемых видов топлива.  

Ключевые слова: предельно допустимые концентрации (ПДК), оксид азота (IV), 

атмосферный воздух. 

 

Presenting data on the content of nitric oxide (IV) in the air in four districts of Gomel we can 

conclude that in the central region there is the highest concentration of nitrogen (IV) oxide in the 

air, a trend observed in 2009-2010 and is stored in the analyzed period 2014‒2015, GG, the lowest 

content of fluorine observed in the Soviet area. When this was not observed by the seasonal pattern 

of nitrogen oxide (IV) in the monitored areas of the city. This points to the fact that the source of the 

fluorine is not only vehicles, but also thermal power plants burning fossil fuels. 

Key words: maximum permissible concentration (MPC), nitric oxide (IV), atmospheric air. 

 

Значительное влияние на состояние воздушного бассейна города оказывает 

деревообрабатывающая, химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, 

производство минеральных удобрений, теплоэнергетика, машиностроение, а также 

автотранспорт. Одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха является оксид 

азота (IV). Этот газ опасен не только в высоких концентрациях, но и в низких, т.к. он 

раздражает дыхательные пути, в больших концентрациях вызывает отѐк лѐгких. Поэтому 

необходимо осуществлять постоянный контроль за содержанием оксид азота (IV) в 

атмосферном воздухе. Целью настоящей работы явилось изучение содержания оксид азота 

(IV) в четырех районах г. Гомеля: Советском, Центральном, Новобелицком и 

Железнодорожном.  

Отбор проб воздуха проводился в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86, измерение оксид 

азота (IV) в пробах осуществляли спектрофотометрический методом. В основе метода – 

улавливание диоксида азота из воздуха пленочным хемосорбентом и фотометрическое 

определение образующегося нитрит-иона по азокрасителю, получающемуся в результате 

взаимодействия нитрит-иона с сульфаниловой кислотой и ά-нафтиламином [1, с. 104-106]. 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация оксида азота (IV) (ПДК м.р.) 250 

мкг/м
3
 [2, с. 2]. 

Отбор проб проводился в часы среднего автомобильного движения (15-17 часов) в 

разных районах г. Гомеля: Центрального, Железнодорожного, Советского и Новобелицкого 

районов. В каждом районе выбирались две точки отбора проб: одна на улицах со средней 

интенсивностью автотранспортного движения г. Гомеля: ул. Карбышева, ул. Курчатова, ул. 

Огаренко, ул. Пионерская; и на улицах с интенсивным автотранспортным движением: ул. 
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Советская, ул. Хатаевича, ул. Ильича, проспект Речицкий. Определение проводилось 3 раза в 

течение месяца в трехкратной повторности, все результаты математически обработаны. 

Для характеристики степени загрязнения использовались среднегодовая предельно-

допустимая концентрация (ПДКс.г.), предельно-допустимая максимально разовая 

концентрация (ПДКм.р.). Средние за год значения сравнивались с ПДКс.г. и ПДКм.р в 2009–

2010 г.г. При оценке состояния атмосферного воздуха города использовались предельно 

допустимые концентрации (ПДК).  

 
Рис. 1. ПДКс.г. содержания оксида азота (IV) в воздухе Новобелицкого района г. 

Гомеля по ул. Пионерской и ул. Ильича 
 

Если сравнивать ПДКс.г. по ул. Пионерская (рисунок 1), то видно, что в 2010 году 

наблюдалось наименьшее содержание оксида азота (IV) и составило 0,42 ПДК, что в свою 

очередь на 44,9% меньше, чем в 2015 году, на 34,9% ниже, чем в 2014 году и на 23,6 % ниже, 

чем в 2009 году. В исследуемый период наблюдается постепенное увеличение диоксида 

азота с 2009 года с понижением в 2010 году, а затем повышением в 2014 и 2015 годы. Если 

сравнить ПДКс.г. по ул Ленина, то видно, что на протяжении 2010-2015 годов наблюдается 

небольшое повышение концентрации в данном временном отрезке, с 0,59 ПДК до 0,79 ПДК.  

Если сравнивать ПДКс.г. по ул.Карбышева (рисунок 2), то видно, что в 2010 году 

наблюдалось наименьшее содержание диоксида азота и составило 0,34 ПДК что в свою 

очередь на 12,2% ниже чем в 2015 году, на 10,5% ниже чем в 2009 году и на 26,1 % ниже, 

чем в 2014 году, и наблюдается постепенное повышение концентрации данного загрязнителя 

по сравнению с 2010 и 2015 годами. 

 
Рис. 2. ПДК с.г. содержания оксида азота (IV) в воздухе Советского района г. 

Гомеля по ул. Карбышева и Речицкому проспекту 
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Сравнивая ПДКс.г. по пр. Речицкий, видно, что в 2009 году наблюдалось наименьшее 

содержание диоксида азота и составило 0,64 ПДК, что в свою очередь на 7,2% ниже чем в 

2010 году, на 11,1% ниже чем в 2014 году и на 15,8 % ниже чем в 2015 году, и наблюдается 

постепенное повышение концентрации данного загрязнителя по сравнению с 2010 и 2015 

годами.  

 
Рис. 3. ПДКс.г. содержания оксида углерода (II) в воздухе Центрального г. Гомеля 

по ул. Курчатова и ул. Огаренко 

 

Если сравнивать ПДКс.г. по ул. Курчатова (рисунок 3), то видно, что в 2010 году 

наблюдалось наименьшее содержание оксида азота (IV) и составило 0,50 ПДК, что в свою 

очередь на 26,5% ниже чем в 2015 году, на 12,3% ниже чем в 2009 году и на 76,9 % ниже чем 

в 2014 году, и наблюдается постепенное повышение концентрации данного загрязнителя по 

сравнению с 2010 и 2015 годами. Сравнивая ПДКс.г. по ул. Огаренко, видно, что в 2010 году 

наблюдалось наименьшее содержание оксида азота (IV) и составило 0,47 ПДК, что в свою 

очередь на 21,7% ниже чем в 2009 году, на 23,1% ниже чем в 2014 году и на 34,7% ниже чем 

в 2015 году, и наблюдается постепенное повышение концентрации данного загрязнителя по 

сравнению с 2010 и 2015 годами, с небольшим понижением в 2010 году.  

 
Рис. 4. ПДКс.г. содержания оксида азота (IV) в воздухе  

Цетрального района г. Гомеля по ул. Хатаевича и ул. Советская 
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Если сравнивать ПДКс.г. по ул. Хатаевича (рисунок 4), то видно, что в 2010 году 

наблюдалось наименьшее содержание оксида азота (IV) и составило 0,88 ПДК, что в свою 

очередь на 8,3% меньше чем в 2015 году, на 2,2% ниже чем в 2009 году и на 5,4 % ниже чем 

в 2014 году, и наблюдается постепенное повышение концентрации данного загрязнителя по 

сравнению с 2009, 2014 и 2015 годами. Если сравнить ПДКс.г. по ул Советская, то видно, что 

в 2009 отмечалось наименьшее содержание оксида азота (IV) с постепенным подъемом на 

протяжении всего периода наблюдения. Минимальное значение ПДКс.г. наблюдалось в 2009 

году и составило 0,92 ПДК, максимальное содержание отмечалось в 2015 году и составило 

1,01 ПДК. Наблюдается ежегодное постепенное повышение концентрации от 2,1 % до 5,3%. 

Из полученных данных видно, что наблюдается увеличение данного загрязнителя в воздухе 

Центрального района в целом. 

Представив данные по содержанию оксида азота (IV) в атмосферном воздухе четырех 

районов г. Гомеля (рисунок 5) можно заключить, что в Центральном районе наблюдается 

наибольшее содержание оксида азота (IV) в воздушной среде, причем эта тенденция 

отмечалась в 2009-2010 г.г. и сохраняется в исследуемый период времени 2014–2015 г.г. 

(рисунок 5), наименьшее содержание токсиканта отмечено в Советском районе.  

 

 
Рис. 5. Содержание оксида азота (IV) в воздухе районов  

г. Гомеля с 2009 по 2015 гг. 
 

При этом не было отмечено сезонной закономерности по содержанию оксида азота (IV) 

в исследуемых районах города. Это указывает на тот факт, что источником данного 

токсиканта является не только автотранспорт, но и тепловые электростанции, сжигание 

ископаемых видов топлива.  

Увеличение показателя по содержанию оксида азота (IV) в 2015 году по сравнению с 

предыдущими годами, обусловлено увеличением автотранспорта, в связи с вводом в 

эксплуатацию жилых микрорайонов, которые соединяют данные дороги с центром города, а 

также с повышением интенсивности работы предприятий города.  
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Саят Мамешова, Мөлдір Сматай  

(Тараз, Қазақстан) 

 

ТАБИҒИ КӚМІРТЕКТІ МИНЕРАЛДЫ ШИКІЗАТ ШУНГИТТІҢ 

ХАЛЫҚШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 

 Мақалада табиғи көміртекті минералды шикізат шунгиттің қатысында ауыз суды 

тазарту жолдарының тиімділігі ұсынылған.  

Кілт сөздер: минералдану, шунгит, сорбент, адсорбция. 

 

The puper deals with the investigation of hydrochemical characteristics on which the effectivity 

of purification of tab water with shungite has been evaluated. A lot of experiments are deseribed, 

and comperehensive conclusions has been made. 

Keywords: mineralization, shungite, sorbent, adsorption. 

 

Қазіргі заманғы ғылыми техникалық прогрестің қарыштап дамуы адамзат ӛмірін 

жақсартумен қатар, қоршаған орта - табиғатқа орны толмас орасан зор зиянын тигізіп келеді. 

Соған байланысты бҧл кҥнде атмосфераның, гидросфераның, литосфераның ҥздіксіз 

ластануын тежеп тоқтату мҥмкін болмай бара жатқандығы шындық. Осыған орай қоршаған 

ортаны қорғау және оны табиғи қалпында сақтау мәселелері бҥкіл дҥние жҥзі елдерінің 

алдында тҧрған ең маңызды міндеттердің біріне айналып отыр [1, 250 б., 2, 268 б.]. 

Халықшаруашылығында ең бірден-бір маңызды орын алатын қҧнды элемент – су. Су 

адамның кҥнделікті қажеттіліктерін, денсаулық сақтауды, тамақ ӛнімдерін шығаруды, электр 

энергиясын ӛндіру мен аймақтық және жаһандық экожҥйелерді дҧрыс ҧстап тҧруды 

қанағаттандыру ҥшін аса қажет. Жер қабатының 70% су болса, тҧщы су небәрі 2,5% қҧрайды 

[3, 63 б.]. 

Жыл сайын әр тҥрлі ӛнімдермен ластанған және арнайы тазартусыз пайдалануға 

келмейтін су объектілерінің саны кӛбейіп келеді. Су қоймаларының ластануы су 

экожҥйесінің қҧлдырауына әкеліп, табиғи судың сапасын қалпына келтіретін 

гидробионтардың тіршілік жағдайын қиындатады. Кӛп жағдайларда табиғи су 

объектілерінен алынған судың тек бір бӛлігі ғана қайтадан су экожҥйесіне қайтып оралады, 

ал кӛп бӛлігі далаға кетеді және буланып ҧшып кетеді. Таза суды ӛте кӛп қолданушылар мен 

ластаушылар қатарына ауыл шаруашылығы мен ӛнеркәсіптік ӛндіріс орындары жатады. 

Судың ластануына әсіресе ӛнеркәсіп қалдықтарының қосылуы аса қауіпті. 

Қалдықтардың химиялық қҧрамының әр тҥрлі болуына сәйкес, олардың тигізер әсеріде әр 

тҥрлі. Мысалы, мҧнай ӛңдеуден шыққан қалдықтар су бетін ҥлкен қабықпен жауып, оттектің 

алмасуын қиындатады. Сондай-ақ ол судың оттек бойына сіңіру қабілетін тӛмендетеді және 

органикалық заттарды ыдырататын бактерияларды қҧртып, балықтарды улайды. Ӛңдеу 

кезінде бӛлінетін басқа да ӛнеркәсіп қалдықтары, мысалы, мырыш, мыс, қорғасынның әр 

тҥрлі тҧздары мен кӛмірді кокстеу кезінде пайда болатын фенол, цианидтер негіз ретінде 

әсер етеді. Енді біреулері (қышқылдар мен негіздер) судың электролиттік қасиетімен 

пайдалы және зиянды микроорганизмдердің ара қатынасын ӛзгертеді. Бҧл заттардың 

қайсысы болса да суда бҧрын болмаған (немесе аз мӛлшерде ғана кездесетін) бейтаныс 

қосындылар. Сондықтан да олардың ыдырауы суда ӛмір сҥретін организмдерге ӛте қауіпті 

[4, 270 б.]. 

Тҧщы судың ластануы қоғам алдында тҧрған ӛзекті мәселе. Оның зардаптарының 

тіршілік ҥшін және адамның ӛз денсаулығы ҥшін қаншама ауыр жҥк екенін тҥсіндірудің 
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қажеті жоқ. Сондықтан да қазірде барлық елдерде суды тазарту мәселесі бірінші орынға 

қойылған.  

Сондықтанда жҧмыста Жамбыл ӛңірінің сулары зерттеу нысаны ретінде таңдап алынды. 

Себебі Жамбыл облысында арыны жоғары бірнеше жер асты су алаптары бар. Олардың ең 

ірісі – Талас-Аса артезиан алабы (аумағы 6000км
2
). Оның суы 200-300 м-лік тереңдіктен 

шығады.  

Шаруашылықтың ауыз су жағдайларына жасалған талдаулар нәтижесі су қондырғылары 

мен қҧбырлардың 46,97 %-ның тозығы жеткендігін кӛрсетті. Оларды пайдалану 30,2 % 21-30 

жылға, 14,1% 31-40 жылға, 2% 50 жылға жеткен. Бҧл жағдай су қҧрамын ластауы, тҥрлі 

жҧқпалы ауруларды ӛршітуі әбден ықтимал.  

Бҧл тӛнген қауіптен қҧтылудың негізгі жолы су сапасын барынша жақсартудың 

жолдарын қарастыру болып табылады.  

Сондықтанда жҧмыста ауыз суды тазарту, оның сапасын жоғарылату ҥшін ауыз сулар 

ҥлгілеріне шунгиттің әсері зерттеліп қарастырылды.  

Шунгит жыныстары - қҧрамы, қҧрылысы және тҥзілу қасиеттері бойынша ерекше табиғи 

қосылыс [5, 312 б.]. Оның қҧрамы орташа шамамен 30%-ға дейін шунгиттік кӛміртектен 

және 70%-ға дейін силикаттардан тҧрады. Сонымен қатар шунгиттің қҧрамында 

SiO2 (57,0%), TiO2 (0,2%), Al2O3 (4,0%), FeO (2,5%), MgO (1,2%), К2О(1,5%), S (1,2%) 

болады. 

Ол әлем бойынша тек екі жерде ғана ӛндіріледі: Қазақстанда (Талдықорғанның маңында) 

және Ресейде (Карелияда). Бҧл минералдар бір-бірінен аздаған кремнийлі және кӛміртекті 

қҧрамы бойынша ажыратылады. Алайда бҧл екеуі де ӛте пайдалы болып табылады.  

Шунгит жыныстарының сорбциялық, каталитикалық және бактерицидтік қасиеттері бар. 

Бҧл қасиеттері ауыз су және бассейн суларын дайындауда сҥзгі, органикалық синтездер 

процесінде катализаторлар ретінде қолданылады. Суды мҧнай ӛнімдерінен тазартуда шунгит 

жыныстары белсендендірілген кӛмірге жол бермейді және айтарлықтай арзан. Олар 

карьерлер, кӛлік жуатын, теміржолдарда және т.б. орындарынан шығатын ағынды сулардың 

бетін тазарту ҥшін ірі сҥзгілерде қолданыс тапқан.  
Шунгит – әмбебап сорбент болып саналады. Суды тазарту қабілеті жағынан шунгитке 

тең келетін қосылыс жоқ.  

Шунгитті су – салауатты ӛмір салтының негізі. Мҧндай суды пайдаланса адамның 

ағзасындағы биологиялық қҧрылыстар жақсы жҧмыс істейтін болады. 

Олай дейтін себебіміз бҧл суды адамзатпен қатар ҥй жағдайында ӛсетін ӛсімдіктерді, 

бақша дақылдарын суғаруға пайдаланса ӛсімдіктердің ӛнімділігін, сабақтарының беріктілігін 

қамтамасыз етумен бірге ағзаға қажетті микро, макроэлементтердің жеткілікті болуына да 

жәрдемдеседі.  

Жҧмыста сынама ретінде Жамбыл ӛңірінің ауыз сулары оның ішінде Талас-Аса, Меркі, 

Жуалы артезиан сулары, Талас ӛзенінің суы таңдап алынды. Зерттеу жҧмыстары нәтижесінде 

шунгит минералының қатысында ауыз сулардың гигиеналық талаптарға сай нормалары мен 

физика-химиялық және органолептикалық қасиеттері анықталды. Зерттеу барысында 

турбидиметрия, спектроскопия, потенциометрия және кондуктометрия әдістері қолданылды. 

Сонымен қатар жҧмыс барысында зерттеуге алынған ҥлгілерге шунгиттің әсері бағаланып, 

оларды рН-метр, кондуктометр және атомды-эмиссионды спектрометр қҧрылғыларында 

ӛлшеп, судың минералдану қабілеті, сутектік кӛрсеткіштігі, темірдің қҧрамы, жалпы 

кермектілік, белсенді хлорлығы, меншікті электрӛткізгіштігі және HCO3
-
, CO3

2-
, Cl

-
, SO4

2-
, 

NH4
+
, NO3

-
, Fe

2+
, Fe

3+
сандық кӛрсеткіштері анықталып, яғни судың экологиялық тҧрғыдан 

тазалығы дәлелденді. 

 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

512 
 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем. ‒ М.: «Химия», 2002. 

‒ 250 с. 

2. Маманова С.А. Қазақстан Республикасы тҧңғыш Президентінің қоры (Жас ғалымдар 

кеңесі) // Қазіргі Қазақстандағы инновациялық даму және ғылымның қажеттілігі // 

Мақалалар жинағы. химия ғылымдары сериясы. – Алматы, 2007. ‒ Б. 268-269. 

3. Абралиева Ж.А. М.Х.Дулати атындағы ТарМУ-нің 50-жылдығына арналған 

«Индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жҥзеге асыруда Қазақстанның ғылымы 

мен білімін жаңарту» тақырыбындағы ІІІ Республикалық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары. ‒ Тараз, 2008. ‒ ІІ том. ‒ Б. 63-66. 

4. Ақбасов А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология. ‒ Алматы, 2003. ‒ 270 б. 

5. Oloman C., Watkinson A. – J. Chem. Eng., 1976. ‒ Vol.54. ‒ №5. ‒ P. 312-317. 

 

 

УДК 666.9.035 

Дмитрий Приходов 

(Красноярск, Россия) 

 

СПЕЦИФИКА ВЫБОРА МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ  

ДЛЯ РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО КОМПАЗИТА  

 

В статье приведена специфика выбора химического состава для радиационно-

защитного бетонного композита. Выполнен расчет коэффициента эффективности для 

некоторых химических элементов. 

Ключевые слова: портландцемент, излучение, модифицирующая добавка, нейтрон, 

радиационно-стойкий бетон. 

 

Specifics of the choice of the chemical composition for a radiation protective concrete 

composite are given in article. The calculation of coefficient of efficiency is executed for some 

chemical elements. 

Keywords: portland cement, radiation, modifying addition, neutron, radiation-proof concrete. 

 

Портландцемент можно отнести к надѐжным вяжущим для материалов, изолирующих 

окружающею среду и человека от радиационного воздействия, используемых при флюенсах 

нейтронов до 2,0*10
25

 нейтрон/м
2 

[2, с. 39]. При данной нагрузке происходит термическая 

радиационная усадка бетона [1], в следствие радиолиза химически связанной, 

адсорбционной и свободной воды цементного камня. В результате радиолиза образуются 

химически активные газообразные частицы кислорода и водорода [2, с. 39]. Также возможен 

переход минералов цементного камня из кристаллического в аморфное состояние, что также 

сопровождается деформациями расширения. Результатом облучения бетона является 

снижение его прочности, предел прочности на сжатие может снижаться до 4 раз, а на 

растяжение ‒ более чем в 2 раза [1].  

Для улучшения защитных и прочностных свойств бетонов применяются различные 

модифицирующие добавки, химический состав которых разнообразен. Эффективность 

данных добавок определяется видом излучения, предназначением радиационно-защитного 

материала и химическим составом его компонентов. 

Целью данной работы явилось математическое исследование эффективности 

химических элементов модифицирующих добавок для радиационно-защитного бетона и 

выявление наиболее эффективных элементов.  
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На основании литературного обзора [2], при выборе состава модифицирующей добавки 

для радиационно-защитного композита можно использовать обобщенный критерий 

эффективности химических элементов, определяемым как [2, с.65]: 

  (1) 

где   – коэффициент ослабления гамма-излучения;  

∑fn ‒ сечение захвата быстрых нейтронов;  

∑hn – сечение захвата тепловых нейтронов;  

αi – коэффициенты весомости вида излучения;  

индексы «i» и «э» соответственно относятся к выбранному и эталонным элементам. 

Для расчѐта по уравнению (1) были выбраны за эталонные, следующие значения: ( )э = 

82,2 барн
 
(для плутония, при энергии гамма-излучении 0,5МэВ) [3, с.276], (∑hn)э = 49 000 

барн (для гадолиния) [4, с. 49] и (∑fn)э = 4,9 барн (для вольфрама) [5, с. 387]. 

Большинство элементов имеют незначительные коэффициенты эффективности. 

Расчетные, по уравнению (1), значения коэффициентов эффективности некоторых 

элементов, наиболее значимых с точки зрения защитных свойств, приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Расчетные по (1) значения обобщенных критериев эффективности для некоторых 

химических элементов [3, 4, 5] 

Элемент Значение Кэф 

Смешанное 

гамма-

нейтронное 

(быстрые и 

тепловые 

нейтроны) 

излучение 

(α1 = α2 = α3 

=0,33) 

Смешанное 

гамма-

нейтронное 

(быстрые 

нейтроны) 

излучение 

(α1 = α2 =0,5) 

Смешанное гамма-

нейтронное (тепловые 

нейтроны) излучение 

(α1 = α3 =0,5) 

Нейтронное 

(быстрые и 

тепловые) 

излучение 

(α2 = α3 =0,5) 

Ве 0,119 0,181 0,007 0,173 

C 0,097 0,148 0,015 0,133 

Si 0,025 0,036 0,038 0,002 

Mg 0,123 0,187 0,023 0,163 

Са 0,179 0,270 0,036 0,235 

Mn 0,253 0,383 0,077 0,306 

Fe 0,233 0,353 0,047 0,306 

Ni 0,250 0,378 0,052 0,327 

Zn 0,272 0,413 0,056 0,357 

W 0,497 0,753 0,253 0,500 

Из расчетных данных видно, что эффективность разных элементов при различных видах 

излучения различна. Например, высокое значение Кэф марганца и железа при смешанном 

гамма-нейтронном (быстрые и тепловые нейтроны) излучении объясняется значениями их 

коэффициента ослабления гамма-излучения, равными 12,6 и 7,78 барн соответственно (при 

энергии гамма-излучении 0,5 МэВ), а значения сечения захвата тепловых нейтронов снижает 

на порядок значения их Кэф для смешанного гамма-нейтронного (тепловые нейтроны) 

излучения. 

При выборе химического состава модифицирующих добавок необходимо 

руководствоваться так же назначением защитного материала, что определяет его структуру. 

Структура радиационно-защитного материала должна быть плотной и обеспечивать 
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эффективное поглощение излучения, за счет элементов с большим сечением захвата 

нейтронов и ослаблением гамма-излучения. Кристаллическая структура радиационно-

стойкого материала напротив должна обеспечивать относительную «прозрачность» 

материала к излучению [2, с. 65]. 

Таким образом, анализ расчетных данных математического исследования эффективности 

химических элементов модифицирующих добавок показывает, что для радиационно-

защитного материала наиболее эффективно использовать такие элементы как: вольфрам, 

цинк, железо, марганец, а для радиационно-стойкого материала наиболее эффективно 

использовать модифицирующие добавки на основе кремния и углерода.  
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАРВНИКА ТАРТРАЗИН (Е-102) В ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТАХ 

 
Запропонована хроматографічна методика ідентифікації та кількісного визначення 

вмісту синтетичного харчового барвника тартразин «Е-102» в лікарських препаратах. 
Ключові слова: синтетичний барвник тартразин, тонкошарова хроматографія, 

лікарські препарати. 
 
The chromatographic method of identification and quantitative determination of synthetic food 

dye tartrazine "E-102" in medicines has proposed.  
Keywords: synthetic dye tartrazine, thin layer chromatography, drugs. 
 
Синтетичні харчові барвники знаходять широке застосування у виробництві ліків. Однак 

деякі з них надають певної шкоди здоров‘ю людини. Барвник Тартразин відноситься до 
сульфоазобарвників. Виробники медичних препаратів його застосовують для фарбування 
лікарських і вітамінних препаратів. Цей барвник застосовується під європейським індексом 
«Е-102» і він уже заборонений у багатьох країнах. Тому контроль вмісту тартразину у 
медичних препаратах важливий, а розробка методів його ідентифікації та визначення 
актуальна.  

Для вилучення з водних розчинів і концентрування синтетичного барвника тартразин 
використовували бінарну суміш екстрагентів: пропанон ‒ ізопропанол з об‘ємним 
співвідношенні 7:3, а також кристалічний сульфат амонію, як висалювач. Об'ємне 
співвідношення рівноважних водної та органічної фаз складало 10: 1. Розраховувались 
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коефіцієнт розподілу (D) та ступінь вилучення (R) при екстракції тартразину сумішшю 
пропанон – ізопропанол за формулами:  

   

де А1 – оптична густина розчину до екстракції; 
А2 – оптична густина розчину після екстракції; 
Vo – рівноважний об‘єм органічної фази, см

3
; 

Vw – рівноважний об‘єм водної фази, см
3
. 

Вимірювання А проводили при λмах = 430 нм 
Вибір оптимальної рухомої фази проводився на силікагелевих пластинках Сорбфіл 

(ПТСХ-АФ-В-УФ) з характеристиками: тип сорбенту – силікагель СТХ-1ВЕ, зернення – 8-12 
мкм, товщина шару – 90-100 мкм, тип підкладки – алюміній, розміри – 10х15 см. 

На тонкошарову хроматографічну пластинку за допомогою капіляра наносили 
послідовно стандартні розчини сульфоазобарвника Е – 102.  

Після того, як фронт розчинника піднімався не доходячи 5 мм до верхнього краю 
пластинки, її виймали з хроматографічної камери, висушували на повітрі під витяжкою. 

У якості рухомої фази використовували такі реагенти як ізобутанол, ацетон, калій 
гідроксид (0,1 моль/дм

3
), циклогексанон, ізопропанол, натрій гідроксид (0,1 моль/дм

3
). 

Критерієм розділення є величина Rf, яка розраховується як відношення фронту 
досліджуваної речовини (в мм) до фронту розчинника (в мм): 

 
де h – фронт досліджуваної речовини, мм; H – фронт розчинника, мм. 
Так як в лікарських препаратах дуже часто міститься суміш барвників, яка надає їм той 

чи інший колір, то підбір оптимального співвідношення компонентів рухомої фази 
проводили для ідентифікації суміші азобарвників, які часто зустрічаються в лікарських 
препаратах. 

Запропоновано у якості рухомої фази використовувати суміш складу: Ізопропанол – 
Циклогексанон – NaOH з об‘ємним співвідношенням (3 : 6 : 1) для розділення супутніх 
барвників, які можуть знаходитись в ліках.  

Визначали тартразин методом тонкошарової хроматографії. Для цього готували серію 
стандартних водних розчинів барвника Е102. Проводили екстракційно-хроматографічну 
ідентифікацію. Одержані пластинки сканували, а далі, використовуючи програму Photoshop, 
знаходили значення каналів R, G і B. Будували графік залежності каналу від концентрації і за 
даними величини апроксимації вибирали той графік в якому величина апроксимації буде 
ближче до 1. Було знайдено рівняння градуювального графіка для визначення вмісту 
барвника тартразин ТШХ методом. Запропонована методика перевірялася методом введено-
знайдено для модельних розчинів суміші 3-х синтетичних барвників, які найбільш часто 
зустрічаються в лікарських препаратах. Результати обробки хроматограми модельного 
розчину наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати обробки хроматограми модельного розчину. 

Барвник Введено, мг Канал Rср Канал Gср Канал Bср Знайдено, мг 

Е102 3,5 - - 177,78 3,69 

Е110 3,5 - 218,89 - 3,66 

Е124 3,5 - 220,89 - 3,42 
 

Таким чином, в роботі запропонована хроматографічна методика ідентифікації та 
кількісного визначення вмісту синтетичного харчового барвника тартразина «Е-102» в 
лікарських препаратах. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОЙ КАРДИОПАТИИ НА ТЕЧЕНИЕ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

 

В статье проведен анализ данных клинического обследования и результатов 

лабораторно-инструментального исследования у 113 больных женщин с жалобами на боль 

в грудной клетке, находившихся на стационарном лечении, которые были разделены на 3 

группы: 1-я группа ‒ 70 больных ИБС, 2-я группа ‒ 20 больных с ККП и 3-я группа ‒ 23 

больных ИБС в сочетании с ККП. В каждой исследуемой группе проводился клинический 

осмотр и тщательный сбор анамнеза в соответствии с общепринятыми методиками с 

целью выяснения жалоб, давности заболевания, оценки факторов риска ИБС, наличия в 

анамнезе осложнений - ИМ, ХСН. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, климактерическая кардиопатия, 

диагностика, факторы риска, постменопауза. 

 

In article the analysis of data of clinical inspection and results of laboratory and tool research 

at 113 sick women with complaints to pain in a thorax who were on hospitalization who have been 

divided into 3 groups is carried out: the 1st group ‒ 70 sick CHD0, the 2nd group ‒ 20 patients 

with CCP and the 3rd group ‒ 23 sick CHD in combination with CCP. In each studied group 

clinical examination and careful collecting the anamnesis according to the standard techniques for 

the purpose of clarification of complaints, prescription of a disease, an assessment of risk factors of 

CHD, existence in the anamnesis of complications - MI, CHF was performed.  

Keywords: coronary heart disease, climacteric cardiopathy, diagnostics, risk factors, 

postmenopause. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в настоящее время занимают ведущее место 

среди причин смертности, заболеваемости и инвалидизации практически во всем мире 

[1, с. 236]. Женщины в постменопаузальном периоде представляют категорию высокого 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Стенокардия, инфаркт миокарда, 

нарушения мозгового кровообращения после прекращения функции яичников и наступления 

менопаузы у них возникают чаще, чем у мужчин [2, с. 112]. Вопросы диагностики и 

дифференциальной диагностики гормональной кардиопатии и ишемической болезни сердца 

в последние годы привлекают все большее внимание кардиологов. Климактерическая 

кардиопатия (ККП) и коронарная недостаточность возникают в один и тот же возрастной 

период, поэтому возможны их сочетания [3, с. 9]. Основанием для такого предположения 

служат появление наряду с кардиалгией сжимающей боли за грудиной по типу стенокардии, 

связь боли с физической нагрузкой, эффект нитроглицерина, косвенные признаки 

атеросклероза: рентгенологически обнаруживаемое уплотнение аорты, склонность к 

гиперлипидемии, длительно предшествующая артериальная гипертензия [4, с. 337]. 

В климактерический период чаще встречаются изменения конечной части 

желудочкового комплекса: сниженные, двухфазные или отрицательные зубцы Т у 66% 

больных и смещение сегмента ST у 60% [5, с. 49]. 

Цель исследования ‒ изучить особенности течения ИБС в сочетании с ККП у женщин в 

постменопаузальном периоде. 
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Материал и методыисследования 

В работе был проведен анализ 113 женщин в возрасте от 40 до 55 лет (средний возраст 

46,8 ± 3,6 лет) с диагнозом ИБС (прогрессирующая стенокардия напряжения, 

климактерическая кардиопатия), проходивших обследование и лечение в отделении 

экстренной терапии Самаркандского филиала Республиканского Научного Центра 

Экстренной Медицинской Помощи с 2015-2016 гг. Критериями включения в исследование 

были: женский пол, возраст от 40 лет до 55 лет, диагностированная ранее ИБС, в частности, 

прогрессирующая стенокардия напряжения, подтвержденный гинекологом диагноз пери- и 

постменопаузы, информированное согласие пациенток на участие в исследовании. Из 113 

пациенток были сформированы три группы для последующего сравнительного анализа.I 

группу составили 70 (62%) пациентки с диагнозом ИБС, II группу – 20 (18%) пациенток с 

диагнозом ККП, III группу- 23 (20%) пациенток с ИБС в сочетании с ККП. 

Результаты исследования и их обсуждение 
У 88 (78%) пациенток наблюдалось отсутствие менструаций на протяжении более 1 года. 

У 78 (89%) больных этой группы менопауза была физиологическая, у остальных 10 (11%) - 

хирургическая. У 25 (22%) пациенток наблюдался регулярный или нерегулярный 

менструальный цикл, либо с отсутствием менструаций в течение менее 1 года. При выписке 

из стационара всем пациенткам наряду со стандартной антиангинальной и дезагрегантной 

терапией были назначен препарат цимицифуги.  

В каждой исследуемой группе проводили клинический осмотр и тщательный сбор 

анамнеза в соответствии с общепринятыми методиками с целью выяснения жалоб, давности 

заболевания, оценки ФР ИБС, наличия в анамнезе осложнений ‒ ИМ, ХСН. 

Оценивали следующие ФР ИБС: ДЛП, АГ, нарушение углеводного обмена в виде СД, 

ожирение и характер распределения жира в организме, отягощенный семейный анамнез. 

Боли в области сердца (кардиалгия) у больных II группы локализуются у его верхушки и 

в прекардиальной области, характеризуются различной иррадиацией ‒ от незначительной (в 

левую лопатку) до обширной (вся левая половина грудной клетки) и разной интенсивностью 

(от ноющей до сильной и нестерпимой). Характерна эмоциональная окраска болевого 

синдрома: «вонзили нож», «вбили гвоздь», «прокололи длинной иглой», «кипятком обливает 

сердце». У пациенток III группы боль имеет сложный характер, обусловленный сочетанием 

кардиалгии и стенокардии. ИБС возникает у больных в более позднем возрасте (51 год) по 

сравнению с ККП (47 лет) и почти всегда в постменопаузе. Нарушение ритма и 

внутрижелудочковой проводимости наблюдались у больных 1-й, 2-й и 3-й групп: синусовой 

тахикардия наблюдалась у 17 (24,2%), 4 (20%) и 9 (39,1%) соответственно, 

суправентрикулярная экстрасистолия у 12 (17,1%), 2 (10%) и4 (17,3%) соответственно, 

желудочковая экстрасистолия у 5 (7,1%), 1 (2%) и 3 (13%) соответственно, нарушение 

внутрижелудочковой проводимости у 35 (50%), 2 (10%) и 11 (47,8%) соответственно. У 

больных 1-й группы нарушения сердечного ритма в виде синусовой тахикардии, 

суправентрикулярнойи желудочковой экстрасистолии наблюдались чаще, чем у больных 2-й 

группы. В то же время в 3-й группе синусовая тахикардия встречалась у 39,1%, нарушения 

ритма регистрировались чаще, чем в 1-й группе.Диффузные мышечные изменения миокарда 

(уплощение или инверсия зубца Т) у больных часто наблюдались в 1-й и 3-й группах (у 67 и 

57,9% соответственно). Если диффузные изменения миокарда при ИБС закономерны, то при 

ККП, вероятно, они обусловлены дисгормональными и метаболическими нарушениями. 

Наиболее характерными изменениями электрокардиограммы у больных II и III групп были 

нарушения периода реполяризации, которые имели диффузный характер, незначительную 

«глубину» и стойкость. Больные всех трех групп не отличались по уровню ОХС. 

Содержание ЛПНП, ТГ и коэффициент атерогенности у больных I и III групп были выше, а 

уровень ЛПВП – ниже. АГ наблюдалась во всех трех группах у 34 (48%), 4 (20%) и 9 (37%) 

соответственно. СД был выявлен у 8 (12%) пациенток в I группе и у 3 (13%) пациентки III 

группы. Результаты Эхо-КГ исследования: В Iи III группах нарушение локальной 
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сократимости регистрировалось у 42 (60%) и 6 (25%) пациенток, соответственно, ГЛЖ - у 30 

(43%) в I группе,у 2 (10%) во II группе и у 6 (25%) в III группе, снижение ФВ (< 45%) ‒ у 17 

(24%) вI группе и 3 (13%) в III группе. 

Выводы. Необходимо дифференцировать климактерическую кардиопатию и 

ишемическую болезнь сердца, а так же определять степень их выраженности при сочетанном 

течении. Это чрезвычайно важно для выбора лечебной тактики, так как если не осуществлять 

положительное лечебное воздействие на некоронарогенный фактор при его наличии эффект 

лечения слабый либо отсутствует. Назначение больным с изолированной климактерической 

кардиопатией и больным ишемической болезнью сердца в сочетании с климактерической 

кардиопатией препарата цимицифуги приводит к стойкому купированию болевого синдрома 

в течение 2-3 сут у 69,4% больных и уменьшению при суточном мониторировании ЭКГ 

более чем в 2 раза количества экстрасистол и пароксизмов тахиаритмий у 58,3% больных. У 

60,3% больных лечение приводит к нормализации зубца Т на ЭКГ и решает вопрос об орга-

ническом или функциональном происхождении отрицательного зубца Т. 
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РОЛЬ УЗДГ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЧЕЧНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

В доступной литературе, не изучалось изменение почечного кровотока при различных 

степенях развития АГ, определение параметров почечного кровотока у больных с АГ. 

Поэтому ультразвуковая допплерография занимает большое значение в исследовании 

почечного кровообращения с сопутствующей патологией с ангиогенным генезом, каким 

является артериальная гипертония. 

Ключевые слова: допплерографические признаки артериальной гипертензии, 

оптимизация УЗДГ. 

 

In the available literature, the change has not been studied in renal blood flow at various 

degrees of hypertension, the definition of renal blood flow parameters in patients with hypertension. 

Therefore, Doppler ultrasound takes great importance in the study of renal blood flow with 

concomitant diseases with gene angio genesis, what is hypertension. 

Key words: Dopplerographic signs hypertension, optimization of Doppler ultrasound. 
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Цель исследования. Изучить результаты диагностики артериальной гипертензией с 

помощью УЗДГ. 

Задачи исследования. 
1. Определить критерии выявления больных с артериальной гипертензией для 

проведения допплерографии. 

2. Определить оптимальный объем и последовательность применения допплерографии 

сосудов почек. 

3. Выявить особенности почечного кровотока у больных артериальной гипертензией в 

сочетании с хроническим пиелонефритом. 

4. Изучить особенности почечного кровотока у больных вазоренальной гипертензией. 

Материалы и методы исследования. Обследования 60 человек с артериальной 

гипертензией. Находящихся на диспансерном учете. Из них у 25 пациентов при применении 

комбинаций из двух-трех гипотензивных препаратов практически не удалось снизить АД до 

удовлетворительных величин.  

Первую (контрольную) группу составили 26 человек (здоровые добровольцы), из них - 

10 мужчин и 16 женщин. Вторую группу составили 34 пациента с артериальной 

гипертензией I. II и III степеней. Из них I степень артериальной гипертензии была у 20 

больных, при этом у 8 человек выявлены различные урологические заболевания. 

Артериальная гипертензия II степени у 12 больных (из них с заболеваниями почек 3 человек) 

и у 2 пациентов определялась артериальная гипертензия III степени вазоренального генеза. 

Ультразвуковые исследования и допплерография почек осуществлялась с помощью 

ультразвуковых приборов MINDRAY DS 3 контекстного датчика с диапазоном с частотой 

3,5-5 МГц. Всем больным было проведено комплексное УЗИ. включающее В-режим; 

цветовое допплеровское картирование, энергетический и импульсный допплер. В B-режиме 

оценивался размер, контуры, подвижность, толщина паренхимы. состояние чашечно-

лоханочной системы. наличие конкрементов и патологических образований почек. При 

цветовом допплеровском картировании сдвиг частот последовательных ультразвуковых 

импульсов преобразуется в цвета различных оттенков в соответствии со шкалой и в 

зависимости от направления и степени сдвига. 

Результаты исследования. В области устья пиковая систолическая скорость колебалась 

в правой почечной артерии от 78,0 см/с до 92,0 см/с со средним значением 82,0 см/с. В левой 

почечной артерии пиковая систолическая скорость кровотока варьировала от 76.0 до 90.0 

см/с со средним значением 80,0 см/с. Конечная диастолическая скорость кровотока 

колебалась в правой и левой почечных артериях от 24,0 до 27,0 см/с и от 23,0 до 27,5 см/с и 

средним значением 26,5 и 26 см/с соответственно. Индекс резистентности колебался в 

правой почечной артерии от 0,60 до 0,66 со средним значением 0,63 в левой артерии от 0,62 

до 0,5 со средним значением 0,65. В правой почечной артерии пульсационный индекс 

варьировал от 0,86 до 0,8 в левой артерии от 0,82 до 0,94 и средним значением 0,93 0,91 

соответственно. В полученных данных в области сегментарных артерий пиковая 

систолическая скорость колебалась в правой почечной артерии от 58.0 см/с до 68,0 см/с. со 

средним значением 63,5 см/с. В левой почечной артерии пиковая систолическая скорость 

кровотока варьировала от 48,0 до 64.0 см/с со средним значением 58,0 см/с. Оценка 

кровотока почечной артерии при сочетании хронического пиелонефрита с артериальной 

гипертензией. У 32 пациентов АГ I, II ст. и хроническим пиелонефритом (АГ 1 ‒ 20, АГ II ‒ 

12) получены следующие показатели кровотока: пиковая систолическая скорость колебалась 

в устье основного ствола правой почечной артерии от 88,0 см/с до 93,0 см/с со средним 

значением 91,0 см/с. В левой почечной артерии пиковая систолическая скорость кровотока 

варьировала от 83,0 до 91.0 см/с со средним значением 88,0 см/с. Конечная диастолическая 

скорость кровотока колебалась в правой и левой почечных артериях от 25,5 до 27,0 см/с и от 

24,5 до 27,5 см/с и средним значением 26,5 и 25,5 см/с. соответственно. Индекс 

резистентности колебался в правой и левой почечных артериях от 0,61 до 0,63 со средним 
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значением 0.62. В правой почечной артерии пульсационный индекс варьировал от 0,7 до 

0,96; в левой артерии от 0,86 до 0,96 и средним значением 0.94 и 0,93 соответственно. В 

артериях паренхимы при множественном сравнении достоверные различия выявлены в 

индексе резистентности (р<0,03) для пациенты с хроническим пиелонефритом в сочетании с 

АГII ст. 

Заключение. Высокая информативность серо шкального ультразвукового исследования, 

позволяет оценить состояние сосудов, почечные артерия и вена. Тем не менее, возможность 

дифференцировать энтероренальные сосудистые структуры почки или получить 

информацию о гемодинамике, ничтожно мала. Допплерография ощутимо расширяет 

возможности ультразвуковой диагностики в исследовании сосудов почечные артерия.  

ВЫВОДЫ 
1. Не обнаружено значимой разницы значений качественных и количественных 

параметров кровотока между контрольной группой и больными артериальной гипертензией I 

степени. 

2. Увеличение линейных скоростей и индекса резистентности отмечено у пациентов 

артериальной гипертензией, имеющих у больных с артериальной гипертензией. 

3. Данные допплерографии сосудов почек у больных АГ 1 ст. не позволяют выявить 

статистически значимых изменений параметров кровотока в сравнении с контрольной 

группой. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

ГРИБКОВОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 

Проанализированы результаты КТ грудной клетки 56 больных с бронхиальной астмой 

грибковой этиологии. По результатам исследования выявлен целый ряд общих симптомов, 

указывающих на диффузное поражение легочной паренхимы и интерстиция, а также 

изменения корней, плевры и лимфатических узлов. Эти изменения могут выявляться и при 

других интерстициальных и диффузных заболеваниях лѐгких. Поэтому при верификации 

диагноза легочного пециломикоза главными дифференциально-диагностическими 

критериями должны быть положительные результаты микологического исследования. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, лучевая диагностика, грибковая паренхима, 

интерстиции, бронхи. 

 

We analyzed the results of chest CT 56 patients with bronchial asthma fungal etiology. 

According to the results of the study revealed a number of common symptoms indicating diffuse 

damage to the lung parenchyma and interstitium, and changes in the roots, pleura and lymph 

nodes. These changes can be detected and in other interstitial and diffuse lung disease. Therefore, 

when verification of the diagnosis of pulmonary paecilomyces the main differential-diagnostic 

criteria must be the positive results of mycological research. 

Key words: asthma, diagnostic imaging, fungal parenchyma, third spacing, and bronchi. 

 

В последние годы отмечается пристальный интерес врачей всего мира к изучению 

бронхиальной астмы (БА). Это связано с резким увеличением роста развития БА на фоне 

внедрения в медицинскую практику новых достижений науки, новых антибиотиков, 

глюкокортикоидов и иммуносупрессорных препаратов и ухудшению экологии. Оборотной 

стороной такого прогресса в современной медицине явилось нарастание значимости 

проблемы БА [6, 7]. 

Среди этиологических факторов бронхиальной астмы, выявленных на территории 

Узбекистана, в том числе Самаркандской области, обращает на себя внимание новый вид 

возбудителя заболевания почвенных грибов рода Paecilomyces, ранее считавшиеся 

непатогенными [1, 2, 3]. 

Инфицирование грибами рода Paecilomyces одно из самых молодых «этиологических 

форм» поражения человека. В настоящее время нарастает поражаемость этим родом гриба 

людей различного возраста, при этом развивающаяся болезнь названа пециломикозом. 

Ежегодно в печати появляются всѐ более новые данные, посвящѐнные этой проблеме[2, 3]. 

Несмотря на решѐнность многих проблем, связанных с эпидемиологией, клиникой, 

лабораторно-иммунологической диагностикой и терапией данной патологии, лучевая 

диагностика БА до настоящего времени остаѐтся мало изученной [5, 8, 9]. Сообщения о 

внедрении в диагностику БА компьютерной томографии (КТ) в отечественной и зарубежной 

литературе не достаточно.  

Цель исследования ‒ определить возможности и место КТ в диагностике БА для 

выяснения характера и степени поражения лѐгкого, а также распространѐнности 

патологического процесса. 

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы результаты КТ грудной 

клетки 56 больных с БА пециломикозной этиологией в возрасте от 17 до 59 лет, 

находившихся на обследовании и лечении клиники Самаркандского медицинского 

института. Этим больным на основании клинико-лабораторного, рентгенологического, 
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микологического и других методов исследования был поставлен диагноз БА. Давность 

заболевания более 5 лет. 

КТ-исследования выполняли на аппарате ―SomotomEmdion‖ фирмы ―Simens‖ с шагом 

томографа 10-20 мм. Первичное стандартное КТ-исследование заключается в получении 

серии примыкающих томографических срезов от верхушек лѐгких до дна задних рѐберно-

диафрагмальных синусов в условиях естественной контрастности (нативная КТ) на высоты 

задержанного вдоха и легочном электронном окне (-700…-800 НU). При обнаружении 

патологии интерстиции лѐгких делали более точные срезы (2-5 мм) с последующей 

реконструкцией изображения. 

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении КТ-картины лѐгких у 

больных с БА этиологическими факторами, которые являются грибы рода Paecilomyces, 

обращали внимание на структуру бронхов, интерстиции, долек, терминальных отделов 

респираторного тракта, ангиоархитектонику, состояние лимфоузлов и плевры, а также на 

локализацию изменений.  

Одним из общих КТ-признаков, поражение бронхолегочной системы при БА является 

изменение интерстициальной ткани лѐгких, приводящее к появлению тонкого сетчатого или 

крупно-петлистого усиления легочного рисунка (рис. 1) за счѐт уплотнения 

перибронховаскулярного, междолевого и внутридолькового интерстиция. Эти уплотнения 

обусловлены воспалительной инфильтрацией или фиброзом соединительной ткани 

межальвеолярных перегородок, окружающей стенки бронхиол и сосудов.  

Извращѐнный легочной рисунок за счѐт патологии интерстициальной ткани в наших 

наблюдениях обнаружен у 52 (93%) больных, из 56 Анализ КТ-данных показывает, что для 

поражения лѐгких грибами рода Paecilomyces более характерны центролобулярные и 

хаотично расположенные очаговые тени (40 больных, 71%). Центрилобулярные очаги, 

соответствуюшие центру дольки, как правило, представляют фокус перибронхиального и 

периартериального воспаления. Сочетание центрилобулярных очажков с уплотнениями 

тонколинейной структуры (1-2,5 мм) указывает на их принадлежность к терминальным 

отделам респираторного тракта. Очаги, хаотично расположенные в легочной дольке могут 

отображать поражение дыхательных путей, внутридолькового интерстиция и разветвлений 

внутрилобулярных артерий. 

По результатам КТ-исследований из 56 больных в 42 (43%) наблюдениях обнаружены 

инфильтративные изменения (снижение прозрачности) легочной ткани. При локализации 

инфильтратов в области ворот, центральной части лѐгких, вдоль бронхо-сосудистых пучков, 

они при КТ нередко обозначаются как конгломератные массы, которые наблюдаются и при 

фиброзе или сливных очагах. 

Изменения в бронхах и терминальных частях респираторного тракта у больных с БА при 

КТ-исследованиях чаще всего изображается в виде перибронхиальной (21 случай ‒ 37%). 

При перпендикулярном положении по отношению к скану в бронхо-сосудистой структуре 

выявляется кольцевидная тень с неравномерностью просвета и неравномерно утолщѐнной 

стенкой с прилежащим поперечным срезом легочной артерии (округлая мягкотканая 

структура). 

Одним из выражений патологий терминальных бронхов считается регистрация при КТ 

так называемых «воздушных ловушек» (центрилобулярная эмфезима), т.е. патологические 

задержки воздуха в пределах дольки, групп долек, развивающиеся в результате сужения 

бронхиол и проявляющийся зонами повышенного наполнения воздуха. 

Симптом ―матового стекла‖, являющийся одним из достоверных КТ-признаков БА, 

отображает различные патологические изменения на уровне альвеол: альвеолит; наличие в 

просвете альвеол клеточных инфильтратов (макрофагов, клеток крови, лимфоцитов и 

других). Симптом проявляется снижением воздушности (прозрачности) легочных полей в 

виде низкой интенсивности ―молочной пелены”. В наших исследованиях он обнаружен при 

бронхиальной астме – в 16 (28,6%) ―Матовое стекло‖ отражает не только проявление 
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альвеолита и воспалительной инфильтрации, но возникает и при застойных явлениях в 

микроциркуляторном русле лѐгкого. Этот симптом отличается от пневмонических 

затемнений тем, что на его фоне различаются сосудистые структуры. 

При длительном течении БА пециломикозной этиологии при КТ высокого разрешения 

иногда выявлялся симптом ―сотового лѐгкого‖ (33% случаев). Легочная ткань при этом 

замещается кистозными воздушными пространствами диаметров 3-10 мм, группирующиеся 

и разделяющиеся фиброзной тканью. Деформация и уплотнение паренхиматозных 

интерстициальцых структур принимают вид ―сотового лѐгкого‖: кисты по типу ―пчелиных 

сот‖. 

Наряду с выше изложенными, КТ-признаками поражения лѐгкого при БА является 

дезорганизация ангиоархитектоники (50 случаев -89%), уплотнение и утолщение 

междолевой плевры (29 случаев-52%) и аденопатия бронхопульмональных и других 

внутригрудных лимфатических узлов (27 наблюдений -48%). 

Выводы. Результаты данного исследования показали, что при БА пециломикозной 

этиологии КТ выявляет целый ряд общих симптомов, указывающих на диффузные 

поражения легочной паренхимы и интерстиции, стадии развития патологического процесса. 

Наиболее частые из них – ячеисто-петлистое усиление легочного рисунка за счѐт уплотнения 

(инфильтрация, фиброз) интерстициальной ткани; появление мелкоочаговых изменений в 

интерстиции и термальных бронхиолах, мелких сосудах; фокусы затемнений легочного поля 

и зоны ―матового стекла‖. Другие симптомы, как ―сотовое лѐгкое‖ возникают по мере 

прогрессирования заболевания, формирования необратимых фиброзных изменений. Эти 

изменения могут выявляться и при других интерстициальных и диффузных заболеваниях 

лѐгких. Поэтому при верификации диагноза БА пециломикозной этиологии главными 

дифференциально-диагностическими критериями должны быть микологические 

исследования. 
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ 

 

Работа посвящена применению иммуномодулирующей терапии препаратом глутоксим в 

комплексе лечебных мероприятий при ХОБЛ. У больных ХОБЛ, получавших комплексное 

лечение с иммуномодулирующим препаратом ‒ глутоксим, отмечалась нормализация 

большинства клинико-функциональных показателей и параметров иммунологической 

реактивности, наступление клинической ремиссии заболевания. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, иммуномодулирующая 

терапия. 

 

По документам Глобальной стратегии диагностики, лечения и профилактики 

хронической обструктивной болезни легких (GOLD, 2011) известно, что ХОБЛ входит в 

число наиболее распространенных xpоничеcкиx болезней человека. Установлено, что ХОБЛ 

наносит значительный экономический ущерб, обусловленный не только дорогостоящим 

лечением данной категории больных, но и продолжительной временной, а также часто 

стойкой и значительной утратой трудоспособности наиболее активной части населения [1]. 

Патогенетическими механизмами развития ХОБЛ являются иммунологические и 

метаболические изменения в слизистой бронхов, сопровождающиеся выраженными 

нарушениями мукоцилиарного клиренса и прогрессирующей бронхиальной обструкцией [3]. 

Нарушения иммунных механизмов являются основной причиной и фактором риска частых 

рецидивов, прогрессирования болезни и обструкции бронхов из-за невозможности еѐ 

эффективного иммунологического контроля, поскольку известно, что при иммунной 

дисфункции страдает эффекторная результативность иммунной защиты из-за нарушения 

системы распознавания антигенов и их уничтожения [4]. Показано также, что под влиянием 

иммуномодуляторов уменьшается тяжесть обострений ХОБЛ и в значительной степени 

влияют на прогноз заболевания [2, 5, 6, 7]. Все это явилось основанием для проведения 

данной работы, посвященной применению иммуномодулирующей терапии в комплексе 

лечебных мероприятий при ХОБЛ. 

Цель исследования изучить клинико-иммунологические аспекты эффективности 

комплексной иммуномодулирующей терапии препаратом ‒ глутоксим у больных ХОБЛ. 

Материал и методы. В исследование были включены 44 больных ХОБЛ получавшие 

стационарное лечение в отделение экстренной терапии СФ РНЦЭМП (диагноз 

верифицировался данными анамнеза, клинической картины, рентгенологическими и 

функциональными методами диагностики согласно GOLD). Все пациенты отвечали 

критериям обострения ХОБЛ: усиление одышки, увеличение количества и степени 

―гнойности‖ мокроты, а также соответствовали следующим: возраст >45 лет; анамнез 

курения >20 пачек/лет; объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) <50% от должных 

значений. Исследование вентиляционной функции легких проводили на аппарате 

―SPIROSIFT SP-5000‖ с автоматической обработкой параметров (FUKUDA DENSHI, 

Япония). Определение иммунофенотипа лимфоцитов проведено с помощью 

моноклональных антител, а параметров гуморального иммунитета уровень Ig классов A, M, 

G иммуноферментным методом с использованием наборов ИФА производства Вектор-Бест, 

Россия. Контрольную группу составили 15 практически здоровых лиц. Соответственно 

поставленной цели нами изучена эффективность и безопасность использования 

иммуномодулирующего препарата глутоксим (3%-1ml, 10 дней) в комплексе лечения 
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больных ХОБЛ. Параллельно с назначением «глутоксим» пациенты получили стандартную 

терапию согласно протоколам обследования и лечения. Полученные данные подвергали 

статистической обработке на персональном компьютере Pentium-IV по программам, 

разработанным в пакете EXCEL с использованием библиотеки статистических функций с 

вычислением среднеарифметической (М), среднего квадратичного отклонения (m), 

относительных величин (частота, %), критерий Стьюдента (t) с вычислением вероятности 

ошибки (р). 

Результаты исследования. В ходе исследования проводилась оценка клинических 

показателей, включая диспноэ, параметров ФВД, газового состава артериальной крови и 

электролитов, побочных эффектов терапии. В основном больные имели тяжелую форму 

ХОБЛ, и обострение заболевания сопровождалось умеренной гипоксемией и гиперкапнией. 

При поступлении у наблюдаемых пациентов констатировались пониженные, показатели 

ОФВ1, ПСВ, МОС25, МОС50, МОС75, МОС25-75 при нормальных значениях показателей 

ФЖЕЛ, что соответствует обструктивным нарушениям вентиляционной функции легких. 

Комплексное лечение с использованием глутоксима проявлялось увеличением всех ФЖЕЛ, 
ОФВ1, ПСВ, МОС25, МОС50, МОС75, МОС25-75 показателей функции внешнего дыхания до 

уровня нормы.  

Обнаружено, что в исследуемой популяции больных ХОБЛ происходят выраженные 

нарушения иммунного статуса, проявляющиеся дефицитом показателей как клеточного 

CD3
+
, CD4

+
, CD8

+
, CD16

+
, так и гуморального звена иммунитета CD19

+
,
 
CD23

+
, CD95

+
-

клеток. Полученные нами данные о содержании иммуноглобулинов А, М свидетельствует об 

отсутствии существенных изменений, кроме иммуноглобулина G который достоверно 

повышен у больных ХОБЛ. 

Полученные нами данные по результатам комплексного лечения больных ХОБЛ 

дополнительно глутоксима указывают на значительно более выраженные изменения со 

стороны иммунной системы при данной схеме терапевтического лечения. Эффект включения 

в комплекс глутоксима проявляется восстановлением параметров циркулирующих в 

периферической крови Т-лимфоцитов до уровня нормы. В отношении субпопуляции 

иммунорегуляторных Т-лимфоцитов при использованном способе лечения характерным 

можно считать достоверное повышение относительного содержания субпопуляций
 
CD4

+
,
 

CD8
+
-клеток. Включение в комплексную терапию глутоксима отражается тенденцией к 

повышению уровня Ig классов А, М и G.  

Таким образом, у больных ХОБЛ, получавших комплексное лечение с 

иммуномодулирующим препаратом ‒ глутоксим, отмечалась нормализация большинства 

клинико-функциональных показателей и параметров иммунологической реактивности, 

наступление клинической ремиссии заболевания. Эффективность комплексного лечения 

глутоксимом, безопасность и доступность, отсутствие осложнений и побочных реакций при 

его применении позволяют рекомендовать использование этого метода в комплексе 

лечебных мероприятий ХОБЛ.  
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РАХИТДА ЎРИК ДОНАГИ МОЙИ ВА АЕВИТНИ ҚЎЛЛАГАНДА ДАВО 

САМАРАДОРЛИГИНИ БАХОЛАШ 

 

Рахитда юқори ѐғ кислоталарининг таркибини ўзгариши аниқланган. Юқори ѐғ 

кислоталарнинг таркибини ўзгариши патологик жараѐннинг оғирлик даражасига боғлиқ. 

Рахитда юқори ѐғ кислоталарнинг таркибини ўзгариши ўрик донаги мойи ва аевит билан 

коррекция қилинган, қўлланилган ўрик донаги мойи ва аевит билан ўтказилган 

коррекцияловчи терапия натижалари берилган. Рахит билан хасталанган болаларда ушбу 

усулнинг самарадорлиги кўрсатилган. 

Калит сузлар: ўрик донаги мойи, аевит, ѐғ кислоталар, рахит, болалар. 

 

Revealed significant changes in the composition of higher fatty acids with rickets. Depth 

changes of the higher fatty acids depend on the severity of the pathological process. Revealed 

violations of the higher fatty acids corrected using apricot kernel oil and Aevitum. presents the 

results of the use of corrective therapy using apricot kernel oil and Aevitum to treat children with 

rickets. The efficiency of this method of treatment of children with rickets. 

Key words: apricot oil, Aevitum, fatty acids, rickets, children. 

 

Долзарблик. Маълумки рахит хозирги вақтгача жуда кенг тарқалган касаллик бўлиб 

педиатриянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмокда. Ушбу касалликнинг оғир 

шакли кам учрасада енгил ва ўрта оғир шакллари нисбатан кўпроқ тарқалган. Хасталик 

болаларнинг хар-хил касалликларга мойил қилиб қўяди ва касаллик туфайли келиб чиқган 

асоратлар боланинг бутун умри давомида сақланиб қолиши мумкин [3, 6, 8]. Рахит эрта 

ѐшдаги болаларнинг ўсиши ва ривожланишига салабий таъсир кўрсатади [5, 7]. Касалликда 

витамин D-етишмовчилиги натижасида моддалар алмашинувининг барча бўғинларида 

алмашинув жараѐнининг бузилиши, жумладан, липид алмашинувининг бузилиши 

кузатилади. 

Рахитда кузатиладиган липид дисбаланси кальций ва фосфор метаболизмига ва ушбу 

минералларнинг суякдаги нисбатига таъсир кўрсатади [1, 2]. Шунинг учун хам эрта ѐшдаги 

рахит билан касалланган болаларда липид алмашинувини ўрганиш мухим ахамият касб 

этади. 
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Хозирги вақтда тўйинмаган ѐғ кислоталарнинг физиологик ролини ўрганиш липид 

алмашинувида, жумладан рахит касаллигида катта ахамиятга эга. Тўйинмаган ѐғ 

кислоталарнинг етишмаслиги натижасида бола организми касалликларга мойил бўлиб 

қолади, буйраклар функцияси бузилади ва тромбоцитлар агрегацияси кучаяди. Бу холат 

организмдаги тўйинган ѐғ кислоталар миқдориниг кўпайиши билан боғликдир. 

Маълумки, озиқ моддалар, липидлар хам фосфор - кальций алмашинуви жараѐнига 

таъсир кўрсатади ва ушбу тузларнинг организмдаги транспорти бевосита ѐғларнинг 

биологик мембраналарнинг структураси ва функционал фаолиятига боғлиқ. Ушбу 

касалликда кўрсатилган минералларнинг сўрилиши бузилади. Тўйинмаган ѐғ кислоталарнинг 

организмга етарли миқдорда келиб тушмаслиги скелетнинг минерализацияланиш даражаси 

ва фосфор-кальций тузларининг сўрилишига салбий таъсир кўрсатади. 

Юқорида қайд этилганлар асосида рахит касаллигида бузилган липид жараѐнини 

ўрганиш ва уни яхшилаш мухимдир.  

Тадқиқотнинг мақсади. Рахит билан хасталанган болаларда ўрик донаги мойи ва аевит 

қўлланилганда даво самарадорлигини бахолаш. 

Материал ва текшириш усуллари. Текширишлар 83 та рахит билан хасталанган ва 10 

та соглом болаларда (контрол гурухи) ўтказилган. Рахитнинг ўткир кечиши 41 та болада, 

ўткир ости кечиши 42 та болада қайд этилган. Касалликнинг I даражаси 36-та болада ва II 

даражаси 47 та болада аниқланган. 

Текширилган беморларда ѐғ кислоталар таркиби уларнинг метил эфирлари кўринишида 

газ хроматографияси усули ѐрдамида ўрганилди [4]. Фолч усули ѐрдамида эса липидлар қон 

зардобидан ажратиб олинди. Идентификация натижасида қон зардобида қуйидаги ѐғ 

кислоталар аниқланди: 

С(16:0)–пальмитин, С(16:1)–пальмитолеин, С(18:0)–стеарин, С(18:1)–олеин, С(18:2)–

линол, С(18:3)–линолен ва С(20:4)–арахидон. 

Текшириш натижалари ва уларнинг мухокамаси. Рахит билан касалланган бемор 

болаларнинг қони зардобида ѐғ кислоталарнинг миқдори ва уларнинг соғлом болалардаги 

кўрсаткичига нисбати тахлил қилинди. Текшириш натижалари 1 жадвалда берилган. 

 Жадвал 1 

Рахит билан касалланган болаларнинг қони зардобида ѐғ кислоталар таркиби 

Ёғ кислоталар Контроль Рахит билан 

касалланганлар 

Р< 

С (16:0) 28,17±1,37 30,87±1,53 0,01 

С (16:1) 2,70±0,22 1,38±0,64 0,05 

С (18:0) 26,13±1,32 28,03±1,04 0,01 

С (18:1) 0,90±0,13 0.66±0,6 0,01 

С (18:2) 33,32±2,51 29,73±2,34 0,05 

С (18:3) 2,41±0,45 2,58±0,50 0,01 

С (20:4) 3,56±0,60 2,68±0,60 0,01 

Изох: Р- соғлом болаларга нисбатан 

Жадвалда кўрсатилишича С(16:0), С(18:0) и С(18:3) миқдори анча кўтарилган, С(16:1), 

С(18:1), С(18:2) и С(20:4) – миқдорлари камайган, яъни липид алмашинувидаги биз ўрганган 

кўрсаткичларнинг бузилиши аниқланди. 

Ундан ташқари даволаш усулига нисбатан ѐғ кислоталари миқдори аниқланган ва 

олинган натижалар 2-жадвалда берилган. 

Кейинги босқичда рахит билан касалланган болалар қони зардобида ѐғ кислоталар 

миқдорини даволаш усулига қараб ўзгаришини ўрганиш бўлди. 
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Липид жараѐнини бузилишини коррекциялаш учун биз ўсимлик мойи яъни ўрик донаги 

мойини ишлатдик, чунки ўрик донаги мойи тўйинмаган ѐғ кислоталарга бой ва юқори 

биологик фаолликга эга,ноъжуя таъсири йўқ, бола организмидаги алмашинув жараѐнига 

ижобий таъсир кўрсатади. 

1 - гурух (48-та) рахит билан касалланган болалар анъанавий даво усулида, 2 - гурух (35-

та) рахит билан касалланган болалар анъанавий даво усули билан биргаликда 

модификацияланган, яъни ўрик донаги мойи ва аевит қабул қилишган. Олинган натижалар 2 

жадвалда берилган. 

 Жадвал 2 

Рахит касаллигида даволаш усулига нисбатан ѐғ кислоталар 

таркиби ва миқдори ( %) 

Ёғ кислоталари 

 

 

Контроль Анъанавий Модификацияланган 

М±м Р< М±м Р< 

С (16:0) 28,17±1,37 28,96±1,28 0,01 28,21±1,31 0,1 

С (16:1) 2,70±0,22 1,62, ±0,43 0,01 2,55±0,30 0.1 

С (18:0) 26,13±1,32 27,67±0,82 0,20 26,75±0,80 0,1 

С (18:1) 0,90±0,13 0,76±0,10 0,20 0,92±0,10 0,1 

С (18:2) 33,32±2,51 30,74±2,10 0,50 33,12±1,80 0,1 

С (18:3) 2,41±0,45 2,П±0,45 0,05 2,73±0,45 0,1 

С (20:4) 3,56±0,60 2,10±0.51 0,05 3,26±0,40 0,1 

Изоҳ: Р- соғлом болаларга нисбатан 

Анъанавий даво олган болаларда липид дисбаланси, организмдаги специфик даво 

таъсири биринчи навбатда фосфор-кальций жараѐнини коррекциялашга қаратилган, шунинг 

учун хам липид алмашинуви кўрсаткичлари мўътадиллашмаган. Ушбу холат олиб 

борилаѐтган анъанавий давони коррекциялаш лозимлиги хакида далолат беради. 

Рахит билан хасталанган болаларнинг кўпчилигида даво усули коррекциялангандан сўнг 

ѐғ кислоталари таркиби мўътадиллашган. Ўтказилган даволаш усули ўзини юқори 

самарадорлигини кўрсатди ва бу холат қуйидаги натижалар асосида аниқланди: С(16:0) ‒ 

28,21±1,31%, С(16:1) ‒ 2,55±0,30%, С(18:0) ‒ 26,75±0,80%, С(18:1) ‒ 0,92±0,10%, С(18:2) ‒ 

33,12±1,80%; С(18:3) ‒2,73±0,45%; С(20:4) ‒ 3,26± 0,40%.  

Хулоса. Шундай қилиб, рахитда болаларни даволаш мақсадида анъанавий даво билан 

биргаликда ўрик донаги мойи ва аевитни қўллаш ѐғ кислоталари метаболизмини тиклайди, 

кальций билан фосфорнинг сўрилишини яхшилайди ва давонинг юқори самарадорлигини 

таминлайди. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ЖІНОК З ПУХЛИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

Роботу присвячено особливостям використання реабілітаційних технологій у фізичній 

реабілітації жінок з пухлинними захворюваннями молочної залози 

Ключові слова: реабілітаційні технології; жінки; пухлинні захворювання молочної 

залози  

 

The paper is dedicated to the use of rehabilitation technologies in physical rehabilitation of 

women with neoplastic breast diseases. 

Key words: rehabilitation technology; women; neoplastic diseases of the breast 

 

Вступ. Рівень захворюваності на рак молочної залози у жінок постійно зростає і складає 

сьогодні 32% усієї захворюваності на рак. Смертність від раку молочної залози у жінок 

становить 17-20% і ці показники постійно зростають. В Україні рівень захворюваності на рак 

молочної залози у жінок є одним із найбільших і цей показник швидко зростає. Зважаючи на 

те, що раком молочної залози, в основному, хворіють жінки працездатного віку, стає 

очевидним, що реабілітація цих хворих є важливою економічною проблемою [1, с. 15]. 

Постійне вдосконалення методів діагностики і лікування пухлинних захворювань в 

останні роки призвели до суттєвого збільшення тривалості життя онкологічних хворих. 

Поряд з цим збільшення тривалості життя онкологічних хворих сьогодні оцінюють по 

кількості людей, які після операції змогли повернутися до стану повноцінного члена 

суспільства [2, с. 221]. 

Сучасні підходи до лікування онкологічних хворих базуються на використанні різних 

комбінацій спеціальних методів впливу на пухлину – хірургічного, променевого, 

медикаментозного. Беручи до уваги високу ефективність медичної реабілітації жінок після 

проведення радикального, або консервативного лікування пухлинних захворювань молочної 

залози, актуальним стає питання підвищення якості їх життя. Відомо, що онкологічне 

захворювання породжує складний, погано керований комплекс медичних, соціальних і 

психологічних наслідків, які визначають якісно інший рівень здоров‘я і життя онкологічного 
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хворого [1, с. 43]. 

В реабілітації жінок з пухлинними захворюваннями вважалося, що в цих випадках 

абсолютно протипоказано застосування фізичних факторів, зокрема засобів фізіотерапії. 

Проте в останні роки з‘явилися публікації стосовно можливості застосування деяких 

факторів фізіотерапії та сучасних технічних методів інформаційної медицини в реабілітації 

цих хворих [3, с. 367].  

Мета і завдання дослідження. Проаналізувати особливості застосування методів і 

засобів фізичної реабілітації при пухлинних утвореннях молочної залози у жінок після 

оперативних втручань та розробити програму фізичної реабілітації, яка дозволить 

зменшити клінічні прояви після операцій і прискорити відновлення здоров‘я хворих та 

скоротити строки лікування і реабілітації.  

Аналіз публікацій з теми дослідження. Хворі з онкологічними захворюваннями – це 

особлива і дуже складна категорія пацієнтів. Особливо складною медична реабілітація є у 

жінок тому, що жінка є матір‘ю для своїх дітей і жінкою чоловіка. У багатьох жінок мають 

місце супутні захворювання ‒ серцево-судинні, хронічні пневмонії або бронхіти, цукровий 

діабет чи гіпертонічна хвороба, хвороби нирок, печінки [4, с. 165]. 

У зв‘язку із впровадженням нових методів діагностики і медичної реабілітації тривалість 

життя жінок після оперативного або консервативного лікування поступово збільшується. 

Налічується велика кількість хворих, які після медичної реабілітації живуть понад 5 років та 

не мають рецидивів захворювання і метастазів. Проте якість життя цих жінок залишається 

досить низькою. Під поняттям «якість життя жінки після лікування» розуміють: 

неможливість працювати, неможливість знаходитись в суспільстві, наявність негативних 

емоцій і хронічний стрес, пов‘язаний із страхом за своє життя. 

Найбільш частими ускладненнями хірургічного лікування рака молочної залози (РМЗ) є 

постмастектомічні набряки (ПМН) верхньої кінцівки (ВК). Частота їхнього виникнення, за 

даними різних авторів, коливається від 16,8 до 64,6%. Останнім часом з'явилося поняття 

«постмастектомічний синдром», який включає в себе: постмастектомічний дефект, ПМН, 

обмеження амплітуди рухів у плечовому суглобі, порушення периферичної нервової 

системи, депресію. Наявність ПМН негативно впливає на професійні навички жінки (аж до 

втрати працездатності), значно ускладнює і без того непрості міжособистісні і сімейні 

відносини у пацієнток із РМЗ, що призводить до зниження їхньої самооцінки та самоповаги 

[4, с. 242].  

Сучасними підходами до проведення реабілітації у жінок з онкологічними 

захворюваннями є застосування принципово нових технологій реабілітації, які мають високу 

ефективність і дозволяють у короткі строки повернути хворих жінок до праці і в соціум 

(застосування електромагнітних випромінювань, методу пневматичної компресії, метод 

поєднаного застосування низько інтенсивного лазерного випромінювання червоного і 

інфрачервоного діапазону і фототерапії, ультразвукової терапії). Літературні дані свідчать 

про те, що онкологічним хворим після радикального, комбінованого або комплексного 

лікування на протязі перших 3-х років після лікування необхідно кожний рік проводити 1-1,5 

місячні курси санаторного лікування [2, с. 43].  

Результати дослідження. При складанні індивідуальної програми реабілітації 

реабілітолог повинен враховувати: вік хворої, стадію захворювання (1- 2 стадія, чи 3), 

локалізацію процесу, метод лікування, професію і посаду, умови праці, враховувати прогноз 

захворювання (консультуватися з лікарем-онкологом) та стан нервово-психічної сфери 

хворої. 

Для реабілітації онкологічних пацієнтів фізичні методи, масаж і лікувальна гімнастика 

використовуються на всіх етапах протипухлинного лікування з метою профілактики 

післяопераційних ускладнень, ліквідації негативних наслідків хіміо- і гормонотерапії, 

лікування супутніх захворювань.  

При відновленні працездатності у хворих раком молочної залози після мастектомії, 
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основним фактором реабілітації є психотерапія, тому що саме психологічний фактор є 

головним для відновлення стану таких хворих і повернення їх у трудовий колектив і у сім'ю. 

Стаціонарне лікування в онкологічному відділенні, оперативне втручання, променева та 

хіміотерапія у післяопераційному періоді посилюють негативні емоції у жінок та сумніви 

стосовно їх майбутнього життя [1, с. 224].  

Важливим психотерапевтичним фактором для відновлення психічного стану хворих є 

продовження реабілітації жінки в санаторно-курортних умовах. Санаторно-курортний етап 

реабілітації, на нашу думку, є найбільшим резервом, за допомогою якого можна буде значно 

підвищити ефективність реабілітації цього контингенту хворих, тому що технічні засоби, які 

застосовують в санаторіях, містять у собі потужний реабілітаційний потенціал [3, с. 314]. 

Клінічні і експериментальні дослідження дозволяють рекомендувати метод 

інформаційно-хвильвої терапії (ІХТ) при консервативному (паліативному), хірургічному і 

комбінованому лікуванні пухлинних захворювань різної локалізації. Поряд з анальгезуючим 

і седативним ефектом при ІХТ досягається дезінтоксикаційний ефект, що дуже важливо в 

комплексі протиракових заходів. Динамічна електронейростимуляція (ДЕНС) ‒ новий 

загально-доступний метод рефлексотерапії, при якому здійснюється абсолютно нешкідливий 

вплив на шкірну проекцію хворого органа. Метод використовують при ПМН для зменшення 

набряку і покращення відтоку лімфи [5, с. 86]. 

Програми реабілітації використовують в 3-х варіантах (з урахуванням етапу 

протипухлинної терапії, кількості використовуваних лікувальних фізичних факторів і 

тривалості лікування): повна програма, головними умовами для призначення якої є: 

радикальність проведеного протипухлинного лікування, відсутність рецидивів і метастазів, 

вірний вибір фізичних чинників з чітким дотриманням показань і протипоказань для їх 

використання; щадна програма та окремі фізичні фактори [5, с. 108]. 

1. У післяопераційному періоді для попередження контрактури плечового суглоба, 

набряку верхньої кінцівки на стороні операції використовують: 

- ЛГ з інструктором по індивідуальній програмі ‒ 10-12 процедур.  

- лікувальну гімнастику (групові заняття) ‒ 10-12 процедур.  

- магнітотерапію ‒ 10-12 процедур.  

- Електростимуляцію лімфатичної системи ‒ 10-12 процедур  

- Пневматичну компресію ‒ 10-12 процедур.  

- Бальнеотерапію ‒ 10-12 процедур.. 

2. У післяопераційному періоді для лікування лімфатичного і лімфовенозного набряку 

верхньої кінцівки на стороні операції використовують; 

- Пневматичну компресію ‒ 15 процедур.  

- Магнітотерапію ‒ 12-15 процедур.  

- Масаж по методиці «відсмоктування», з елементами лімфодренажного масажу ‒ 12-15 

процедур.  

- ЛГ з інструктором по індивідуальній програмі ‒ 15 процедур.  

- Кардіотренування ‒ 10-12 процедур.  

- Озонотерапію («Медозон») ‒ 10-12 процедур  

- Кисневу терапію ‒ 10-12 процедур.  

- Бальнеотерапію (ванни, гідромасаж, заняття в басейні) ‒ 10-12 процедур.  

- Багатоканальну електроміостимуляцію ‒ 10 процедур.  

- електростимуляцію лімфатичної системи ‒ 10 процедур.  

- ультразвукову терапію ‒ 10-12 процедур. 

3. У післяопераційному періоді для лікування больового синдрому, малорухливості 

плечового суглоба на стороні операції виклристовують:  

- ЛГ з інструктором по індивідуальній програмі ‒ 10-15 процедур.  

- Заняття на тренажерах індивідуально ‒ 10-12 процедур.  

- Магнітотерапію ‒ 12-15 процедур.  
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- Багатоканальну електроміостимуляцію ‒ 10-12 процедур  

- Електроіонофорез («Гідрофор») ‒ 10-12 процедур..  

- ультразвукову терапію ‒ 10-12 процедур.  

- Гідрокінезіотерапію ‒ 10 процедур.  

- Масаж ‒ 12-15 процедур. 

Жінка після операцій на молочній залозі не повинна втрачати впевненості в собі та у 

можливості відновлення здоров'я і жіночності. Максимально швидко і досягти бажаних 

результатів можна за допомогою сучасних засобів екзопротезування. Це вірно підібраний 

протез грудей, який є косметичним та лікувально-профілактичним засобом, що сприяє 

швидкій постопераційній адаптації і загоєнню тканин. Він компенсує ваговий дисбаланс, 

попереджаючи вторинні деформації тіла (порушення постави, викривлення хребта, 

опущення плечей і т.д.). Крім нього велике значення має підібраний правильним чином 

бюстгальтер, основна функція якого - надійна фіксація екзопротезу [1, с. 227]. 

Висновки. 
1. Сучасними підходами в реабілітації жінок з онкологічними захворюваннями є 

застосування принципово нових технологій, які мають високу ефективність і дозволяють у 

короткі строки повернути їх до праці і в соціум. При цьому використовують електромагнітні 

випромінюванння, метод пневматичної компресії, метод поєднаного застосування низько 

інтенсивного лазерного випромінювання червоного і інфрачервоного діапазонів і 

фототерапії, ультразвукову терапію та методи ІХТ та ДЕНС. 

2. Технічні засоби, які застосовують в санаторних умовах, містять у собі потужний 

реабілітаційний потенціал і тому санаторно-курортний етап є значним резервом, який можна 

використовувати для підвищення ефективністі відновного лікування жінок з пухлинними 

захворюваннями молочної залози.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМИНЕНИЯ ГИПОТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ  

БОЛЬНЫМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

Высокое артериальное давление (АД) является одним из основных факторов риска 

преждевременной смертности, увеличения заболеваемости и снижения качества 

жизни.Как известно что прием антигипертензивных препаратов (АГП) снижает риск 

общей смертности и фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений (ССО), 

Прием анти гепертензивных препаратов (АГП) снижает АД и соответственно этому 

снижению снижает риск сердечно-сосудистых осложнений.  

Ключевые слова : артериальная гипертензия, гипотензивные препараты, Ингибиторы 

АП, мужчина и женщина, бетта блокаторы.  

 

High blood pressure (BP) is one of the main factors of the risk of premature death, increasing 

the morbidity and loss of quality zhizni.Kak known that taking antihypertensive drugs (AGP) 

reduces the risk of total mortality and fatal and nonfatal cardiovascular events (CVE), Reception 

anti gepertenzivnyh drugs (AGP) lowers blood pressure and reduces accordingly reduce the risk of 

cardiovascular complications.  

Key words: arterial hypertension, antihypertensive drugs, ACE inhibitors, beta blockers, man 

and woman  

 

Высокое артериальное давление (АД) является одним из основных факторов риска 

преждевременной смертности, увеличения заболеваемости и снижения качества жизни.Как 

известно что прием гипотензивных препаратов снижает риск общей смертности и фатальных 

и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений (ССО), Прием анти гипотензивных 

препаратов снижает АД и соответственно этому снижению снижает риск сердечно-

сосудистых осложнений. Показано, что снижение систолического АД на каждые 10 мм рт. 

ст. снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, инсульта и общей смертности в 

популяции [5]. Однако число лиц с повышенным АД, не принимающих гипотензивных 

препаратов все еще велико. Ряд авторов. показали, что АГ положительно ассоциируется с 

нарушениями липидного обмена, ожирением и другими факторами [7], которые влияют на 

выбор терапии и на ее эффективность. Поэтому, согласно действующим рекомендациям, при 

назначении лекарственной терапии больным гипертонией необходимо учитывать степень 

риска. При низком и умеренном риске лечение может начаться с монотерапии, при высоком 

и очень высоком ‒ с комбинированной, причем предпочтение отдается фиксированным 

комбинациям [8].  

Целью исследования является изучение эффективности различных режимов 

использования медикаментозных средств больные артериальной гипертензией в различных 

категориях риска. 

Материал и методы исследования. Обследовано 227 больных средный возраст 56,2±8,2 

лет, из них мужчин было 154 и женщин 73. Больные были опрошени по были опрошены по 

стандартному вопроснику, разработанному на основе адаптированных международных 

методик. Уровень АД измерялся двукратно с интервалом примерно 2–3 минуты. При анализе 

учитывалось среднее из двух измерений. Артериальная гипертония определялась при уровне 

систолического АД ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолического АД ≥ 90 мм рт. ст. или если 

больной получал гипотензивные препараты. Под контролем АД (%) понимали долю лиц с 

гипертонией, достигших целевых значений АД. Под эффективностью лечения понимали 

долю лиц (%), достигших целевых значений АД среди принимающих гипотензивные 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

534 
 

препараты. 

Результаты исследования. Результаты исселедование показали что распространенность 

АГ составляет 45%, в том числе у мужчин и женщин 49,4% и 38,7%. Из общего количества 

обследованных больных гипотензивные препараты принимают 52,8% лиц, и достигают 

целевых уровней 47,6% из лечащихся. В связи с тем, что лишь половина больных принимает 

препараты, доля больных гипертоний, контролирующих свое АД, значительно ниже ‒ всего 

25%. Особенно низкий уровень больных с целевыми уровнями АД выявлен среди женщин. 

Чаще всего в нашей практике применяют ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(иАПФ), второе место ‒ за бета-блокаторами (ББ), их принимают около трети больных, с 

небольшим преимуществом мужчины. Каждый пятый использует диуретик, причем 

женщины чаще, и 13-14% ‒ антагонисты рецепторов ангиотензина II. В лечении гипертонии 

важные моментом является методы использования гипотензивных средств: монотерапия, 

комбинация из двух, трех и больше препаратов. Нами было выявлено, что большинство 

больных находились на монотерапии (53%), 34% комбинацию из двух гипотензивных 

препаратов и лишь около 12% ‒ комбинацию из трех и более гипотензивных препаратов. У 

мужчин и женщин с низким риском преобладает монотерапия, но при среднем и высоком 

риске наблюдается снижение частоты монотерапии и увеличение доли комбинаций из двух 

препаратов и из трех и более.У мужчин отмечается практически одинаковая частота 

назначаемых режимов при среднем и высоком риске, тогда как у женщин отмечается 

тенденция к увилечение риска. Как показали исселедование это увеличение невелико, 

особенно для трехкомпонентной терапии. 36% мужчин лечатся эффективно на монотерапии, 

а при использовании комбинации из двух и трех и более лекарственных средств 

эффективность лечения составила 43%. У женщин эффективность лечения с увеличением 

числа препаратов даже снижается.При анализе зависимости между эффективностью, 

режимами применения лекарственных препаратов и категорией риска пациента также 

оказалось, что достижение целевых уровней АД практически не зависит от того, какое 

количество препаратов категория риска имеет значение. Практически все больные низкого 

риска независимо от пола достигают целевого уровня АД. Следует отметить, что только 

среди мужчин высокого риска эффективность лечения достоверно увеличивается с 

возрастанием количества назначенных препаратов, тогда как у женщин ‒ практически 

одинакова при любом терапии. 

Следовательно использование различных методов приема гипотензивных средств 

проводится невзирая от уровня риска. Результаты исселедование показали что резкое 

преобладание монотерапии и недостаточное использование комбинаций из трех препаратов, 

что особенно важно для пациентов высокого риска. 

Заключение. Все это диктуют необходимость усиления образовательной активности 

среди врачей общей практики и более детальной оценки анализа назначаемой терапии и ее 

эффективности в реальной практике, что возможно потребует более комплексного подхода к 

диагностике и лечению артериальной гипертонии. 
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Шухрат Зиядуллаев, Гулрух Ходжиметова, Гулнора Абдиева, Асроржон Лаханов 

(Самарканд, Узбекистан) 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И УРОВНЯ  

МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

И ИХ КОРРЕКЦИЯ 

 

Целью исследования явилось оценить динамику клинического течения и состояние 

функции эндотелия, во взаимосвязи с уровнем МК при назначении в базовую терапию 

лозартана и небиванола больным ИБС с бессимптомной гиперурикемией. 

Под влиянием 6-месячной курсовой терапии БАР - лозартаном и в большей степени 

суперселективным β-блокатором (БАБ) и индуктором синтеза NO в эндотелии сосудов 

небивалолом, наблюдается выраженная положительная динамика активности NO-

системы, снижения уровня в крови МК, высокая антигипертензивная и антиишемическая 

эффективность, регресс симптомов ремодилирования гипертрофии левого желудочка и 

хронической сердечной недостаточности. Это сопровождается высокодостоверным 

уменьшением показателей КСО, ТЗСЛЖ, диастолической функции (Е/А) и возрастанием 

переносимости физической нагрузки.  

Ключевые слова: гиперурикемия, ишемическая болезнь сердца, эндотелиальная 

дисфункция, мочевая кислота. 

 

The aim of the study was to assess the dynamics of the clinical course and changes in 

endothelial function, in conjunction with the level of the UA in the appointment of standard therapy 

with losartan and nebivanola CHD patients with asymptomatic hyperuricemia. 

Under the influence of a 6-month course of therapy BAR - losartan and more superselective β-

blocker (BB) and the inductor synthesis of NO in the vascular endothelium nebivalolom, there is 

marked improvement activity NO-system, reduction in blood UA, high antihypertensive and anti-

ischemic efficacy , regression of symptoms remodilirovaniya left ventricular hypertrophy and heart 
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failure. This is accompanied by a decrease of highly reliable indicators of CSR TZSLZH, diastolic 

function (E / A) and an increase in exercise capacity. 

Key words: hyperuricemia, coronary heart disease, endothelial dysfunction, uric acid. 

 

В последние годы всѐ больше появляются данные и публикации с тесной взаимосвязью 

между повышенным уровнем мочевой кислоты (МК) и увеличением риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений при артериальной гипертензии, метаболическом 

синдроме, сахарном диабете 2-го типа, снижении функции почек, ишемической болезни 

сердца (ИБС), инсульте и застойной сердечной недостаточности [1, c. 38]. Имеются 

отдельные сведения возможной связи между нарушением обмена МК и дисфункцией 

эндотелия [2, с. 36]. Полагают, что одной из точек приложения МК является сосудистый 

эндотелий [3, с. 221]. В этом процессе важное место занимает ксантиноксидаза – фермент, 

регулирующий уровень МК [6, с. 105], который стимулирует оксидативный стресс в тканях, 

интегрирующих дисфункцию эндотелия (ДЭ) [4, с. 77]. 

В настоящее время установлено, что клинический эффект лозартана и небиванола, 

широко применяемых при лечении ИБС определяется их влиянием на ДЭ [5,с. 96]. Вместе с 

тем остаѐтся открытой проблемой влияния этих препаратов на ДЭ и пуриновый обмен у 

больных ИБС с бессимптомной гиперурикемией (БГУ). В связи с этим, целью исследования 

явилось оценить динамику клинического течения и состояние функции эндотелия, во 

взаимосвязи с уровнем МК при назначении в базовую терапию лозартана и небиванола 

больным ИБС с бессимптомной гиперурикемией. 

Материалы и методы. Проведено открытое клиническое контролируемое 

сравнительное 6-месячное исследование состояния активности функции эндотелия и 

пуринового обмена с оценкой моделирующих влияний блокатора рецептора ангитонзина II 

(БРА) лозартана и суперселективного B1-адреноблокатора третьего поколения небиванола на 

показатели системной и внутрисердечной гемодинамики, пуринового обмена, уровень 

активности NО-системы, функцию почек у 100 больных ИБС, в том числе у 40 

ассоциированной с БГУ в возрасте от 38 до 60 (51,3±6,12) лет. Контрольную группу 

составили 20 условно здоровых лиц, давших информативное согласие на проведение 

исследования. Из группы исследования исключали пациентов, перенѐсших инфаркт 

миокарда и нарушения мозгового кровообращения давностью менее 6 месяцев с 

декомпенсированным сахарным диабетом, артериальной гипертензией со злокачественным 

течением, с клинически выраженными нарушениями функции почек, печени, эндокринной 

системы, с медикаментозно не контролируемыми нарушениями ритма, 

атриовентрикулярными блокадами II-III степени, опухолевыми заболеваниями внутренних 

органов, психическими расстройствами. 

Результаты и обсуждения. Проведѐнные исследования показали, что у всех пациентов 

отмечена хорошая переносимость лозартана и небивалола. Клинически в четырѐх группах 

произошло уменьшение тяжести стенокардии на I ФК (в основном в пределах II ФК), в связи 

с чем недельная потребность в нитроглицирине уменьшилась в 1-ой и 2-ой группах на 24,8% 

и 20,5%, в 3-ей и 4-ой группах на 39,4% и 46,8%, а переносимость физической нагрузки по 

результатам теста с 6-минутной ходьбой возросла соответственно на 35,1%; 27,0%; 30,9% и 

32,7%. По данным изменений основных гемодинамических параметров у пациентов 1-ой и 3-

ей групп исходно регистрировалось умеренное по тяжести проявления АГ (в пределах 

159,6+6,79/98,1+3,12мм рт.ст.), у больных 2-ой и 4-ой группах – более значительное 

(167,9+7,11/98,5+4,62 мм рт.ст). Одновременно отмечалось ремоделирование левого 

желудочка (ЛЖ), которое проявлялось в частности увеличением показателя КСО, 

гипертрофией миокарда задней стенки ЛЖ, увеличением ИММЛЖ, нарушенной диастолой 

(Е/А) сердца. Переносимость физической нагрузки по данным пороговой велоэргометрии, а 

также по тесту с 6-минутной ходьбой оказалась значительно сниженной (91,5+4,76 Вт и 

297,2 м соответственно в 1-ой группе) и в ещѐ большей степени (75,3+ 2,84Вт и 209,8м 
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соответственно во 2-ой группе; Р<0,001 по сравнению с контролем а в 3-ей и 4-ой группах 

91,3+4,73Вт и 296/м+6,52 и 75,6+3,91 и 210,1м+5,77 соответственно; P<0,001 по сравнению с 

контролем). У 3 и 5 (12,0% и 20,8%) пациентов 1-ой и 2-ой групп и 4 и 5 (15,4% и 20,0%) 

пациентов из 3 и 4-ой групп при включении в исследование наблюдались симптомы 

выраженной хронической сердечной недостаточности (IIIФК), у остальных наблюдавшихся 

таковые соответствовали IIФК по классификации NYHA. 

В результате 6-месячной терапии лозартаном в дозе 25-50мг/сут, а также небивалол в 

дозе 5-7,5 мг/сут существенно снижался уровень САД и ДАД во всех сравниваемых группах, 

ЧСС, показатели внутрисердечной гемодинамики КДР, КСР, КДО, КСО, ТЗСЛЖ. ИММЛЖ 

повышал ФВ ЛЖ и диастолу левого желудочка (Е/А). Также отмечалась позитивная 

динамика увеличения показателей ТФН с нагрузкой велоэргометра и 6-минутной ходьбой, 

но которые не нормализовались к концу 6-месячного наблюдения. Следует отметить, что при 

назначении препарата небивалол исследуемые показатели внутрисердечной гемодинамики 

были, хотя и статистически незначимо были выше, чем в группах больных, которым 

назначали препарат лозартан. В группах больных ИБС с БГУ фармакологическая реакция 

при назначении лозартана и небивалола была несколько более эффективнее по большинству 

изучаемых параметров внутрисердечной гемодинамики, чем в группах больных ИБС без 

гиперурикемии. 

При анализе состояния функции эндотелия установлено, что у больных ИБС с БГУ 

количественный уровень NO, iNOS, ONO2
-
, ЭТ-1, VEGF превышал, а активность еNOS, 

наоборот была значительно снижена как по сравнению с таковыми параметрами и группами 

больных ИБС без гиперурикемии, так и контролем. Уровень МК в сыворотке крови у 

больных ИБС с БГУ превышал данные в группе больных ИБС без гиперурикемией на 

66,7%(P<0,001), а по сравнению с контролем на 73,9% (Р<0,001). Вместе с тем показатели 

уровня КН и СКФ не отличались от контроля и параметров у больных ИБС без 

гипрерурикемией. У больных ИБС с БГУ, по сравнению с аналогичной группой больных 

ИБС без гиперурикемией в крови в большей степени отмечалось увеличение показателя ДЭК 

- в 12,8% (Р<0,05), а также сниженный уровень в крови по сравнению с контролем мочевины 

на 11,6%(Р<0,05). 

Установлено, что количественные показатели уровня NO, eNOS, iNOS, ONO2
-
, VEGF , 

ДЭК у больных 3 и 4-ой группах претерпевал существенное изменения, чем в 1-ой и 2-ой 

группах. У больных в 4 группе, которым были назначены 6-месячный курс небивалола, 

более выражено, чем у больных 2-ой группы, повышался уровень NO - на 19,0% (Р<0,05), 

активность фермента еNOS - на 18,7%(Р<0,05), снижена активность iNOS - на 

45,5%(Р<0,001), концентрации ONO2
-
,ЭТ-1, VEGF и ДЭК- на 54,7% (Р<0,001), 14,7% 

(Р<0,05), 19,0%(Р<0,05) и 22,7% (Р<0,01) соответственно, а также уровень МК крови - на 

20,6%(Р<0,01). Вместе с тем нами не выявлено различий в изменении количества 

экскретируемых с мочой МК, концентрации в сыворотке крови КН и соответственно 

показателя СКФ. Также необходимо подчеркнуть, что терапия лозартаном и небивалолом 

после 6-месячного лечения больных ИБС без гиперурикемией была существенно ниже по 

позитивному эффекту динамики показателей NO-системы и азотистого обмена, чем у 

больных в группах ИБС ассоциированной с БГУ. Так, исходно низкий показатель уровня NO 

и низкий показатель активности eNOS после 6-месяцев терапии лозартаном повысились на 

17,8%(Р<0,05) и 10,8%(Р>0,05), соответственно у больных ИБС без гиперурикемией, тогда 

как у больных аналогичной группы с БГУ они повысились на 21,8% и 14,0% (Р<0,01 и 

Р<0,05). После 6-месячной терапии небивалолом эти исходные показатели повысились на 

36,0%-14,5%(Р<0,001-Р<0,05) и 49,3%-34,9%(Р<0,001-Р<0,001) соответственно группам 

обследования. Показатель iNOS через 6 месяцев терапии лозартаном больных 1 гр. снизился 

на 52,1%, с 2-ой – на 64,7%(Р<0,001) при терапии небивалолом – на 66,7% и 81,2%(Р<0,001), 

экспрессия ONO2
- 

- на 44,0%-54,4% (Р<0,001) и 67,1%- 79,5% (Р<0,001), ЭТ-1- на 14,2%-

21,0% (Р<0,05-Р<0,01) и 38,3%-41,1%(Р<0,001), VEGF - на 25,8%-35,8% (Р<0,01-Р<0,001) и 
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31,7%-47,7% (Р<0,01-Р<0,001), а параметр ДЭК на 37,4%-41,3% (Р<0,001) и 46,5%-53,9% 

(Р<0,001) соответственно. У больных ИБС ассоциированной с БГУ после 6-месячной 

терапии лозартаном уровень МК в сыворотке крови снизился на 12,8% (Р<0,05), а после 

терапии небивалолом - на 34,1%(Р<0,001). У больных ИБС без гиперурикемии содержание и 

экскреция с мочой МК были в пределах границ исходного состояния и контроля. Также не 

изменились и показатели концентрации в сыворотке крови КН и параметр СКФ, которые 

исходно были во всех группах в пределах контрольных значений. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ  

ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 

Стратегия лечения острого инфаркта миокарда продолжает претерпевать значительные 

изменения. Ключевыми позициями ведения пациентов с острым инфарктом миокарда, 

является быстрое установление диагноза и проведение ранней стратификации риска, 

устранение боли и предотвращение угрозы остановки сердца, быстрое начало 

реперфузионной терапии с целью ограничения размеров инфаркта и предотвращения 

распространения зоны инфаркта, а также неотложное лечение таких осложнений, как 

недостаточность сократительной функции, шок, угрожающие жизни аритмии. Острый 

коронарный синдром (ОКС) является одним из самых распространенных угрожающих жизни 

патологических состояний. Термином ОКС обозначают обострение коронарной болезни 

сердца (КБС), включающее инфаркт миокарда (ИМ) и нестабильную стенокардию (НС). В 

последние десятилетие получило распространение понятия «острый коронарный синдром», 

которое подтверждено данными о единстве морфологии и патогенеза нестабильной 

стенокардии и инфаркта миокарда. Внедрение в практику коронаровентрикулографии 

привело к изменению традиционных представлений о патогенезе и диагностике 

ишемической болезни сердца. В 2000 году были опубликованы два документа: рекомендации 

Американской коллегии кардиологов/Американской ассоциации сердца и Европейского 
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кардиологического общества по диагностике и лечению острого коронарного синдрома без 

стойких подъѐмов сегмента ST [3, 5]. В 2001 году в качестве приложения к журналу 

«Кардиология» были опубликованы Рекомендации Всероссийского общества кардиологов 

(ВНОК) по лечению острого коронарного синдрома без смещений сегмента ST на ЭКГ [2]. За 

последние годы вопросы диагностики и лечения острого коронарного синдрома подверглись 

тщательному и всестороннему изучению. Учитывая результаты нескольких крупных 

(рандомизированных и нерандомизированных) исследований, как GRACE, ENACT, 

EHSACS* OASIS, PRAIS – UK, GUSTO, ASSENT 3 и др., а также Российский регистр 

острых коронарных синдромов [1, 4], вышеуказанные рекомендации постоянно обновляются 

и дополняются.  

 ОКС с подъемом сегмента ST или остро возникшей полной блокадой левой ножки пучка 

Гиса требует проведения внутрикоронарного или системного тромболизиса. Системный 

тромболизис в отличии от внутрикоронарного не требует каких-либо сложных манипуляций 

и специального оборудования. При этом он достаточно эффективен, если проводится в 

первые часы развития инфаркта миокарда, поскольку сокращение летальности напрямую 

зависит от сроков достижения реперфузии. 

Целью настоящего исследования явилось изучить эффективность госпитальной 

тромболитической терапии (ТЛТ) с применением непрямого активатора плазминогена – 

стрептокиназы у больных ОКС с подъемом сегмента ST. 

Материалы и методы. За проанализированный период общее количество поступивших 

больных с рабочим диагнозом ОКС составило 378, из них с ОКС бпST 204, а с ОКС спST 

174. Количество больных ОКС спST доставленных в стационар в первые 6 часов от начала 

приступа оказалось 103, из них получили тромболитическую терапию – 76 человек. В 

зависимости от времени введения тромболитика все больные были разделены на 3 группы: 1 

группа 9 больных (12%), которым тромболитик вводился в течении первых 2 часов от начала 

ангинозного приступа; 2 группа 19 человек (25%) стрептокиназа вводилась в пределах от 2 

до 4 часов с момента начала приступа; 3 группа 48 человек (63%) введение тромболитика 

выполнено в диапазоне времени 4-6 часов от начала заболевания. 

Наряду с прицельным сбором анамнеза, осмотра и оценки наличия противопоказаний к 

тромболизису выполнены: клинический и биохимический анализ крови общепринятыми 

методами; электрокардиография (ЭКГ) зарегистрирована и проанализирована в течение 

первых 10 мин. Если результаты исходной ЭКГ были неоднозначными, то регистрировали и 

анализировали ЭКГ в динамике с интервалом в 15–30 минут. ЭКГ осуществлялась на 

―MINDRAY‖ MEC-1000. Содержание уровня плазменных тропонинов T и I проводили в 

течение 4 часов после госпитализации. Для определения маркеров некроза миокарда 

использовали современные высокочувствительные экспресс тест-системы. Для оценки 

сократительной функции миокарда проводилась эхо-кардиография (Эхо-КГ) на аппарате 

Siemens Sonoline-60. Для оценки показателей систолической функции ЛЖ проводилась Эхо-

КГ исходно, в 1-е, 7-е и 14-е сутки.  

ТЛТ проводилась стрептокиназой 1500000 ЕД. Основными положениями к проведению 

ТЛТ служили: ангинозный приступ в покое продолжительностью 20 минут и более не 

купирующийся приемом нитроглицерина; ЭКГ выявление подъема сегмента ST минимум в 

двух смежных отведениях; выявление кардиоспецифических маркеров некроза миокарда; 

отсутствие очевидных противопоказаний. 

Данное исследование представляет результаты проведенной ТЛТ у больных ОКС с 

подъемом сегмента ST, госпитализированных в реанимационное отделение СФ РНЦЭМП. 

Для первичной оценки, стратификации риска и выбора тактики лечения придерживались 

«рабочего» диагноза ОКС, который расценивался как стенокардия неуточненная и 

соответствовал рубрике – I20.9 международной классификации болезней Х пересмотра. 

Результаты проведенного лечения по восстановлению коронарного кровотока оценивалось: 

прекращением ангинозных приступов через 30-60 мин после введения тромболитика, 
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стабилизацией гемодинамики, исчезновением признаков левожелудочковой 

недостаточности, быстрой (в течение 2-3 ч) динамикой ЭКГ с приближением сегмента ST к 

изолинии на 50% от исходного уровня подъема и ранним формированием патологического 

зубца Q и/или отрицательного зубца Т. 

Так, в 1-ой группе восстановление коронарного кровотока выражающееся прекращением 

ангинозных приступов наблюдалось у 8, во 2 группе у 14, а в 3 группе у 29 пациентов, что 

составило 89%, 74%, 60% соответственно.  

Исчезновение клинических признаков левожелудочковой недостаточности 

зарегистрировано в 1 группе в 79%, во 2 в 69%, и в 3 в 62%.  

ЭКГ-критерии эффективной реперфузии были зарегистрированы в 1 группе у 5 

пациентов (55%), во второй группе у 9 (46%), и в 3 группе у 17 (35%) больных. 

Нарушения локальной сократимости миокарда проявляются уже через нескольких 

секунд от развития коронарной окклюзии.  

Исследование исходных показателей ФВ ЛЖ показало, что его величина снижена во 

всех группах. При этом прирост ФВ ЛЖ от исходного на 7 и 14 день в 1 группе составил 

11%, 18%, во 2 10% 15% и в 3 группе 5%, 15%. Отчетливое повышение ФВ ЛЖ с 

клиническим улучшением состояния больных на 7 и 14 день наблюдалось в 1 группе.  

Такая же картина наблюдалась в отношении показателя КСО ЛЖ. Наиболее 

положительная динамика этого показателя на 7 и 14 день зарегистрирована в 1 и во 2 группе 

пациентов.  

Реперфузионные осложнения наблюдались у 9 пациентов, что составило 12%. Аритмии 

наблюдались у 7 пациентов; аллергические реакции у 2; рецидивирование болевого 

синдрома у 5; артериальная гипотония у 9 пациентов.  

Выводы. Результаты исследований свидетельствуют, что введение тромболитика 

стрептокиназы в первые 2 часа от начала ангинозного приступа и ее эквивалентов оказывает 

высокий тромболитический эффект.  

Раннее адекватное восстановление коронарного кровотока больных ОКС путем 

системного тромболизиса способствует более быстрому восстановлению показателей 

систолической дисфункции миокарда ЛЖ. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 

ОСТРОГО СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ 

 

В статье рассматриваются вопросы дифференцированного подхода при диагностике 

острых стенозирующих ларинготрахеитов аллергического и инфекционного генеза, а также 

некоторым особенностям лечебной тактики 

Ключевые слова: острый стенозирующий ларинготрахеит, грипп, аллергия, инфекции, 

дети, диагностика, лечение, профилактика. 

 

Questions of the differentiated approach are considered In article at diagnostics acute 

laryngotraheitis allergic and infectious genesis, as well as some particularity medical tacticians.  

Key words: acute laryngotraheitis, influenza, allergy, infections, children, diagnostics, 

treatment, preventive maintenance. 

 

Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей может являться осложнением острого 

респираторного заболевания бактериальной и вирусной этиологии. Изолированно этот 

патологический процесс возникает достаточно редко. Ларинготрахеит может маскироваться 

под ОРВИ, клиническая картина развивается постепенно в виде ухудшения состояния 

пациента при длительном течении ОРВИ или гриппа. Дифференцированные подходы к 

диагностике и лечению аллергического и инфекционного стенозирующего ларинготрахеита 

отличается рядом особенностей. В ряде случаев, особенно при появлении типичных 

симптомов у детей младшего возраста, может потребоваться неотложная помощь и 

госпитализация в специализированный стационар.  

Чаще всего ларинготрахеит диагностируется у детей в возрасте до 7 лет. Это связано с 

особенностями анатомического развития гортани и несовершенством иммунной защиты еѐ 

слизистой оболочки. По мере взросления риск патологии снижается, но остается достаточно 

высоким при снижении общего гуморального иммунитета на фоне длительного течения 

простудного заболевания с присоединившейся бактериальной инфекцией. В патологический 

процесс вовлекаются слизистые оболочки глотки и гортани. Развивается местный 

воспалительный отек с низкой продукцией слизистого секрета. Это становится причиной 

возникновения приступов сухого, иногда лающего кашля.  

В качестве непосредственных причин развития острого стенозирующего 

ларинготрахеита, можно отметить следующие состояния: аденовирусные инфекции и 

сезонный грипп; хронический тонзиллит и аденоидит; ангины катарального и лакунарного 

характера, вызываемые кокковой флорой (стрептококк, стафилококк, энтерококк, 

пневмококк и другие); грибковые поражения полости рта и глотки; аллергическая 

настороженность организма и аутоиммунные процессы; сухой воздух в помещении и 

пассивное курение; недостаточность потребления жидкости; хронические заболевания 

придаточных пазух носа; химические и термические ожоги слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей.  

Острый стенозирующий ларинготрахеит возникает в результате нисходящего пути 

распространения воспалительного процесса. Первичная локализация патогенного фактора 

наблюдается в гортани, что может сопровождаться чувством першения в горле, легким 

кашлем. Затем вовлекаются слизистые ткани трахеи, играющей роль проводящего узла для 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Здесь рецепторы, продуцирующие слизистый секрет 

представлены в небольшом количестве, поэтому отделение мокроты затруднено. 
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Компенсаторный отек вызывает сужение дыхательных путей, что может провоцировать 

сухие свистящие хрипы, как на вдохе, так и на выдохе.  

Патогенез и классификация заболевания во многом зависят от механизма поражения. По 

вариантам развития клинической картины выделяется следующая классификация: острый 

первичный ларинготрахеит, возникающий на фоне общего благополучия, в результате 

воздействия патогенных факторов (он подразделяется на механический, термический, 

химический, аллергический и инфекционный), а также острый стенозирующий 

ларинготрахеит, у детей он обычно является осложнением длительно протекающих 

простудных заболеваний. Любой вид патологии начинается с катарального проявления, в 

котором выделяется отечность и гиперемия слизистой оболочки, отделение скудной 

мокроты. Все это сопровождается болью, общим недомоганием, осиплостью голоса и сухим 

приступообразным кашлем с трудно отделяемой мокротой. При отсутствии адекватной 

терапии развивается атрофическая стадия, типичным проявлением которой является 

истончение слизистой и потеря еѐ защитных свойств. 

Клиническая картина ларинготрахеита зависит от формы и стадии патогенного процесса. 

Общие симптомы острого ларинготрахеита у детей и подростков включают в себя 

следующие проявления: интоксикация с повышением температуры тела, головной болью, 

ознобом; неприятные ощущения першения, сухости и боли в горле, которые постепенно 

распространяются на нижние отделы гортани и трахеи; приступы сухого кашля с лающим 

компонентом с небольшим количеством отделяемой мокроты; изменение тембра голоса 

вплоть до полной афонии. В стадии разрешения, после приступа кашля отделяется гнойная 

мокрота без прожилок крови. Температура тела стабилизируется примерно на 5-7 день 

болезни. Кашель может сохраняться на протяжение 2-3 недель.  

Инфекционный ларинготрахеит – наиболее часто встречающаяся форма заболевания. Он 

может быть спровоцирован вирусами, бактериями, микоплазмой, грибками и туберкулезной 

палочкой. Для определения инфекционного агента используется анализ мокроты с 

бактериальным посевом и определением чувствительности к антибиотикам. Аллергический 

ларинготрахеит требует несколько иного подхода в дифференциальной диагностике, 

поскольку при этом процессе могут быть противопоказаны именно антибактериальные и 

противовирусные препараты. Их необоснованное назначение может ухудшать состояние 

пациента и вызвать ложный круп за счет усиления отечности. Для выявления аллергического 

генеза заболевания используются скрининговые тесты на аллергены. Также стоит отметить, 

что клиническая картина при аллергической патологии исключает повышение температуры 

тела.  

В любом случае назначается общий анализ крови и мочи, в затруднительных случаях 

рекомендуется трахеоскопия, бронхоскопия и ларингоскопия. При длительном упорном 

кашле необходимо сделать рентгенографию легких для исключения острой пневмонии. При 

стенозирующем ларинготрахеите у детей требуется первая неотложная помощь, отсутствие 

которой может привести к летальному исходу вследствие удушья. С целью оказания 

доврачебной помощи можно дать антигистаминное средство, обеспечить доступ свежего 

воздуха, усадить малыша в постели или приподнять головной конец кровати. Необходимо 

немедленно вызвать бригаду скорой помощи при любых признаках развивающегося удушья.  

В большинстве случаев лечение острого ларинготрахеита у детей и подростков 

проводится в домашних условиях. Госпитализация в стационар показана в том случае, если 

имеются признаки дыхательной недостаточности и существует риск развития ложного 

крупа. За последние годы были предложены разнообразные способы лечения детей, больных 

острой респираторной вирусной инфекцией, протекающей с явлениями стенозирующего 

ларинготрахеита. До настоящего времени обсуждаются вопросы о целесообразности тех или 

иных методов лечения.  

Как правило, в первые 48 часов от начала проявления клинических признаков 

назначается противовирусный препарат (Эргоферон, Анаферон, Арбидол, Амиксин, 
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Кагоцел). Если спустя 3-е суток от начала лечения температура тела не нормализовалась, в 

схему подключают антибиотики (Ципрофлоксацин, Азитромицин, Сумамед, Амоксиклав, 

Эритромицин, Ампициллин, Клацид и другие). 

Существует споров по поводу использования антибиотиков при данном заболевании. 

Данные Е.Е.Голубцовой с соавторами, показали высокую распространенность у детей с 

рецидивирующими стенозирующими ларинготрахеитами персистирующей хламидийной 

инфекции. Авторы предлагают использовать «новые» макролиды, обладающие широким 

спектром действия (в том числе и в отношении хламидий) ‒ сумамед, рулид, ровамицин, 

джозамицин [1]. В.Ф.Учайкин с соавторами отмечая, что основной причиной стеноза гортани 

у детей является гриппозная или парагриппозная инфекция, в качестве этиотропного метода 

лечения предлагает использование комплексного гомеопатического препарата афлубина. 

Авторы также отмечают, что в каждом конкретном случае, особенно при синдроме крупа у 

ребенка, бывает трудно исключить роль бактериальной флоры. Использование афлубина на 

фоне антибиотикотерапии значительно сокращает сроки ее проведения и снижает частоту 

побочных эффектов антибиотика [5, 9].  

Л.В.Крамарь и соавторы считают, что наиболее значимым компонентом лечения ОСЛТ 

является ингаляционная терапия, направленная на восстановление проходимости 

дыхательных путей, борьбу с высыханием экссудата и воздействием на воспалительный 

очаг. Ингаляционную терапию проводили всем больным с использованием компрессионных 

ингаляторов и ультразвуковых небулайзеров. Частота и длительность небулайзерной терапии 

определялась степенью выраженности стеноза и составляла от 2 до 4 пятнадцатиминутных 

ингаляций в сутки [8].  

Обязательно назначение антигистаминного средства, даже при неаллергической форме 

патологии. Такие препараты как Супрастин, Тавегил, Кетотифен, Пипольфен, Цетрин 

устраняют отек слизистой оболочки и облегчают процесс дыхания. 

Для облегчения процесса отхождения мокроты назначается муколитический препарат 

(АЦЦ, Лазолван, Бромгексин, Коделак, Либексин). Спустя 10-12 дней оправдано применение 

противокашлевого средства Синекод, оно подавляет кашлевой рефлекс и устраняет 

непродуктивный кашель, вследствие чего процесс регенерации слизистой оболочки 

происходит гораздо быстрее. 

В комплексной терапии также использовали бифиформ ‒ комбинированный препарат, в 

состав которого входят натуральные бифидум-бактерии и энтерококки, фенспирида 

гидрохлорид, оказывающий противовоспалительный эффект [6], ретинола ацетат или 

капсулы «Триовит», содержащие витамины С, Е и β-каротин [8], фенибут ‒ ноотропный 

препарат, который назначался пациентам, имеющим значительные нарушения биоэлек-

трической активности головного мозга.  

Главное в лечение ларинготрахеита – устранение причины патологического процесса в 

гортани и трахее. Поэтому в помещении проводится влажная уборка не реже 2-х раз в сутки. 

Проветривание – каждые 3 часа. Рекомендуется обильное щелочное питье (минеральная 

вода, молоко с содой, некоторые соки и морсы). Это стимулирует отхождение мокроты и 

облегчает состояние пациента.  Наличие высокой температуры тела является показанием 

для приема жаропонижающих препаратов или литических смесей.  

Подход к выбору комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий должен быть 

индивидуальным и определяться характером дисбиотических нарушений на слизистых 

оболочках верхних дыхательных путей и толстого кишечника, сенситивностью дыхательных 

путей и установленными изменениями биоэлектрической активности головного мозга. 

Адекватные меры профилактики патологии включают в себя различные направления. 

Прежде всего, следует уделять внимание укреплению иммунитета. Для этого важно 

обеспечивать полноценный отдых и сбалансированный рацион питания. В межсезонье в 

рационе должны преобладать свежие овощи и фрукты. В случае необходимости их 

компенсируют комплексами витаминных и минеральных добавок. Занятия физической 
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культурой и закаливание организма сводят к минимуму риск возникновения сезонных 

простуд.  

На необходимость проведения иммунотерапии в периоде реконвалесценции указывают 

многие авторы. Продолжительность курсов иммунотерапии и выбор препарата определяется 

наличием этиотропного возбудителя и сопутствующей микрофлорой, распространенностью 

воспалительного процесса, возрастом ребенка [4, 9]. В.В.Карповым с соавторами впервые 

для профилактики рецидивов стенозирующего ларинготрахеита был использован 8-12 

недельный курс недокромил натрия, который в 90% случаев был высокоэффективным [3]. 

Для лечения детей, страдающих рецидивирующим стенозирующим ларинготрахеитом, были 

использованы бактериальные лизаты, такие как бронхомунал и рибомунил, относящиеся к 

стимуляторам специфического и неспецифического иммунитета [2, 7].  

В период эпидемии простудных заболеваний необходимо предпринимать меры личной 

безопасности: носить марлевую маску; принимать с профилактической целью 

противовирусный препарат; отказаться от регулярного посещения мест с большим 

скоплением людей и регулярно мыть руки. 

Также важно исключить пассивное курение, принимать пищу и жидкость только в 

теплом виде и регулярно проветривать помещение, где находитесь. Прогулки на свежем 

воздухе в парке укрепляют слизистые оболочки верхних дыхательных путей и делают их 

менее восприимчивыми к патогенным факторам. 
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ЯВИЩЕ ГАЛЬВАНОЗУ В ПОРОЖНИНІ РОТА 
 
У статті розглядається проблема виникнення гальванозу в порожнині рота. 

Розглянуто причини виникнення, окреслено шляхи лікування та профілактики.  
Ключові слова: гальваноз, порожнина рота, сплави, зубний протез, метали. 
 
This article considers the problem of galvanosis in the oral cavity. It considers the causes of 

rise. Show the ways of treatment and prophylaxis.  
Key words: galvanosis, oral cavity, alloy, denture, metals. 
 
Виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів за традиційною технологією 

(штамповано-паяні) передбачає застосування припою на етапах виготовлення. У багатьох 
науково обгрунтованих роботах, вивчався негативний вплив штамповано-паяних протезів у 
порожнині рота, указується про виникнення електрохімічних явищ унаслідок застосування 
припою. 

Для ортопедичного лікування в даний час використовують нержавіючі сталі, 
кобальтохромовие, срібно-паладієві сплави, сплави на основі золота, платини та ін, до 
складуяких входять такі метали: залізо, хром, нікель, титан, марганець, кремній, молібден, 
кобальт, паладій, цинк, срібло, золото та ін. Для з'єднання деталей зубних протезів 
застосовують припой, складовими компонентами якого є срібло, мідь, марганець, магній, 
кадмій. Таким чином, для виготовлення протезів з різних металевих сплавів 
використовується близько 20 металів. [5, c. 240] 

Зубний протез (у вигляді сплаву металів), введений в порожнину рота, може піддаватися 
електромеханічного (корозійного) процесу. З електрохімії відомо, що кожен метал, 
занурений в розчин електроліту, набуває певний, властивий тільки йому потенціал. Цей 
потенціал вимірюється по відношенню до нормального водневого електроду, потенціал 
якого прийнято рівним нулю. Метали, розташовані по зростанню їхніх електродного 
потенціалу, утворюють ряд напруг. Якщо в порожнині рота знаходяться сплави металів з 
різними потенціалами, то при замиканні їх утворюютьсягальванічні елементи. Метал з 
високим негативним потенціалом гальванічного елемента розчиняється, тобто руйнується, 
корозійні. 

Гальванізм виникає в порожнині рота без характерної клінічної картини, а відповідно і 
симптоматики прояву, а гальваноз виникає в результаті електрохімічної взаємодії іонів 
сплавів металів у порожнині рота з характерними клінічними проявами, а відповідно із 
симптоматикою захворювання.  

Можна вважати доведеним, що між різнорідними металами в порожнині рота 
відбувається постійна зміна електролітів із низьким і високими потенціалами. Гальванічні 
струми мають різноманітний загальний вплив на організм у цілому та місцевий вплив на 
тканини порожнини рота. Більшість авторів припускають, що продукти електролізу 
всмоктуються в слизову оболонку порожнини рота і, потрапляючи в шлунково-кишковий 
тракт, впливають на організм у цілому. Металеві включення мають складний 
електрогальванічний, хімічно-токсичний і алергічний вплив на слизову оболонку порожнини 
рота й організм у цілому. З цих причин клінічна картина нестерпності металевих включень у 
порожнині рота різноманітна за проявами. 

Найбільше характерними ознаками гальваноза в порожнині рота є присмак металу, 
порушення смакової чутливості, відчуття кислого, солоного смаку, печія або пощипування 
язика, підвищення слиновиділення або сухість у ротовій порожнині. Ці відчуття більш 
виражені вранці, особливо після прийому гострої та солоної їжі. У окремих хворих у момент 
змикання зубних рядів може з'являтися біль характеру, що смикає. [2, c. 95] 
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Довго вважалося, що мікроструми в порожнині рота виникають тільки при різнорідних 
металах, проте є докази, що електрохімічні впливи можуть мати місце і при однорідних 
металах (нержавіюча сталь). Компоненти, що вміщуються в нержавіючій сталі (хром, нікель, 
мідь), можуть бути різноманітними в кількісному відношенні в залежності від 
технологічного режиму і давнини користування зубними протезами. [3, c. 365] 

Застосування припою значно посилює електрохімічна взаємодія з нержавіючою сталлю. 
Гальванічні мікроструми впливають на різноманітні фізіологічні процеси, що протікають у 
порожнині рота. Вони впливають на рецепторний апарат, порушуючи процеси збуджуваності 
й адаптації, змінюючи нормальну функцію, на мембранний потенціал клітин, порушуючи 
проникність клітинних мембран і іонний обмін у клітинах. 

Гальваномікроструми сприяють виходу іонів хрому, нікелю, міді з різноманітними 
потенціалами в слину. Іони хрому і міді легко проникають у непошкоджену слизову 
оболонку, а іони нікелю можуть депонуватися в тканинах. Зазначені іони створюють 
комплекс. Хром ‒ центральний атом багатьох хелатів (внутрішньокомплексних хімічних 
сполук, до складу яких можуть входити такі важливі для організму з'єднання й елементи, як 
рибонуклеїнова кислота, бром, фтор і ін.). Тому хром, як і усі важкі метали, у підвищених 
кількостях може мати несприятливий вплив на обмінні процеси в тканинах. [4, c. 420] 

Можна простежити визначену залежність між гальванострумами і захворюваннями 
слизової оболонки порожнини рота (ерозії, виразки язика, тріщини, червоний плоский 
лишай). Доказом даного зв'язку є лікування цих захворювань у порівняно короткий термін 
після зняття протезів. Запальні явища на слизовій оболонці в порожнині рота в хворих із 
нестерпністю різнорідних металів мають хронічний характер. Тривалий вплив іонів металів 
викликає сенсибілізацію організму й алергічні реакції. [1, c. 576] 

Іони металів, проникнувши через слизову оболонку порожнини рота, з'єднуються з 
тканинними білками і з гаптенів перетворюються в повноцінні алергени. З'єднання металів із 
білками не тільки спроможні до реакції антиген антитіло, але і стимулюють утворення 
антитіл. 

Для діагностики алергічного стану проводяться нашкірні проби (0,5% розчину 
хромокислого калію, якщо пацієнт користується протезами із нержавіючої сталі), а для 
виміру сили струму, різниці потенціалів між металевими включеннями застосовуються 
міліамперметр і мілівольтметр. В усіх випадках, коли нашкірна проба позитивна, необхідно 
видалити з порожнини рота всі включення - металеві пломби замінити на пластмасові або 
цементні, а зубні протези виготовити з однорідних сплавів. 

Паяні мостоподібні протези в таких випадках необхідно замінити на суцільновідлиті. 
Якщо нашкірна проба негативна, то необхідно зменшити кількість різнорідних металевих 
включень, а з порожнини рота видалити ті, що електрично найбільше активні. Поряд із цим 
проводиться десенсибілізуюче загальне лікування організму. 

У плані профілактики подібного ускладнення особливе значення має чітке дотримання 
технологічного режиму роботи з нержавіючою сталлю, зокрема режиму термічної обробки, 
ощадливе використання припою і створення в порожнині рота найменшого числа металевих 
точок із різноманітними електропотенціалами. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА  

РЕДКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ 

 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных хирургическому лечению 

эхинококкоза, на сегодняшний день не удалось заметно продвинуться в вопросах 

профилактики рецидива заболевания, частота которого достигает 54%. Выбор тактики 

хирургического лечения эхинококкоза редкой локализации, обработка полости эхинококковой 

кисты горячим глицерином, индивидуальный подход к сшиванию остаточной полости 

способствуют сокращению числа послеоперационных осложнений и сроков стационарного 

лечения после операции. Примененная пред- и послеоперационная химиотерапия 

альбендазолом позволяет свести к минимуму рецидив заболевания. 

Ключевые слова: эхинококкоз, дети, хирургия. 

 

Despite a great deal of works devoted to surgical treatment of rare located echinococcus of 

children, as of today we could not move up distinctly in solving the problem of prophylaxis the 

disease relapse, frequency of which reaches 54%.Chosing the tactician of surgical treating of rare 

located echinococcus, treating the cavity of echinococcus cyst with hot glycerin,individual 

approach to sewing the residual cavity promote shortening the number of postoperative 

complications and the term of in-patient treatment after operation. Applying chemotherapy with 

albendasol before and after operation allows to minimize the risk of disease`s relapse. 

Key words: Echinococcus, children, surgery. 

 

Эхинококкоз (Echinococcosis) (син.: однокамерный (гидатидозный) эхинококкоз, 

echinococcosis, echinicoccusgranulosus, echinococcusdisease ‒ англ.) ‒ хроническое 

заболевание, при котором в печени, легких, значительно реже в других органах развиваются 

солитарные или множественные кистозные образования. Возбудителем является личиночная 

стадия цепня Echinococcusgranulosus [6]. 

В последние годы отмечается заметное увеличение обращаемости больных с 

эхинококковой болезнью в детские хирургические стационары [8, 10]. По сообщениям ряда 

авторов, у детей, в отличие от взрослых, на первом месте по локализации находится 

эхинококкоз легкого (41-56% от всех локализаций) [7]. В то же время по другим данным 

наиболее часто встречается поражение эхинококком печени (41,9-65,9%) [2]. Из сочетанных 

поражений наиболее часто встречается одновременное поражение эхинококкозом легкого и 

печени: такое сочетание выявляется у 7,5-21% больных детей [1, 2, 7]. 

E.J.Larrieu, В.Frider (2001) [9] в своем обзоре литературы, обобщающем данные 

обследования 9970 больных из тех регионов Южной Америки, Африки, Европы, Азии 

Австралии, в которых традиционно занимаются овцеводством и которые считаются 

эндемической зоной эхинококкоза, посчитали, что соотношение частоты поражения печени и 

легких составляет 2,5:1. В структуре всех локализаций третье место после печени и легкого 

занимает эхинококкоз селезенки, который составляет более 6% среди абдоминальных форм 

заболевания [3, 7]. Частота поражения поджелудочной железы не превышает 0,25%. По 

данным M.H.Dahniyaetal. эта локализация паразита была выявлена только у 1 из 357 

обследованных за 20-летний период больных. Одной из редких локализаций эхинококкоза 

считается поражение почек (1,5-5% наблюдений), при этом чаще поражается одна почка. Как 

правило, онкосферы развиваются в корковом слое почки, реже ‒ в околопочечной клетчатке. 
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Эхинококкоз почек протекает длительное время бессимптомно, и диагноз ставят только при 

появлении у больного гидатидурии вследствие разрыва кисты [4, 7]. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных хирургическому лечению 

эхинококкоза, на сегодняшний день не удалось заметно продвинуться в вопросах 

профилактики рецидива заболевания, частота которого достигает 54%. Известно, что 

неотъемлемой частью эхинококкэктомии и профилактики послеоперационных рецидивов 

после удаления хитиновой оболочки является надежная интраоперационная 

противопаразитарная обработка стенки фиброзной капсулы. Основной критерий 

эффективности антипаразитарной обработки при эхинококкэктомии – определение 

жизнеспособности протосколексов и ацефалоцист эхинококка.  

Цель: улучшение результатов комплексного лечения эхинококкоза редкой локализации 

у детей. 

Материал и методы. Во 2-й клинике СамМИ за период 2000-2016 гг. пролечено 59 

больных в возрасте от 5 до 18 лет с редкой локализацией эхинококкоза. Комплекс 

обследования больных включал УЗИ, МРТ, рентгенографию, РНГА и АСЛ. Мальчиков было 

30 (50,9%), девочек 29 (49,1%). Больных из сельской местности было 56 (94,9%) и 3 (5,1%) из 

города.С целью изучения возрастных особенностей поражения эхинококкозом все 

обследованные дети были разделены на возрастные группы согласно возрастной 

периодизации Н.П.Гундобина(1905): 3-7, 7-12 и 12-17 лет. В возрасте до 7 лет было 6 (10,2%) 

больных, от 7 до 12 лет заболевание диагностировано у 28 (47,4%), старше 12 лет отмечено у 

25 (42,4%) детей, при этом следует отметить, что данное заболевание выявлено в 

подавляющем большинстве у детей школьного возраста 53 (89,8%). Локализация 

эхинококкоза была следующей: брюшная полость ‒ 11 (18,6%), почка – 8(13,5%), селезенка ‒ 

6 (10,2%), поджелудочная железа ‒ 3 (5,1%), бедро ‒ 2 (3,4%). Сочетанные локализации 

эхинококкоза диагностированы у 29 (49,1%) больных: печень и селезенка ‒ 8 (13,6%), печень 

и брюшная полость ‒ 5 (8,5%), легкое и селезенка ‒ 1 (1,7%), печень и поджелудочная железа 

‒ 1 (1,7%), печень и головной мозг ‒ 1 (1,7%), печень и молочная железа – 1(1,7%), легкое и 

передняя поверхность шеи ‒ 1 (1,7%), селезенка и брюшная полость ‒ 1 (1,7%), печень и 

почка ‒ 4 (6,7%), печень, легкое и почка ‒ 3 (5,1%), печень, легкое и селезенка ‒ 1 (1,7%), 

печень, легкое, почка и правое бедро ‒ 2 (3,4%). В этих случаях этапность хирургического 

лечения зависело от размеров кисты. 55 (93,2%) больным проведена эхинококкэктомия, 2 

(3,4%), учитывая малый размер паразита (до 2 см), проведено консервативное лечение. 

Хирургическая тактика и техника выполнения основных этапов эхинококкэктомии не 

отличалась от общепризнанной. Первой вскрывали и опорожняли кисту, после аспирации 

содержимого хитиновой оболочки в ее полость вводили горячий раствор глицерина, 

выдерживали нужную экспозицию, аспирировали гермицид обратно, вскрывали кисту, 

удаляли хитиновую оболочку, полость фиброзной капсулы обрабатывали горячим раствором 

глицеринаподогретого до 70
0
С 80-100% в течение 5 мин. При выявлении признаков 

нагноения содержимого кисты или наличии дочерних кист обработка дополнялась 

кавитацией ультразвуком низкой частоты (УЗНЧ). После интраоперационного 

видеомикроскопического подтверждения адекватности антипаразитарной обработки 

фиброзной капсулы приступали к ликвидации остаточной полости. В основном мы 

применяли закрытую эхинококкэктомию.При ликвидации крупных кист диаметром более 4-

5 см мы старались применять погружные швы в модификации клиники. 

При анализе непосредственных результатов лечения осложнений в раннем 

послеоперационном периоде не отмечалось, швы на ране в среднем снимались на 10-е сутки, 

осложнений со стороны раны и оперированной зоны не отмечалось, среднее пребывание 

больных в стационаре составило 16,7±0,87. Всем больным проводилась профилактика 

рецидива заболевания путем назначения альбендазола по схеме в возрастной дозировке под 

регулярным контролем печеночных показателей крови в пред- и послеоперационном 
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периодах. Все они находились под диспансерным наблюдением и регулярно проходили 

контрольный осмотр. При анализе полученных результатов в сроках от 1 до 10 лет после 

операции рецидив заболевания отмечен у 2 (3,4%), они были оперированы в начале 2000 

годов, когда предложенная тактика комплексного лечения еще была недостаточно 

разработана.  
Выводы. Таким образом, совершенствование выбора тактики хирургического лечения 

эхинококкоза редкой локализации, обработка полости эхинококковой кисты горячим 

глицерином, индивидуальный подход к ушиванию остаточной полости способствуют 

сокращению числа послеоперационных осложнений и сроков стационарного лечения после 

операции. Примененная пред- и послеоперационная химиотерапия альбендазолом позволяет 

свести к минимуму рецидив заболевания. 
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

 

В статье представлен собственный материл 63 наблюдений больных с воронкообразной 

деформацией грудной клетки. Начиная с 2012 года больные с данной врожденной 

патологией оперированы способом миниинвазивной торакопластики по D. Nuss. Отмечено, 

что применение данного способа коррекции воронкообразной деформации грудной клетки 

является методом выбора и даѐт хорошие клинические результаты.  

Ключевые слова: торакальная хирургия, воронкообразная деформация грудной клетки, 

торакопластика по D. Nuss. 

 

This article reflects of the material 63 observation children with. Starting in 2012, patients with 

this congenital pathology operated miniinvasive thoracoplasty way for D. Nuss. It is noted that the 

application for D. Nuss at thoracoplastythe correction of funnel chest in children and adolescents is 

the method of choice and gives good clinical results.  

Key words: thoracic surgery, pectusexcavatum, thoracoplasty by Nuss.  

 

Введение. Врожденные деформации грудной клетки представляют собой пороки 

развития, связанные с изменением ее формы. Наиболее часто встречается воронкообразная 

деформация грудной клетки (ВДГК), составляющая от 0,06 до 2,3%, а по данным 

зарубежных авторов – от 0,2 до 1,3% от всех пороков развития у детей [1,4, 10]. Заболевание, 

кроме косметического дефекта, сопровождается различными по степени 

кардиореспираторными нарушениями в зависимости от тяжести деформации [5]. 

Хирургическийметод является основным в лечения ВДГК, и в настоящее время 

существует более 100 различных вариантов торакопластики при данном пороке [2, 3, 7]. 

Внедрение малоинвазивных и высокотехнологичных методов хирургического лечения ВДГК 

является шагом вперед в этом направлении. 

Материал и методы.За период с 2012 года в отделении торакальной хирургии 2-

клиники СамМИ находились 63 пациента с ВДГКв возрасте от 1 года до 23 лет. Пациентов 

мужского пола было 40 (63,5%), женского–23 (36,5%). Возраст и пол пролеченных больных 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Распределение больных с ВДГК по возрасту и полу 

Пол 

Возраст пациентов 

Всего 1-3 г. 3-7 лет 8-12 лет 13-18 лет старше 

18 лет 

Мужской 6 (9,5%) 12(19,1%) 11 (17,5%) 9 (14,3%) 2(3,1%) 40(63,5%) 

Женский 3 (4,8%) 10 (15,9%) 6 (9,5%) 4 (6,3%) - 23(36,5%) 

Всего 9(14,3%) 22(35%) 17(27%) 13(20,6%) 2(3,1%) 63(100%) 

 

Комплекс обследования пациентов включал: сбор жалоб, анамнеза, объективный осмотр, 

лабораторное обследование, обзорную рентгенографию в прямой и боковой проекциях, 

мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ), ультрасонографию, электро- и 

эхокардиографию, спирометрию. 

По рентгенограммам в прямой проекции выявляли степень смещения сердца, что 

позволяет косвенно судить о влиянии деформации на функцию сердца. Степень 

воронкообразной деформации оценивали по рентгенограмме в боковой проекции путѐм 
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вычисления грудопозвоночного индекса J.Gizicka. Деформация I-степени была у 24 (38%), II-

степени – у 34(54%), III-степень искривления - у 5 (8%) пациентов. Тип и форму искривления 

определяли по классификации В.К. Урмонаса и Н.И. Кондрашина [8] (табл. 2).  

Таблица 2 

Распределение больных по типу и форме ВГДК 

(Урмонас В.К., Кондрашин Н.И., 1983 г.) 

 

Наиболее информативным в определении степени, формы и разновидности искривления 

грудной клетки является МСКТ с 3D-моделированием. Симметричная деформация 

наблюдалась у 44 (70%) пациентов, ассиметричная – у 19 (30%), из них правосторонняя – у 

13, левосторонняя – у 6 (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                а                                                    б в 

Рис.1.Компьютерная томограмма при типичной симметричной (а) и ассиметричной (б) 

воронкообразной деформации грудной клетки 3-степени;  

3-D моделирование грудной клетки (в). 

 

Кроме того, по томограммам вычисляли КТ–индекс J.J.Haller- отношение поперечного 

размера к переднезаднему размеру грудной клетки[4], являющийся наиболее 

информативным в определении способа лечения ВДГК.  Индекс J.Gizicka менее 0,6 и КТ 

индекс J.J.Haller свыше 3,2 относятся к сильной степени деформации и считаются 

показанием к выполнению торакопластики.  

Результаты и обсуждение. На протяжении многих лет основными способами коррекции 

ВДГК являлись резекционные методики в модификациях В.К. Урмонаса и Н.И. Кондрашина 

[8], способы с применением различных трансплантатов [9], дистракционных аппаратов 

внешней фиксации, а также магнитного вытяжения [1, 2, 3, 6]. Процент 

неудовлетворительных результатов этих методиксоставляет от 3,5% до 32%.В 1995 г. 

Дональд Насс [D. Nuss] (США) впервые доложил об успешном применении у большого 

числа пациентов нового способа миниинвазивной коррекции ВДГК(MIRPE – Miniinvasive 

Repair of Pectus Excavatum) [10]. 

Распределение наших больныхпо способам лечения представлено в таблице 3. 

 

 

 

 

 

Форма деформации Разновидность деформации Всего 

Типичная Винтовидная 

Обычная 49 (77,8%) 5 (7,9%) 54 (85,7%) 

Плосковороночная 9 (14,3%) - 9 (14,3%) 

Итого: 58 (92,1%) 5 (7,9%) 63 (100%) 
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Таблица 3 

Способы лечения ВГДК в зависимости от степени деформации  

 

Больным с I и II степенью деформации при отсутствии кардиореспираторных нарушений 

проводили консервативное лечение – массаж, лечебная физкультура, рекомендовали занятия 

спортом (легкая атлетика, плавание) и диспансерное наблюдение. 

С 2012 года в клиникехирургическая коррекция ВДГК по методике Д. Насса успешно 

выполнена16 пациентам, из них в возрасте до 7 лет было 3 больных, 7-12 лет – 10, 12-15 лет 

– 3(табл. 3). Абсолютным показанием для операции являлась III степень деформации (4 

больных), больных с ВДГК II степени оперировали при наличии кардиореспираторных 

нарушений, либо при обнаружении достоверных признаков прогрессирования деформации 

(11 больных). 

Метод предусматривает коррекцию деформированного грудино-реберного комплекса 

(ГРК) и его фиксацию в корригированном положении с помощью специальной опорной 

пластины из титанового сплава ВТ 6, изготовленной ЗАО «КИМПФ» (г.Москва), 

имплантируемой загрудинно через небольшие разрезы по боковым поверхностям грудной 

стенки без резекции реберных хрящей и стернотомии. На этапе освоения методики в трех 

случаях операцию выполняли под видеоторакоскопическим контролем. 

Случаев повреждения легких, перикарда, сердца, межреберных сосудов, гнойно-

септических осложнений и летальных исходов не было. В послеоперационном периоде в 

течение 2-3 дней больные находились в реанимационном отделении, где им проводили 

обезболивание, инфузионную терапию, антибиотикотерапию, дыхательную гимнастику. 

Вставать и ходить после операции дети начинали с3-го дня. Швы снимали на 8-9е сутки, 

средний срок пребывания больного в стационаре после операции составил 10 дней.У всех 

пациентовдостигнут хороший косметический функциональный результат (два небольших 

послеоперационных рубца длиною до 3-4 сантиметров), а по данным функции внешнего 

дыхания и ЭХО-КГ нормализовались функциональные показатели кардиореспираторной 

системы. 

Анализ результатов хирургической коррекции ВДГК по методике D. Nuss показал, что 

данная малоинвазивная методика позволяет сократить время операции, уменьшить 

кровопотерю и степень операционной травмы. При этом полная реабилитация пациента 

происходит гораздо быстрее.  

Таким образом, наш опыт хирургической коррекции ВДГК показал, что методика D.Nuss 

является эффективным миниинвазивным способом хирургического лечения детей и 

подростков с ВДГК. Внедрение данной методики позволило сократить сроки лечения, 

период реабилитации и расширить показания к выполнению операции по косметическим 

мотивам. 
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Жамшид Шамсиев, Уктам Суванкулов, Хамидулло Махматкулов 

(Самарканд, Узбекистан) 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО  

ПРОТОКА У ДЕТЕЙ 

 

Открытый артериальный проток (ОАП) один из самых распространенных врожденных 

пороков сердечно-сосудистой системы характеризующийся наличием сообщения между 

аортой и легочной артерией. Частота его встречаемости доходит до 34% среди всех 

врожденных пороков сердца и сосудов.  

Ключевые слова: открытый артериальный проток, порок, лигирование, дети. 

 

Open arterial duct (OAD) one of the wide spread congenital disease of cardiovascular system, 

the disease characterized by presence of communication between aorta and pulmonary artery. 

Frequency of the disease reaches 34 % among all congenital cardiovascular diseases. 

Key words: Open arterial duct, disease, alloying. 

 

Актуальность проблемы. Частота рождаемости детей с врожденными пороками сердца 

составляет 6-10 на 1000 новорожденных. Одним из наиболее часто встречающихся пороков 

является открытый артериальный проток (ОАП), из общего количества врожденных пороков 

сердца он встречается в 6-8%. 

ОАП характеризуется наличием сообщения между аортой и легочной артерией. Порок 

может встречаться как в изолированном виде, так и в сочетании с другими пороками сердца 
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и сосудов, а его функционирование может, как утяжелять течение сопутствующих пороков, 

так и компенсировать возникающие в результате их существования нарушения. ОАП чаще 

встречается у девочек (1:2,72) [1, 3]. Летальность при хирургическом лечении ОАП 

составляет от 0,7 до 1,7% [2,4]. Этиология ОАП включает в себя сочетание генетических и 

экологических факторов. Частота встречаемости ОАП не имеет тенденции к снижению. 

Самым распространенным методом коррекции порока является хирургический. 

Существуют различные модификации данного метода такие как: двойное и тройное 

лигирование [1, 2, 6], разобщение протока, с прошиванием обоих концов, прошивание 

протока механическим швом, видеоэндоскопические методы клипирования [4, 5]. Наиболее 

часто применяется двойное лигирование протока, этот метод прост, надежен и дает хорошие 

результаты.  

Цель. Изучение результатов хирургического лечения ОАП. 

Материал и методы исследования. За период с 1991 по 2015 года в 2-й клинике 

СамМИ было прооперировано 89 больных с ОАП в возрасте от 3 до 16 лет (таб.1). Больных в 

возрасте от 2 до 5 лет было 26 (29,2%), 6-11 лет – 47 (52,8%), 12-14 лет – 12 (13,5%), старше 

15 лет – 4 (4,5%). Преобладали девочки – 71 (79,8%). 

Таблица 1 

Распределение больных с ОАП по полу и возрасту 

Пол Возраст (лет) 
итого 

2-5 6-11 12-14 старше15 

Мальчик 5(5,6%) 8(8,9%) 5(5,6%) - 18 (20,2%) 

девочка 21 (23,6%) 39(43,8%) 7(7,7%) 4(4,5%) 71 (79,8%) 

Всего 26 (29,2%) 47 (52,8%) 12 (13,5%) 4 (4,5%) 89 (100%) 

 

Все больные прошли полное клинико-лабораторное обследование. Ведущими 

инструментальными методами диагностики ОАП явились ЭХОКГ, ЭКГ, УЗИ с 

допплерографией и при необходимости МСКТ.  

В результате комплексного клинического обследования у 3 (3,4%) пациентов были 

выявлены сочетанные пороки (дефект межжелудочковой перегородки, неполное удвоение 

почки, заячья губа).  

Хирургическая коррекция порока выполнялась традиционным методом, заключающейся 

в передне-боковой торакотомии и перевязке артериального протока двойной лигатурой. Для 

лигирования использовался шовный материал Polyglactin-910 1-0. В раннем 

послеоперационном периоде плевральная полость дренировалась по Бюлау. После операции 

больные находились в отделении реанимации под контролем кардиомонитора в среднем 

3±2,1 дня. Осложнений в послеоперационном периоде не наблюдалось. Летальных исходов 

не было. Длительность пребывания больных в стационаре колебалось от 10 до 27 дней. 

Среднее пребывание больных на койке составило 17,0±1,3. 

Перед выпиской проводилось контрольная ЭХОКГ, которая констатировала 

прекращение патологического кровотока. Все больные выписаны с полным выздоровлением 

в удовлетворительном состоянии. 

Контрольное обследование проведено у 72 (81%) пациентов в сроки от 3 до 24 лет после 

операции. При оценке отдаленных результатов учитывали жалобы, данные объективного 

осмотра, антропометрические показатели, допплерография и ЭХОКГ. Ни в одном случае не 

выявлено рецидива заболевания. 

Выводы. Таким образом, анализ результатов лечения ОАП показал, что применение при 

перевязке артериального протока двойной лигатурой является достаточно надежной, что 

отразилось при анализе непосредственных и отдаленных результатов хирургического 

лечения данной врожденной патологии сердечно-сосудистой системы.  
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО / СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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(Вінниця, Україна) 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ РИСУ УКРАЇНИ 

 

У статті досліджуються стан ринку та основні моменти розвитку рисівництва 

України, зокрема проблематика, його процеси та тенденції. Розглянуто поняття 

рисівництва, визначені основні сорти для вирощування на території України. Також 

досліджується проблематика галузі та основні шляхи вирішення. Визначено основних 

виробників рису. У результаті проведеного дослідження зроблені висновки та надані 

пропозиції українському ринку рисової промисловості.  

Ключові слова: рисівництво, зрошувальні системи, агротехнології, матеріально-

технічна база, реорганізація агросектору. 

 

This article examines the market and the main points of the rice industry of Ukraine, particular 

issue, its processes and trends. Identified the concept of the rice industry and main rices types for 

the growing in Ukraine. Also investigated particular issue of area and basic solutions to. 

Determined major rice producers. As a result, done conclutions and provided deals to Ukrainian 

market of rice industry. 

Key words: rice industry, irrigation systems, agrotechnologies, material-technical base, 

reorganization of the agricultural sector. 

 

Постановка проблеми. Рис ‒ основний продукт харчування для більшої частини 

населення нашої планети і друга за значенням зернова культура після пшениці. Це одна з 

найдавніших рослинних культур в історії людини. Попит на рис щорічно зростає і за 

прогнозами ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) до 2020 р. він 

становитиме 781 млн. тонн та переважатиме попит на пшеницю на 2-3%. У 2012-2013 роках 

посівні площі рису в Україні становили близько 24-25 тис. га. Після анексії АР Крим посівні 

площі, які залишились на контрольованій Україною території, зменшилися до 10-11 тис. га. 

Ми втратили більше половини посівних площ, відповідно суттєво знизився і врожай, що 

призвело до збільшення імпорту рису. Наприклад, в 2014 році в порівнянні з 2013-м його 

обсяги зросли з 68 тис. тонн до 84 тис. тонн. Загалом в Україні для внутрішнього споживання 

потрібно 180 тис. тонн рису, в той час як Україна спроможна виробляти тільки 60 тис. тонн., 

що є критично малою цифрою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний стан та перспективи розвитку 

ринку рису України досліджуються вітчизняними вченими та науковцями. Проблеми 

розвитку даної галузі розглядали в своїх роботах такі вчені як Маслак О.М., Морозов Р.В., 

Дудченко В.В., Нісходовська О.Ю., також питання рисівництва досліджуються в Інституті 

рису Національної Академії Аграрних Наук України.  

Результати даних досліджень дають змогу розглянути стан ринку рису в Україні, 

проблеми галузі рисівництва та можливі їх вирішення. 

Мета статті. Проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку ринку рису в 

Україні, проблеми галузі та шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні рис на науковій основі почали 

вирощувати з часу будівництва Північнокримського каналу, Краснознам‘янської 

зрошувальної системи та рисових зрошувальних систем дельти Дунаю. Всього побудовано 

зрошувальних систем на площі 62,2 тис. га, половина з яких знаходиться в АР Крим, 17,7 ‒ 
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Херсонській та 13 тис. га ‒ в Одеській областях. На даний час вирощуванням рису 

займаються два регіони: Одещина та Херсонщина [1, с. 28]. 

Врожайність в середньому по країні має чітку тенденцію до зростання. Якщо у 2000 році 

вона становила 2,6 т/га, то у 2006 році вона досягла 4,6 т/га в середньому по країні, у 2007 – 

5,1 т/га та у 2008 вона становила 5,2 т/га і досягла середньоєвропейського рівня, 

переважаючи на 2 тонни цей показник у загальносвітовому вимірі [4]. 

Якщо проаналізувати частку рису у структурі круп, які споживає пересічний українець, 

то на рис припадає 31%, на гречку – 30%, пшоно – 13% і на інші – 26% (рис.1). Таким чином, 

зрозуміло, що, не зважаючи на невеликі площі посіву, які коливалися в останні роки в межах 

20-22 тис. га, рис для України є одним з головних дієтичних продуктів харчування [5]. 

 
Рис.1. Частка споживання круп пересічним українцем. 

Рисівництво – це невелика галузь, яка швидко сприймає і застосовує всі сучасні наукові 

розробки: як технологія вирощування рису з урахуванням вимоги охорони навколишнього 

середовища в господарствах України, використання нових сортів з коротким терміном 

вегетації та потенціалом врожайності 9-10 т/га. Це дає можливість швидко та якісно 

удосконалювати ефективність роботи даної галузі [4]. 

Головним чинником ефективного розвитку рисівництва є поява великих вітчизняних 

компаній, які спрямовані на укрупнення господарств та значне переоснащення матеріально-

технічної бази, орієнтоване на використання новітньої техніки з вирощування та доробки 

отриманого врожаю. На вирощування рису в середньому на 1 га в 2008 р. витрачалось 

близько 7 тис. грн., що у перерахунку на 20 тис. га склало 140 млн. грн. Вкладання таких 

коштів під силу лише великим компаніям з достатнім капіталом. Але якщо проаналізувати 

ефективність зроблених капіталовкладень, то зрозуміло, що за умови одержаного урожаю у 

заліковій вазі на рівні 5 т/га, вартість отриманої продукції становить більше 300 млн. 

гривень. Тобто у сучасних умовах, коли ціна на продукцію рисівництва залишається ще 

досить високою, у зв'язку зі світовими тенденціями на ринку рису галузь є достатньо 

ефективною, що дозволяє на високому рівні впроваджувати сучасні агротехнології та 

закуповувати сучасну техніку [2, с. 7]. 

В Україні виробляють рис такі компанії: «Август-Кий», «Зерновита», Фабрика 

бакалейних продуктів, Дослідне господарство Інституту рису Національної Академії 

Аграрних Наук України, СТОВ "Таврида, ТОВ НВП Фіаніс, Інститут рису України. 

Зараз Україна займає 22 місце в рейтингу країн-виробників рису.З огляду на те, що 

всього таких 118, значить ми ‒ серед основних його виробників. Високої врожайності 

українці домагаються завдяки крапельному зрошенню. Ця технологія активно 

використовується аграріями Херсонської області. Це не вимагає великих витрат, але 

фактично дозволяє вирощувати культуру скрізь, де посушливий клімат. Також в Інституті 

рису розроблена зрошувальна система В. Маковського з закритим циклом водного обороту і 

повторним використанням дренажно-скидних вод, що дозволяє економити воду на 30% [3]. 
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На посівних площах України прижився круглозернистий і середньозернистий рис. З 2006 

року майже 90% площ зайняті українськими сортами. Здебільшого, це ‒ Україна-96 та 

Пам'яті Гічкіна. Ще відомі ранньостиглі сорти, такі як Престиж, Серпневий, Янтарний та 

Агат. Для нашої місцевості важливий насамперед такий показник як тривалість 

вегетаційного періоду і певна холодостійкість. Наші умови дозволяють отримувати 5,5-6,0 

т/га високоякісної крупи, тому є величезні перспективи. Загалом в Інституті рису винайшли 

більше 30 сортів. З них 21 вже занесені в Реєстр рослин України, а ще три перебувають у 

стадії дослідження – це ультраскоростиглий сорт Дебют (вегетаційний період близько 100 

діб), ранньостиглий сорт Корсар та високопродуктивний (врожайність понад 10,5 т/га) сорт 

Адмірал [3]. 

Незважаючи на достатні перспективи розвитку рисівництва України, дана галузь має і 

проблеми, які необхідно вирішити задля досягнення високої врожайності та кількості збору 

рисових культур. По-перше, підприємства працюють ще з радянським обладнання. Деякі 

виробники починають закуповувати нове, але це лише поодинокі випадки. Це дуже затратно. 

У структурі витрат після добрив, насіння та обслуговування обладнання, ідуть засоби 

захисту. І все це обходиться приблизно від 13500 до 15000 грн. за гектар. Такі кошти можуть 

вкладати тільки крупні і забезпечені господарства. А будь-яке відхилення від стандартів 

виробництва обов‘язково потягне за собою зниження якості готової продукції. Тому держава 

повинна виділяти кошти на нове обладнання для даних підприємств, оскільки таке 

удосконалення в подальшому призведе до можливості України самостійно забезпечувати 

себе рисовими культурами, а з часом, можливо, саме український рис займатиме перші 

позиції на світовому ринку [2, с. 8]. 

Інший важливий аспект – умови збирання та зберігання зерна. Неналежні умови одразу 

призведуть до псування зерна, тому кожне підприємство, що займається виробництвом рису, 

повинно дотримуватися всіх правил збирання, зберігання, транспортування та повинно мати 

належне закрите приміщення з відповідним рівнем світла та вологості [2, с. 7]. 

Наступна проблема – землі, що могли б використовуватися для вирощування рису, 

використовуються не за призначенням. В результаті реорганізації агросектору, рисові 

системи стали власністю більш як 17 тис. пайовиків, а внутрішньогосподарська мережа 

передана до комунальної власності селищних і сільських рад, які просто не мають коштів на 

підтримку цих складних інженерних споруд у робочому режимі. Після реорганізації рис в 

Україні вирощують 7 господарств, які мають площі посіву від 1000 до 3000 га, 11 

господарств ‒ від 500 до 1000 га, 23 господарства ‒ від 100 до 500 га та більше 10 

господарств, які мають площу меншу 100 гектарів. Аналіз свідчить: найвища врожайність 

отримується у категорії господарств, посівні площі рису яких більші за 1000 га і в 

середньому перевищують решту категорій на 1-1,4 т/га. А це близько 12 тис. т втраченого 

врожаю. Необхідно повернути землі під рисове господарство, що дасть можливість 

отримувати більший врожай рису [4]. 

Традиційною як для вітчизняної науки проблемою, так і для Інституту рису є недостатня 

матеріально-технічна забезпеченість лабораторним обладнанням, що у свою чергу 

ускладнює конкурентоспроможність отриманої наукоємної продукції у порівнянні, 

наприклад, із найближчим найбільшим науковим центром по рису ‒ Всеросійським науково-

дослідним інститутом рису (м. Краснодар) [5]. 
Для розв‘язання проблем галузі рисівництва України державна політика повинна бути 

направлена на: 
 здешевлення вартості пального використаного на виробництво зерна рису суб‘єктами 

підприємницької діяльності, задіяним у виконанні програми; 
 здешевлення вартості електроенергії використаної на зрошення рису; 
 здешевлення вартості зрошувальної води використаної на вирощування рису; 
 здешевлення кредитів для виробників рису через компенсацію облікової ставки НБУ; 
 здешевлення вартості страхових внесків для виконавців програми; 
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 продовження дії пільгового податкового режиму та імпортних мит при ввезенні на 
територію України сільськогосподарської техніки та засобів захисту рослин для виробництва 
рису; 

 фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, направлених на 
розвиток вітчизняного рисівництва; 

 встановлення митних тарифів на імпортний рис на рівні загальноєвропейських 

[2, с. 8]. 

Висновки і пропозиції. Отже, галузь українського рисівництва має значну кількість 

проблем, але і достатньо високу перспективу розвитку. За правильної постановки проблем та 

шляхів їх вирішення, Україна може вийти на якісно новий рівень виробництва рисових 

культур, що дасть можливість країні постачати ту кількість рису, яка необхідна для покриття 

попиту населення. За умови подальшого стабільного розвитку рисівництва, може йти мова 

про виведення українського рису на світовий ринок, відповідно збільшення прибутку в даній 

галузі, який буде застосовуватися на закупівлю нового сучасного обладнання, розробку 

необхідних економних зрошувальних систем, нових сортів рису. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ САДІВНИЦТВА В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Досліджено сучасний стан садівництва в Чернівецькій області. Проаналізовано 

структуру та врожайність основних груп плодоносних багаторічних насаджень по 

Чернівецькій області станом на обліковий 2015 рік. Встановлено, що найбільшим видовим 

складом та високими загальними показниками врожайності характеризуються 

господарства розташовані в Придністровському межиріччі, ґрунтово-кліматичні умови 

якого є найбільш сприятливі для розвитку садівництва. 

Ключові слова: садівництво, структура, врожайність, Прут-Дністровське межиріччя. 
 

Nowadays state of gardening is investigated in the Chernivtsi region. They analyzed the 

structure and productivity of the basic group of the fruitful perennial planting in the Chernivtsi 

region by the state of the 2015 registration. It is set that economies which are characterized by the 

most specific composition and high general indexes of the productivity are located in the land of 

Prut-Dniester interfluve, whose ground and climate state is the most favorable for the gardening 

development. 

Keywords: gardening, structure, productivity, Prut-Dniester interfluve. 
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Однією з найперспективніших галузей в Чернівецькій області, яка динамічно 

розвивається, є садівництво. Враховуючи ґрунтово-кліматичні умови регіону, територія 

області є в цілому сприятливою для вирощування більшості груп та видів плодово-ягідних 

культур [1, 4].  

Нами проаналізовано частку площ плодово-ягідних насаджень Чернівецької області у 

структурі загальних насаджень в Україні. Встановлено, що станом на обліковий 2015 рік 

загальна площа плодово-ягідних насаджень у Чернівецькій області становить 7,7% від всієї 

площі насаджень по Україні [2, 3].  

Встановлено, що плодові насадження у плодоносному віці в Чернівецькій області 

займають 16,2 тис га, що складає 2,9% від загальної площі плодових насаджень в Україні.  

Метою наших досліджень було проаналізувати сучасний стан та встановити основні 

тенденції розвитку садівництва в Чернівецькій області. На основі моніторингу 

опублікованих літературних джерел та звітних матеріалів державних органів статистики 

нами проведено аналіз розподілу площ та врожайності плодоносних багаторічних насаджень 

по Чернівецькій області станом на обліковий 2015 рік. 

На основі проведеного аналізу нами досліджено структуру площ плодоносних 

багаторічних насаджень та їх розподіл по адміністративних районах Чернівецької області. 

Встановлено, що станом на 2015 рік Чернівецька область має 16,2 тис га плодоносних 

багаторічних насаджень, розподілених по її адміністративних районах (Рис.1). 

 
Рис. 1. Структура площ плодоносних багаторічних насаджень, (тис.га) 

Розподіл площ з багаторічними насадженнями характеризується нерівномірністю 

представлення щодо адміністративних районів. Хотинський район є основним лідером за 

обсягом площ, які становлять 5,5 тис.га, що складає 33,9% від загальної площі. Найменшою 

площею (>1 тис.га) садових насаджень характеризуються Вижницький, Герцаївський, 

Глибоцький, Кельменецький та Путильський райони, частка яких складає менше 1%.  

Провівши аналіз урожайності в обліковому 2015 році встановлено, що максимальні 

показники врожайності отримано у Герцаївському районі та м. Новодністровську (Рис.2). 
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Рис.2. Розподіл урожайності плодів та ягід, (ц/га) 

 

У більшості районів показники врожайності становлять менше 100 ц/га. Висока 

врожайність при незначних площах пояснюється поступовим вступом у плодоношення 

інтенсивних високопродуктивних насаджень, закладених у попередні роки, що є типовим для 

районів, які спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної продукції: Хотинському, 

Сокирянському, Новоселицькому, а також Кіцманському районах. 

Нами проведено аналіз розподілу насаджень плодово-ягідних культур по видовому 

складу, який показав наявність тенденцій, аналогічних для садових насаджень України в 

цілому (рис. 3).  

 
Рис. 3. Структура багаторічних насаджень Чернівецької області, % 

 

Встановлено, що основну частку займають зерняткові культури (73%). Значно менше 

представлені кісточкові- 16.7%. Представленість інших груп є незначною. 

Таким чином, Чернівецька область має всі необхідні умови для розвитку садівництва. 

Впровадження інтенсифікації в поєднанні з ідеальними агрокліматичними умовами, багатим 

досвідом населення дає змогу збільшити вихід високоякісної продукції, знизити її 

собівартість та в цілому підвищити економічну ефективність галузі.  
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УДК 631.41:[631.44:552.524](477.85) 

Василь Романюк, Павло Василіка  

(Чернівці, Україна) 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕМНО-СІРОГО ЛІСОВОГО ГРУНТУ  

В УМОВАХ ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ 

 

Досліджено фізико-хімічні властивості темно-сірого лісового ґрунту в умовах Прут-

Дністровського межиріччя. Встановлено, що досліджуваний ґрунт володіє комплексом 

фізико-хімічних властивостей, які в основному відображають закономірності 

грунтотворчих процесів, характерних для темно-сірих лісових ґрунтів.  

Ключові слова: фізико-хімічні властивості, темно-сірий лісовий ґрунт, Прут-

Дністровське межиріччя. 

 

Studied the physicochemical properties of dark gray forest soil in terms of Prut-Dniester 

interfluve. Found that explored soil has complex of physical and chemical property, which mainly 

reflect patterns of soil formation processes which is characteristic dark gray forest soils. 

Keywords: physical and chemical properties, dark gray forest soils, Prut-Dniester interfluve. 

 

Аналіз ґрунтово-кліматичних умов основних агроландшафтів території Чернівецької 

області засвідчує домінування сірих лісових ґрунтів в межах Прут-Дністровського 

межиріччя, найбільш придатного для закладки та функціонування високо-інтенсивних 

плодово-ягідних насаджень [1]. Фізико-хімічні властивості є одними з важливих умов 

формування родючості ґрунтів, які істотно впливають на ріст та розвиток 

сільськогосподарських культур, забезпечуючи їх врожайність [2].  

Для оптимізації загального рівня родючості сірих лісових ґрунтів, зайнятих садовими 

насадженнями, необхідно адаптувати систему внесення добрив, врахувавши особливості 

онтогенезу рослин, їх біоекологічні властивості та ступінь доступності різних за 

походженням груп добрив.  

Нами проведено дослідження ґрунтів під насадження плодових культур на території 

приватного господарства, яке знаходиться в околицях с. Вашківці Сокирянського району 

Чернівецької області в умовах рівнинного макро- та мезорельєфу. Плодові насадження 

представлені наступним видовим складом: Juglans regia, Malus domestica, Pyrus communis, 

абрикоси Prúnus armeniáca, Prúnus pérsica, Prúnus doméstica, Prunus cerasus та Prúnus avíum. 

Закладка грунтового розрізу та відбір зразків грунту проводились влітку 2016 року. 

Підготовка відібраних зразків грунту проводилась згідно загальноприйнятих методик [3]. 

Дослідження основних фізико-хімічних властивостей проводились за такими методиками:  

1. Визначення коефіцієнту гігроскопічності термостатно-ваговим методом (CEN ISO/TS 

17892-1:2004, IDT), ДСТУ CEN ISO/TS 17892-1:2007. 

2. Визначення гумусу методом Тюріна в модифікації Симакова. 
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3. Визначення ємності поглинання ґрунтів методом Бобко, Аскіназі, Альошина в 

модифікації ЦІНАО. 

4. Визначення СВО, ГК, розрахунок ЄП та СНО методом Капена- Гільковіца. 

5. Визначення рН грунту потенціометричним методом (ISO 10390: 1994, IDT; ДСТУ ISO 

0390-2001). 

6. Гранулометричний склад за Качинським (ДСТУ 4730:2007) [3]. 

Нами проведено дослідження основних фізико-хімічних властивостей темно сірого 

лісового грунту, для якого встановлена наступна будова грунтового профілю: 

Норн – 09; Норн(2) -9-30; He –30-41; Ih(e) – 41-65; I - 65-98; Ip – 98 – 129; Pk – 129 і >. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що кількість гумусу загалом невисока 

і коливається в межах 3,4 в (Норн) горизонті – 0,3 в (Pk). Кількість гумусу у верхньому 

горизонті становить 3,4 % і вниз по профілю поступово зменшується до 0,3% (Рис.1). 

 
Рис. 1. Розподіл гумусу по профілю темно - сірого лісового грунту. 

 

Встановлено, що для профільного розподілу гумусу характерний регрессивно-

акумулятивний тип гумусового профілю. 

Істотну роль у формуванні ґрунтового профілю відіграє ємність катіонного обміну, 

показники якої демонструють зменшення вниз по профілю: у верхньому горизонті Норн 

становить 29.2 мг – екв /100 г ґрунту і в нижньому горизонті Рk становить 13.4 мг –екв /100г 

ґрунту (Рис.2). 

 
Рис. 2. Зміна ємності поглинання по профілю темно-сірого лісового ґрунту 

Встановлено, що для профільного розподілу ємності поглинання характерний 

акумулятивно-елювіально-ілювіальний тип розподілу по профілю. 

Нами проведено дослідження показників рН у зв‘язку із вивченням придатності ґрунту 

для закладки та забезпечення подальшого функціонування плодового саду (Рис. 3).  
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Встановлено, що для даного ґрунту характерне слабо-кисле середовище по всьому 

ґрунтовому профілю із зміною кислотності у материнській породі до рН= 7,9. 

 

 
Рис. 3. Зміна рН водного по профілю темно-сірого лісового ґрунту 

 

Таким чином, по всій глибині грунтового профілю проявляється слабо-кисла реакція 

середовища на фоні відсутності чіткої закономірності зміни рН по глибині профілю. Це 

необхідно враховувати при підборі видового та сортового складу плодово-ягідних культур 

під час проектування та закладки сучасних садових насаджень.  

Також нами проведено дослідження по сумі ввібраних основ, оскільки ґрунт не є 

карбонатний по всьому профілю і не насичений основами, як у карбонатних горизонтах вона 

становить 100 %, тому змінюється вона в межах від 18.7 до 27.1 мг екв/100 г грунту (Рис. 4.). 

 
Рис. 4. Сума ввібраних основ, мг-екв\100 г грунту 

В результаті проведених досліджень виявлено, що для профільного перерозподілу суми 

ввібраних основ характерний акумулятивно елювіально-ілювіальний тип розподілу по 

профілю, що є типовим в цілому для темно- сірих лісових ґрунтів. 

Гранулометричний склад темно сірих лісових ґрунтів є надійним екогенетичним 

показником, що характеризує їх тверду фазу та чітко діагностує грунтотвірні процеси. 

В результаті польових досліджень було встановлено, що за гранулометричним складом 

ґрунт є легко-глинистий. При проведенні лабораторних аналізів методом Качинського дані 

по горизонтах змінились. 

Як відомо, гранулометричний склад ґрунту у значній мірі успадковується від 

материнської породи.  
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Встановлено, що вміст фракції мулу по профілю змінюється в межах 14,7-67,4. 

Максимальне значення цього показника знаходиться в Ір горизонті і становить 67,47 (Рис.5.). 

 
Рис. 5. Розподіл мулу по профілю темно-сірого лісового ґрунту 

Встановлено, що для профільного розподілу мулу характерний акумулятивно-

елювіально-ілювіальний тип профілю. 

В результаті проведених лабораторних досліджень нами встановлено, що повна назва 

ґрунту: темно-сірий лісовий, звичайний, глибоко закипаючий, потужний, середньо-

глинистий на лесоподібному суглинку, окультурений.  
Профіль досліджуваного ґрунту: Норн + Норн(2) + He +Ih(e) +I + Ip +Pk.  

Досліджуваний ґрунт володіє комплексом фізико-хімічних властивостей, які 

відображають закономірності грунтотворчих процесів, характерних для темно-сірих лісових 

ґрунтів.  
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ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГОВИТРАТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ  

ПРИ ОБРОБІТКУ ҐРУНТІВ  

 
У роботі наводиться обґрунтування способів обробітку ґрунту в сівозміні на основі 

досліджень з виявлення впливу основних способів обробітку ґрунту на енерговитрати 
врожайність в рільництві.  

Висвітлено результати досвіду щодо впливу різних способів обробітку на основні 
показники родючості ґрунту відповідно до зональних та місцевих ґрунтово-кліматичних 
умов різних регіонів. 

Ключові слова: мінімалізація обробітку ґрунту, оранка, урожай, волога, родючість, 
бур'яни, насіння.  
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A ground over of methods of till of soil is in-process brought in a crop rotation on the basis of 
researches from the exposure of influence of basic methods of till of soil expenses of energy in field-
crop cultivation. 

It is lighted the results of experience according to influence of various ways of tilling on the 
basic indexes of fertility of soil in accordance with the zonal and local ground-climatic conditions 
of different regions.  

Keywords: minimilization of tilling of soil, ploughing, harvest, moisture, fertility, weeds, seed. 
 
Більшість сучасних дослідників одностайні у тому, що будь-яка надмірність в обробці 

ґрунту завдає шкоди землеробству і неприпустима. Найвищий ефект досягається при 
мінімальному числі операцій. Мінімальна обробіток ґрунту, забезпечує економію 
енергетичних витрат, шляхом зниження числа і глибини обробки, суміщення операцій при 
використанні одного агрегату і застосування гербіцидів для знищення бур'янів, створює 
оптимальні ґрунтові умови для росту сільськогосподарських культур. Серед численних 
агротехнічних прийомів обробітку ґрунту оранка завжди відігравала основну роль у 
створенні врожаю, оскільки цей прийом є універсальним засобом впливу на багато фізичних, 
хімічних і біологічних властивостей ґрунту, і, в кінцевому рахунку, на його родючість. Хоча 
питання про глибину оранки неодноразово обговорювалося в агрономічній літературі, 
перевірялося на практиці в дослідних установах та в умовах виробництва, але і на 
сьогоднішній день єдиної думки не існує. 

Все переконливіше лунають думки фахівців про заборону використання плуга як 
сільськогосподарського знаряддя. Як науково обґрунтовану альтернативу, що знайшла 
масове поширення в багатьох державах світу, в тому числі й у передових агроформуваннях 
України, пропонується так звана безплужна технологія обробітку ґрунту. Цей напрям 
одержав термінологічне визначення як мінімальний обробіток ґрунту. Свій крайній прояв він 
знайшов у розробці та освоєнні технологій «прямої» сівби (у інших визначення «нульовий» 
обробіток, No-till система). 

Спираючись на наукові праці  вчених у галузі землеробства В. Круть [1, с.12]., В. Сайко 
[3, с.16], А. Булгакова [, с.14], В.П. Ситник[5, с.25], В.В. Медведєв [6 с.16], і інших,  рівень 
розвитку сучасних систем основного обробітку ґрунту в технологіях вирощування 
сільськогосподарських культур, аналіз наукових публікацій провідних технологічних 
організацій України відкривають можливості для впровадження нових технологій обробітку 
ґрунту і переходу землеробства на нові перспективні з екологічного й економічного погляду 
технології. 

Кліматичні зони України з їх найрізноманітнішими ґрунтами не дозволяють 
впроваджувати повну мінімалізацію обробітку ґрунту по всій території країни. Тому метою 
роботи є визначення альтернативного способу обробітку ґрунту відповідно до зональних та 
місцевих ґрунтово-кліматичних умов кожного регіону. 

Оранка як прийом основного обробітку, вдосконалювалася століттями, що дає 
можливість давати її всебічну оцінку. Цього поки-що неможна сказати про безполицевий 
обробіток. Науковими установами землеробського напряму, дослідними станціями 
встановлено, що зяблевий безполицевий обробіток неоднозначно впливає на властивості 
ґрунту, умови росту і формування продуктивності рослин. З одного боку він забезпечує 
високий ґрунтозахисний ефект, сприяє поліпшенню водного режиму ґрунту і скороченню 
енергетичних витрат; з іншого – створює несприятливу диференціацію оброблювального 
шару по родючості, ущільнює ґрунт, погіршує його фізичні властивості і фіто санітарний 
стан. Але найсуттєвішим недоліком є збільшення забур‘яненості ґрунту і посівів у 2-3 рази 
порівняно з оранкою [1, с. 13]. Не випадково у США здійснення безполицевого обробітку 
обов‘язково супроводжується застосуванням не одного, а системи гербіцидів. 

Збільшення забур‘яненості ґрунту і посівів, збільшення комах-шкідників і гризунів, 
хвороби що локалізуються і розмножуються у залишеній стерні за відсутності оранки 
змушують фермерів США вносити вдвічі більше пестицидів. Наприкінці останнього 
десятиріччя таку надмірну хімізацію стали розцінювати як катастрофічну.  
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Отруєння агрохімікатами зазнають до 300 тисяч осіб. Дослідженнями проведеними у 
штаті Канзас встановлено, що використання пестицидів з групи 2.4Д у 6 разів збільшує 
захворюваність фермерів на рак і у 8 разів у тих хто безпосередньо готує суміші і вносить їх 
на поля. Рівень діоксину в організмі новонароджених дітей виявився у 27 разів вищим від 
тієї кількості, яка вважається за безпечну для накопичення протягом усього життя людини 
[2, с. 18]. 

У 1999 році в м. Ганновері було проведено виставку технологій прямого висіву. Однак 
цей спосіб обробітку ґрунту не прижився, так як він потребував великих капіталовкладень на 
повне переобладнання фермерських господарств і привів до масового захворювання ґрунтів 
фузаріозом, а ґрунт до періоду пізньої осені був ущільнений настільки що без допомоги 
плуга було не обійтись [3, с. 15]. 

Мінімум один раз в 3-4 роки західноєвропейські фермери застосовують плуг. В першу 
чергу це пов‘язано з тим що при прямому посіві більш висока степінь ураження органічної 
маси фузаріозом, кореневою і чорною гниллю, збільшується кількість гризунів в зв‘язку з 
недоторканістю пор ґрунту, збільшується засміченість полів, змінюється різновидність 
бур‘янів тому потрібні нові методи боротьби, необхідно збільшувати дози внесених 
препаратів, тому що ґрунтові гербіциди часто втрачають свою дію в мульчі і скоріше 
розкладаються. Крім того відомо що в Європі ціна на продукцію з більш високою 
концентрацією шкідливих речовин завжди нижча ніж на екологічно чисту продукцію [3, с. 
16]. 

В США вважають, що періодична оранка потрібна з двох причин: для перерозподілу 
фосфору, який накопичується в верхньому шарі ґрунту та зняття його ущільнення. В 
Південній Америці не орють, тому що переконались, що концентрація фосфору на поверхні 
ґрунту не знижує врожайності, а ущільненню ґрунту запобігає постійна присутність на 
поверхні органічних решток, використання сидеральних культур з розвиненою кореневою 
системою і правильно підібрана сівозміна [4, с. 46]. 

Як вважають південноамериканські вчені, ґрунт який зазнає періодичної оранки, 
знаходиться в перехідній фазі, тому фермери США ніколи не користуються всіма перевагами 
системи зберігаючого землеробства. 

Жодна країна в світі не використовує безполицевого обробітку на всій площі ріллі. 
Такий обробіток найпоширеніший в зернових провінціях Канади, США, Австралії, Англії в 
посушливих зонах України і Росії. Для Західної Європи характерні диференційовані системи 
обробітку з перевагою оранки. Ґрунтозахисний обробіток в основному чизельними 
культиваторами, тут культивується при підготовці ґрунту під озимі і ярі зернові після 
просапних культур. В країнах Східної Європи також визнана доцільність чергування оранки 
з прийомами ґрунтозахисного обробітку, в основному під озимі культури [1, с. 13]. 

Експерти Німецького союзу виробників сільськогосподарської техніки підрахували, що 
на сьогодні в Центральній і Західній Європі частка класичної технології складає 70-75%, 
консервуючої технології – 20-25%, на прямий посів приходиться менше 5% [4, с. 14]. 

В Україні багато вчених-аграріїв вважають, що безполицевий обробіток придатний не 
для усіх культур, зважаючи на наявність чотирьох ґрунтово-кліматичних зон, дев‘яти 
ґрунтово-кліматичних підзон, 23 найменувань номенклатури ґрунтів і 1147 їх видів [2, с. 16]. 

Мінімалізація обробітку ґрунту невдовзі може мати значні перспективи поширення в 
степовій і посушливо-степовій зонах і під зонах, де в жорсткому мінімумі є волога. Це 
очевидно природний шлях розвитку систем обробітку ґрунту для таких урбанізованих 
областей, як Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька з часткою сільського 
населення відповідно 9,7, 13,6, 16,6, 23,8%, ( де організаційні і природні умови виробництва 
складаються на користь no-till технологій) [2, с. 18]. 

В зоні Лісостепу із часткою сільського населення 42% та зерно-буряковою 
спеціалізацією зберігатимуться диференційовані полицеві та безполицеві системи обробітку 
ґрунту з поступовим зрушенням у бік технологій мінімального обробітку ґрунту.  

Отже, в Україні повинен домінувати найбільш вивчений і адаптований до різноманітних 
ґрунтово-кліматичних умов України комбінований обробіток ґрунтів, що полягає у 
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раціональному поєднанні різних знарядь, зокрема елементів мінімалізацію, зі зменшенням 
глибини обробітку і кількості операцій. Водночас для прискореного впровадження нульового 
механічного обробітку ґрунтів і переходу землеробства України на нові перспективні з 
екологічного й економічного погляду технології необхідно розгорнути стаціонарні польові 
дослідження з метою їхньої перевірки і адаптації до зональних та місцевих ґрунтово-
кліматичних умов. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКЦІЇ КОРІВ-ПЕРВІСТОК ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ  

ЗА ГОСПОДАРСЬКИ КОРИСНИМИ ОЗНАКАМИ БАЖАНОГО ТИПУ 

 

Проведена порівняльна оцінка господарськи корисних ознак корів-первісток 

голштинської породи угорської, німецької та датської селекції в ПрАТ «Агро-Союз» 

Дніпропетровської області. Встановлено, що тварини німецької селекції за комплексом 

ознак є найбільш наближеними до параметрів тварин бажаного типу.  

Ключові слова: селекція, голштинська порода, бажаний тип, молочна продуктивність, 

відтворна здатність. 

 

We have conducted comparative evaluation of economic useful signs of cows-firstborn of 

Hungarian Holstein, German and Danish breeding (selection) in JSC «Agro-Soyuz» 

Dnipropetrovsk region. 

It is established, that animals of German breeding for complex traits are most close to the 

parameters of the desired animal type. 

Key words: selection, Holstein breed, desirable type, milk production, reproduction. 

 

Вступ. Основними селекційно-генетичними прийомами створення високопродуктивного 

молочного стада є використання порід, ліній і бугаїв-плідників з високим генетичним 

потенціалом з орієнтацією на бажаний тип [3, 6]. 

У племінній роботі з голштинською породою в Україні широко використовується 

генофонд імпортованих тварин. Дослідження селекційно-генетичних параметрів 

імпортованих тварин в умовах одного господарства заслуговує на особливу увагу. 

Високий генетичний потенціал голштинської породи, наукові дослідження та 

селекційно-генетичний процес, використання досягнень генетики та біотехнології 

відтворення тварин сприятимуть тому, що ця порода збереже своє лідерство серед молочних 

порід. Тому вивчення продуктивних та племінних якостей імпортованих тварин 

голштинської породи різних селекцій сприятиме ефективному використанню спадковості 

завезених тварин [2, 11]. 
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В сучасній селекції молочної худоби у країнах з розвинутим молочним скотарством 

упродовж тривалого часу стала традиційною практика розробки стандарту бажаного типу 

тварин. У племінних заводах тварини бажаного типу представлені, в основному, селекційним 

ядром, поголів‘я корів якого складає приблизно 25 % і співпадає за чисельністю з 

розрахунками цієї групи корів Полковнікової О.П. та ін. [4, 8], які ґрунтуються на 

використанні закономірностей нормального розподілу. 

Доцільність досліджень та вивчення господарськи корисних показників корів-первісток 

різних селекцій найкраще можна порівняти з параметрами тварин бажаного типу, які 

характеризуються найвищою продуктивністю та сприяють генетичному поліпшенню породи 

та окремих стад [9, 10]. 

Мета та завдання. Метою наших досліджень було вивчення господарськи корисних 

особливостей тварин різних селекцій та порівняння їх показників до параметрів тварин 

бажаного типу. Виходячи з цього було поставлено завдання: вивчити показники молочної 

продуктивності та відтворної здатності корів-первісток голштинської породи в залежності 

від селекції та порівняти досліджувані групи з параметрами тварин бажаного типу. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для досліджень слугувала інформація про 

племінне і продуктивне використання 668 корів-первісток гоштинської породи чорно-рябої 

масті. Дослідження проведені у ПрАТ «Агро-Союз» Синельниківського району 

Дніпропетровської області. 

Поголів‘я корів, господарськи корисні ознаки яких були досліджені, перебувало в 

однакових умовах утримання та годівлі. 

Облік молочної продуктивності здійснювався за надоєм за 305 днів лактації , жирністю і 

білковомолочністю молока (% та кг), тривалістю лактації, оцінку відтворних показників 

проведено за тривалістю сервіс-періоду, сухостою, міжотельного періоду.  

Племінний облік та облік молочної продуктивності корів в господарстві проводиться з 

використанням комп‘ютерної програми «Dairy Comp 305», вміст жиру та білка в молоці 

визначали на приладі «Ecomilk KAM – 98.2 A». 

Матеріали наукових досліджень опрацьовані варіаційно-статистичними методами за 

Н. А. Плохинским [7] та Е. К. Меркурьевою [5] із використанням програмного забезпечення 

Microsoft Exсel 2007. 

Для визначення бажаного типу корів використана методика Полковнікової О.П. та ін.., 

згідно з якою в стаді виділена група корів високого рівня продукції молочного жиру 

(бажаний тип) за формулою > М+0,7δ. 

Показник нормованого відхилення t, який використаний для визначення відповідності 

параметрам тварин бажаного типу розраховувався за формулою t= , де x ‒ середня 

величина ознаки по досліджуваній групі, M ‒ бажаний тип, δ – квадратичне відхилення [1].  

Результати досліджень. Основною ознакою молочних порід є рівень молочної 

продуктивності проте поряд з головними ознаками молочної худоби важливо враховувати 

показники відтворної здатності, що впливає на молочну продуктивність та економічну 

ефективність використання тварин. 

 Параметри молочної продуктивності та відтворної здатності корів-первісток різної 

селекції (угорська, німецька, датська) суттєво не відрізнялися (табл.1). Зокрема, середня 

тривалість лактації знаходилась в межах 336-341 дні, надій за 305 днів лактації 9326-9539 кг, 

вміст жиру в молоці 3,85%, білка 3,17-3,19%, продукції молочного жиру та білка 654,8-674,5 

кг, вік першого осіменіння 16,3-17,5 міс., тривалість сервіс-періоду 97,2-104,2 днів, 

міжотельного періоду 375,4-382,3 днів, коефіцієнт відтворної здатності 0,95-0,96. 

В цілому по обстеженому поголів‘ю відтворна здатність не є оптимальною (КВЗ=0,96), 

що зумовлено тривалішим сервіс-періодом. В результаті середній сервіс-період 101,6 днів, 

міжотельний період 378,2 днів. Проте таки показники відтворних періодів є в межах норми 

для голштинської породи. 
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Таблиця 1 

Параметри молочної продуктивності та відтворної здатності  

корів-первісток голштинської породи різної  

Показники, одиниці 

виміру 

Селекція корів 

Угорська (n=194) Німецька (n=316) Датська (n=141) 

M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m 

Cv, 

% 

Тривалість лактації, днів 339,3±3,1 12,93 336,5±2,7 14,38 341,7±3,9 13,84 

Надій за лактацію, кг 10845±432 55,60 10429±266 45,35 10557±185 20,81 

Надій за 305 днів, кг 9539±95 13,82 9326±78 14,85 9506±126 15,80 

Жирномолочність, % 3,85±0,01 2,97 3,85±0,01 2,72 3,85±0,01 2,52 

Молочний жир, кг 365,6±3,9 15,03 358,5±2,9 14,55 368,2±4,0 12,95 

Білковомолочність, % 3,18±0,01 3,36 3,17±0,01 3,71 3,19±0,01 2,11 

Молочний білок, кг 303,6±3,2 14,67 296,3±2,6 15,58 306,2±3,4 13,44 

Молочний жир + білок, кг 669,3±6,8 14,33 654,8±5,4 14,84 674,5±7,4 13,05 

Вік плідного 

осіменіння,міс 16,3±0,2 17,56 17,5±0,2 21,86 16,7±0,2 19,14 

Тривалість СП, днів 103,7±3,2 42,61 97,2±2,6 48,10 104,2±3,9 45,26 

Тривалість МОП, днів 380,4±3,1 11,35 375,4±2,6 12,73 382,3±4,0 12,42 

Тривалість сухостою, 

днів 41,9±1,1 37,16 39,6±0,4 17,48 40,9±0,6 16,86 

КВЗ 0,96±0,01 41,43 0,97±0,01 13,51 0,95±0,01 13,69 

СП – сервіс період 

МОП – міжотельний період 

КВЗ – коефіцієнт відтворної здатності. 

Із даних табл.2 видно, що у більшості випадків різниця недостовірна. Невеликі 

відмінності у показниках обумовлені, найперше, однаковим рівнем годівлі та умовами 

утримання, технологій використання голштинських тварин. Тому, назвати голштинів 

датською чи іншою селекцією можна лише умовно. Тим більше, що у всіх країнах, куди була 

імпортована худоба з США і Канади, використовуються виключно чистопородні 

голштинські бугаї-плідники. 

Таблиця 2  

Достовірність різниці між групами корів, диференційованих  

за тривалістю сервіс-періоду 

Показники, одиниці 

виміру 

Різниця між групами різної селекції 

угорська-німецька 

(n=510) 

датська-угорська- 

(n=335) 

німецька-датська 

(n=457) 

d±md td d±md td d±md td 

Тривалість лактації, днів 3±4 0,66 2±5 0,48 5±5 1,07 

Надій за лактацію, кг 416±508 0,82 288±471 0,61 128±324 0,39 

Надій за 305 днів, кг 212±123 1,73 33±158 0,21 180±149 1,21 

Жирномолочність, % 0,01±0,01 0,57 0,00±0,01 0,21 0,01±0,01 0,82 

Молочний жир, кг 7,1±4,9 1,45 2,6±5,6 0,46 9,7±5,0 1,95 

Білковомолочність, % 0,01±0,01 1,17 0,02±0,01 1,92 0,03±0,01 3,45 

Молочний білок, кг 7,4±4,1 1,80 2,6±4,7 0,55 10±4,3 2,30 

Молочний жир + білок, кг 14,5±8,8 1,65 5,1±10,1 0,51 19,7±9,2 2,14 

Вік плідного 

осіменіння,міс 1,2±0,3 4,02 0,4±0,3 1,18 0,8±0,3 2,32 
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Тривалість СП, днів 5,5±4,1 1,33 0,5±5,1 0,10 6±4,8 1,26 

Тривалість МОП, днів 5,0±4,1 1,22 1,9±5,1 0,37 6,9±4,8 1,43 

Тривалість сухостою, 

днів 2,3±1,2 1,98 1,0±1,3 0,79 1,4±0,7 1,93 

КВЗ 0,01±0,01 1,22 0,01±0,01 0,37 0,02±0,01 1,43 

 

Разом з тим ми можемо оцінити тварин різної селекції порівнявши їх з параметрами 

тварин бажаного типу, в якому сконцентровано найкращу частину (25%) стада (табл.3). 

Проведені дослідження показали, що корови-первістки різних селекцій не досягають 

параметрів бажаного типу за показниками 12-ти ознак. Жирномолочність досліджених 

тварин досягає параметру бажаного типу. Проте відхилення по іншим показникам є різними. 

Зокрема, відносно тварин угорської селекції середнє нормоване відхилення від бажаного 

типу коливається в межах - -0,52…0,82, німецької - -0,66…0,71, датської - -0,45…0,83. 

Таблиця 3 

Відповідність господарськи корисних ознак корів-первісток різної тривалості сервіс-

періоду параметрам тварин бажаного типу 

Показники, одиниці 

виміру 

Селекція корів 

Угорська (n=194) Німецька (n=316) Датська (n=141) 

M  t M  t M  t 

Тривалість лактації, днів 339 0,77 336 0,71 341 0,82 

Надій за лактацію, кг 10845 0,27 10429 0,05 10557 0,12 

Надій за 305 днів, кг 9539 -0,47 9326 -0,62 9506 -0,49 

Жирномолочність, % 3,85 0,00 3,85 0,00 3,85 0,00 

Молочний жир, кг 365,6 -0,52 358,5 -0,66 368,2 -0,47 

Білковомолочність, % 3,18 -0,20 3,17 -0,30 3,19 -0,10 

Молочний білок, кг 303,6 -0,49 296,3 -0,65 306,2 -0,43 

Молочний жир + білок, кг 669,3 -0,51 654,8 -0,66 674,5 -0,45 

Вік плідного 

осіменіння,міс 16,3 0,23 17,5 0,12 16,7 -0,12 

Тривалість СП, днів 103,7 0,82 97,2 0,68 104,2 0,83 

Тривалість МОП, днів 380,4 0,79 375,4 0,68 382,3 0,83 

Тривалість сухостою, днів 41,9 0,18 39,6 -0,05 40,9 0,08 

КВЗ 0,96 0,17 0,97 0,25 0,95 0,08 

Середнє нормоване 

відхилення   0,04   -0,03   0,05 

 

Висновки  

1. В умовах ПрАТ «Агро-Союз» молочна продуктивність корів за селекціями коливалась 

у вузьких межах: за надоєм – від 10429 до 10845 кг молока за лактацію, жирномолочністю – 

3,85%, білковомолочністю – від 3,17 до 3,19%. 

2. Використання нормованого відхилення для визначення відповідності тварин різних 

селекцій до параметрів тварин бажаного типу дає змогу оцінити ефективність застосування 

такого селекційного прийому. 

3. Корови німецької селекції найбільше наближаються до параметрів тварин бажаного 

типу за основними господарськи корисними ознаками. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНИХ КОНТРОЛЕРІВ 

 

Обґрунтовано деякі аспекти модернізації практичної складової навчального процесу 

майбутніх фахівців технічного профілю, на прикладі навчальної дисципліни 

«Електротехнології в АПК» зі спеціальності «Енергетика сільськогосподарського 

виробництва». 

Ключові слова: практична складова навчального процесу, лабораторний стенд, 

мікропроцесорна техніка. 

 

Grounded some aspects of modernization of practical constituent of educational process of 

future specialists of technical type, on the example of educational discipline of «Elektrotekhnologyy 

in AIC» from speciality of engineering «Specialist of agricultural production power». 

Key words: practical constituent of educational process, laboratory stand, microprocessor 

technique. 

 

Виклики сьогодення вимагають адекватної модернізації освітньої системи як провідного 

чинника соціально-культурного відтворення, успішної життєдіяльності людини та її 

подальшого вдосконалення [1]. Зокрема, удосконалення змісту навчального процесу та 

акцентування уваги на практичних аспектах як пріоритетних напрямках освітньої діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При формуванні змісту та організації 

діяльності з підготовки майбутніх інженерів-енергетиків сільськогосподарського 

виробництва основним моментом є врахування сучасних вимог до процесу їх навчання у 

ВНЗ. Основні аспекти підготовки інженерів знайшли відображення в роботах С. Ф. Артюха, 

О. Е. Коваленко, О. Т. Маленка, Н. Г. Ничкало, А. Т. Ашерова, Н. О. Брюханової, 

Г. І. Канюка, М. І. Лазарєва та ін. 

Проте, системний аналіз наукових джерел із означеної проблеми показує, що проведені 

дослідження не вичерпують повноти обсягу актуальності і практичної значущості проблем 

підготовки майбутнього інженера до професійної діяльності під час навчання у ВНЗ. Це 

пов‘язано з необхідністю вирішення низки суперечностей, які мають місце у підготовці 

майбутніх фахівців і торкається питань підвищення якості інженерів нової генерації. 

Мета досліджень – обґрунтувати деякі аспекти удосконалення змістової складової 

навчального процесу майбутніх інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва 

на прикладі навчальної дисципліни «Електротехнології в АПК», де визначальним буде 

практичне навчання. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що найважливішою складовою прискорення 

науково-технічного прогресу є широке впровадження автоматизованих систем керування 

технологічними процесами на основі мікропроцесорної техніки. На базі мікро ЕОМ і 

мікропроцесорів створюються технологічні комплекси, сільськогосподарські машини і 

обладнання, вимірювальні, регулюючі та інформаційні системи, ведуться проектно-

конструкторські роботи і наукові дослідження.  

Стрімкий технічний прогрес, в тому числі в агропромисловому комплексі, вимагає все 

більш ретельного контролю за виробничими процесами, зокрема, отриманням точних даних 
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вимірювання. Для здійснення такого контролю застосовується спеціалізована комп‘ютерна 

техніка, різноманітні системи на базі мікропроцесорів.  

Практика показує, що технічні системи на базі мікропроцесорної техніки мають 

застосування у різних галузях аграрного виробництва, зокрема, в парниках і теплицях, 

електроводонагрівних установках, вентиляційному устаткуванні, електричних печах опору, 

електропобутових пристроях і т.д. При цьому, основним застосуванням мікропроцесорних 

пристроїв є виконання таких функцій, як передача інформації, управління процесами і 

перетворення отриманої інформації тощо.  

В умовах кризи, та недостатнього фінансування вищих аграрних навчальних закладів 

факультет «Енергетики, автоматики та енергозбереження» вирішує задачі вдосконалення 

практичної складової навчального процесу шляхом модернізації навчально-технічної бази, 

зокрема, лабораторних стендів. При цьому з‘являється можливість заміни релейно-

контактної системи керування на сучасні електронні пристрої, зокрема, на базі 

програмованих контролерів.  

Вирішення даного питання розпочалось із вибору системи керування. Адже існує безліч 

мікроконтролерів і мікропроцесорних пристроїв, які призначені для програмування різних 

апаратних засобів. Всі ці пристрої мають схожу функціональність і покликані звільнити 

користувача від необхідності заглиблюватися в дрібні деталі внутрішньої будови 

мікроконтролерів, надавши йому простий і зручний інтерфейс для їх програмування. Проте 

наш вибір зупинився на Arduino Leonardo, які побудовані на базі мікроконтролерів Atmel 

ATmega8 і ATmega168, що значно спрощує процес роботи з мікроконтролерами.  

У ході дослідження нами виявлено низку переваг даного пристрою для користувачів, 

ключовими з яких є: 

1. Низька вартість. У порівнянні зі схожими апаратними платформами, плати Arduino 

мають відносно низьку вартість. 

2. Кросплатформеність. Програмне забезпечення Arduino працює на операційних 

системах Windows, Macintosh OSX і Linux, в той час, як більшість подібних систем 

орієнтовані на роботу тільки в Windows. 

3. Просте і зручне середовище програмування. Середовище програмування Arduino 

зрозуміле і просте для початківців, але при цьому досить гнучке для просунутих 

користувачів. Воно засновано на середовищі програмування Processing, що може бути зручне 

для викладачів. Завдяки цьому, студенти, які вивчають програмування в середовищі 

Processing, зможуть легко освоїти Arduino. 

4. Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, завдяки цьому програмісти 

можуть змінювати й доповнювати його. Можливості мови Arduino можна також 

розширювати за допомогою C
++

 бібліотек. Завдяки тому, що він заснований на мові AVR C, є 

можливість легко перейти з мови Arduino на С
++

 або вставляти ділянки AVR C коду 

безпосередньо в програми Arduino.  

З’ясовано відмінності Leonardo від усіх попередніх плат, принцип якої полягає в тому, 

що його USB-контролер вбудований безпосередньо в мікроконтролер ATmega32U4 і 

виключає необхідність в додатковому програматорі. Завдяки цьому при приєднанні до 

комп'ютера Leonardo може визначатися не тільки як віртуальний (CDC) COM порт, але і як 

звичайна миша або клавіатура. Крім того, така архітектура впливає і на поведінку плати. Для 

запуску Arduino Leonardo достатньо просто подати живлення від AC / DC-адаптера чи 

батареї, або підключити його до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.  

Для взаємодії між людиною і мікроконтролером можуть підключатись різні аналогові і 

цифрові датчики, які реєструють параметри навколишнього середовища і передають дані в 

мікроконтролер. Мікроконтролер обробляє вхідні дані, а програма видає нові дані у вигляді 

аналогових або цифрових значень. В результаті відкриваються нові можливості для 

досліджень різних процесів, у тому числі, теплових. Адже багато функцій, а також технічні 
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особливості мікропроцесорів (МП) такі, що більшість завдань, які реалізовані на МП, просто 

неможливо виконати звичайними комп‘ютерами.  

Основна відмінність програмування мікропроцесорних систем (МПС) від класичного 

полягає в тому, що крім математичних знань, знання мов програмування, необхідно знати 

апаратну частину об‘єкта, його фізичні або електричні властивості. При цьому 

програмування МПС є не менш складним етапом проектування, ніж написання програмного 

забезпечення для комп‘ютера, а з урахуванням роботи із технологічними процесами, ця 

діяльність наближена до виробничої.  

Наступний етап полягав у реконструкції лабораторних стендів на прикладі регулювання 

температури приміщення за допомогою електрокалориферної установки типу СФОЦ (Рис. 

1).  

У ході проведеного дослідження встановлено, що сучасний лабораторний стенд має 

відповідати: 

- тенденціям розвитку техніки;  

- бути універсальним, тобто охоплювати широкий спектр лабораторних робіт з 

конкретної навчальної дисципліни;  

- мати достатню технічну базу для проведення не лише лабораторних практикумів, 

але й проведення науково-дослідницьких експериментів; 

-  можливостям доповнення та нарощування за необхідності новою елементною 

базою тощо.  

Нами запропоновано рішення, яке дозволяло водночас моніторити роботу системи 

керування електрокалорифером, реалізовану на класичній релейно-контактній базі керування 

та систему реалізовану на сучасному мікропроцесорному обладнанні. Зокрема, проводити 

необхідні налаштування складових стенда та відстежувати зміну електротехнічних 

параметрів на екрані монітора. І як наслідок, поглиблення практичних знань та вмінь з 

навчальної дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

А         Б 

Рис. 1. Зовнішній вигляд панелі керування лабораторного стенду дослідження 

електрокалориферної установки типу СФОЦ: А – схема керування електрокалорифером на 

релейно-контактній базі. Б – схема керування на мікропроцесорному обладнанні. 

 

Проектування практичної складової навчального процесу завершується лабораторним 

практикумом з навчальної дисципліни «Електротехнології в АПК», який базується на 

використанні сучасної лабораторної бази і включає чотири етапи. Зокрема, перший етап 
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лабораторної роботи полягає у розрахунку електричних і теплових показників; другий етап – 

у створенні алгоритму програми і її реалізації; третій етап – включає перевірку правильності 

написання програми і налаштування параметрів усіх елементів програми та подальше 

завантаження з персонального комп‘ютера (ПК) на мікропроцесорну плату Arduino Leonardо; 

четвертий етап – зняття реальних енергетичних параметрів систем та їх порівняння. 

Висновки. Використання такого стенду сприяє поглибленню знань студентів із 

дослідження основних електротехнічних параметрів електрокалориферних установок та 

формування професійних компетентностей майбутніх фахівців технічного профілю. 
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МОДЕЛЬ ВХІДНОГО ВИПРЯМЛЯЧА-КОРЕКТОРА 

 

У статті розглянуто загальний аналіз роботи вхідного випрямляча-коректора. 

Запропонована модель вхідного випрямляча-коректора в програмі OrCAD 16.6 та аналіз її 

роботи. 

Ключові слова: коректор потужності, випрямляч-коректор, коректор. 

 

The article deals with the General analysis of the work input of the rectifier-corrector. The 

proposed model input rectifier-corrector in the program OrCAD 16.6 and analysis of its work. 

Keywords: power corrector, straightener-corrector, PFC. 

 

Cучасні пристрої електроживлення – це імпульсні пристрої, які в значний мірі 

спотворюють синусоїдальну форму і гармонічний склад споживаного струму та напруги. 

Щодо гармонійного складу струму споживання існують стандарти МЕК [1, 2].  

Перетворення електроенергії характеризується коефіцієнтом потужності, який для 

мережевих джерел живлення без використання активного коректора не перевищує 0.85 [3]. 

Таким чином, основним завданням активного коректора коефіцієнту потужності є 

збереження синусоїдальної форми струму та напруги при максимальному зменшенні зсуву 

фази між ними.  
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Сучасна перетворювальна техніка постійно вдосконалюється, при цьому, важливим 

фактором стає створення нових підходів до її розробки та моделювання з використанням 

сучасних САПР. Тому створення моделі вхідного випрямляча-коректора на базі програми 

OrCAD 16.6 та проведення аналізу її роботи є актуальним.  

Враховуючи актуальність напряму, основним завданням дослідження стала розробка 

підходу до моделювання вхідних випрямлячів-коректорів для джерела безперервного 

електроживлення. Вхідний випрямляч-коректор являє собою перетворювач напруги з 

індуктивним накопичувачем і передачею енергії на зворотному ходу.  

Виходячи з загальних законів управління комутуючим транзистором в коректорі, 

розроблена модель вхідного випрямляча-коректора [4] на базі контролера NCP1607 в 

програмі OrCAD 16.6 для проведення імітаційного моделювання (рис.1). Результати 

моделювання представлені на рис. 2-3. 

Також представлений результат спектрального аналізу роботи моделі коректора (рис.4). 

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 4.85%, що є прийнятним. 

 
Рис.1. Імітаційна модель вхідного випрямляча-коректора  

           Time
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Рис.2. Вихідний струм та напруга коректора 
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Рис.3. Струм на індуктивності в режимі переривчастого протікання та керуючі імпульси 

на затворі транзистора 

           Frequency
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Рис.4. Спектральний аналіз струму індуктивності 

 

Висновки. Розроблена модель вхідного випрямляча-коректора для імітаційного 

моделювання в програмі OrCAD 16.6 та проведений аналіз її роботи. Модель дозволяє 

об‘єктивно оцінити основні показники вхідного випрямляча-коректора коефіцієнту 

потужності та вирішити задачі з оптимізації параметрів його складових частин. Результати 

моделювання показують, що при проектуванні коректора коефіцієнту потужності варто 

враховувати максимальне навантаження та тип силових елементів, які значною мірою 

впливають на ККД коректора. 
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ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ ПРЕСЕРВОВ ИЗ СКУМБРИИ 

 

Проведено исследование пресервов из скумбрии по физико-химическим и 

органолептическим показателям. Дан сравнительный анализ показателей. Предложено 

производство слабосолѐных рыбных пресервов. 
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A study of mackerel preserves on physico-chemical and organoleptic characteristics. A 

comparative analysis indicators. Proposed production of salted fish preserves. 

Key words: preserves, mackerel, salted, physico-chemical and organoleptic parameters. 

 

Посол – это комплекс операций по консервированию рыбы поваренной солью, в 

результате которых происходят сложные массообменные и биохимические процессы в 

тканях рыбы [1, с. 335]. 

При посоле происходит подавление активности автолитических ферментов и 

жизнедеятельности микроорганизмов, вызывающих распад белков и других органических 

соединений. Соленые продукты приобретают способность сохраняться в течение 

длительного времени. Консервирующее действие поваренной соли заключается в том, что в 

растворах, благодаря высокому осмотическому давлению некоторые микроорганизмы, и 

особенно гнилостные, частично обезвоживаются, изменяют свою форму, теряют способность 

использовать необходимую для их развития воду. 

Физическая сущность просаливания. Посол с физико-химической точки зрения 

характеризуется как диффузионно-осмотический процесс, при котором протекают осмос 

воды из тканей во внешний концентрированный раствор через оболочки клеток и диффузия 

хлорида натрия из внешнего раствора в ткань, с распределением его в клеточном соке. 

Основные диффузионно-осмотические процессы при посоле продолжаются до тех пор, пока 

концентрация соли в тканях рыбы не сравняется с концентрацией соли во внешнем растворе 

[2, c. 5]. 

Массообменные процессы характеризуются не только переносом хлорида натрия, воды и 

других растворимых соединений, но и изменением массы компонентов системы. Как 

правило, в первом периоде массообмена масса рыбы и соли уменьшается, а масса тузлука 

увеличивается. Уменьшение массы рыбы и увеличение массы тузлука пропорционально 

концентрации соли в системе. После окончания просаливания масса просолившейся рыбы 

может увеличиться и достигнуть начальной массы, затем превысить ее. Такое вторичное 

изменение массы характерно для слабо- и среднесоленой рыбы, оно происходит за счет 

впитывания тузлука и носит название «набухание» [2, c. 5].  

Тенденцией последних нескольких лет на рынке соленой рыбопродукции является 

производство малосоленых пресервов с добавлением широкого спектра различных соусов и 

заливок в мелкой расфасовке [3, с. 376]. 

Пресервы ‒ это особый вид рыбных продуктов, являющийся полностью готовым к 

употреблению в пищу. В настоящее время сегмент пресервов демонстрирует стабильный 

прирост. При этом развитие происходит и количественно, и качественно – за счет 

разнообразия рецептур и применения более совершенных процессов обработки. Одним из 

преимуществ производства пресервов является герметичность тары, которая исключает 
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попадание вредной микрофлоры в рыбу, а это значит, что несравненно улучшаются 

санитарные условия хранения, повышается культура торговли.  

Рыбные пресервы легко усваиваются организмом, обладают высокой пищевой 

ценностью и, как следствие, повышают работоспособность человека. 

Целью работы было изучение качественных характеристик поликомпонентных 

пресервов из скумбрии. 

Практическая часть 

Для производства поликомпонентных пресервов использовалась скумбрия, изготовление 

осуществлялось по следующим рецептурам (таблица 1). 

Объектом исследования послужили пробы пресервов из скумбрии атлантической в 

майонезе, горчичном соусе и скумбрии, маринованной в уксусе.  

Таблица 1. 

Рецептуры поликомпонентных пресервов из скумбрии 

Наименование материалов 

и специй 

Расход сырья, 

кг 

Отходы и потери 

при разделке, % 

Выход полуфабриката, 

кг 

«Рыба в майонезе» 

Скумбрия  

Майонез (51%) 

Сахар 

Соль  

Уксус (9%) 

0,294 

0,176 

0,010 

0,025 

0,005 

25,6 

 

0, 239 

Выход готовой продукции     0,450 

«Рыба в горчичном соусе» 

Скумбрия 

Перец душистый 

Гвоздика 

Лавровый лист 

Сахар  

Соль 

для горчичного соуса: 

Горчица 

Сахар 

Масло подсолнечное 

0,353 

0,0005 

0,0006 

0,0002 

0,005 

0,002 

 

0,020 

0,040 

0,030 

28,4 0,278 

Выход готовой продукции   0,380 

«Рыба маринованная в уксусе» 

Скумбрия 

Лавровый лист 

Перец душистый 

Гвоздика 

Корица 

Соль 

Сахар 

Уксус (9%) 

0,233 

0,0002 

0,0005 

0,0005 

0,0005 

0,035 

0,005 

0,005 

27 0,187 

Выход готовой продукции   0,230 

 

Были исследованы химические показатели, характеризующие качество пресервов: 

массовая доля поваренной соли, кислотность мяса, массовая доля жира.  

Исследования проводились в соответствии с ГОСТ 7453-86, ГОСТ 31339-2006 [4, 5].  

Химические показатели определялись в соответствии с НТПА: 

 содержание соли – ГОСТ 27207-87 [6]; 

 общая кислотность – ГОСТ 27082-2014 [7]; 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

581 
 

 массовую долю жира – ГОСТ 26829-86 [8]. 

Для органолептической оценки была разработана бальная шкала по показателям 

внешнего вида, вкуса, запаха и консистенции, представленная в таблице 2. 

Органолептические показатели устанавливались в соответствии с ГОСТ 7453-86, ГОСТ 

7631-2008 [4, 9]. 

Таблица 2. 

Бальная шкала по показателям внешнего вида, вкуса, запаха и консистенции 

Показатели 

качества 

Качественный уровень, баллы 

5 4 3 2 1 

Внешний 

вид 

Поверхность 

рыбы чистая, 

по цвету 

свойственная 

скумбрии 

Поверхность 

рыбы 

потускневшая 

Подкожное 

пожелте-

ние, не 

связанное 

с окисле-

нием жира 

На 

поверхности и 

под кожей 

пожелтение, 

не проникшее 

в толщу мяса 

Поверхность 

рыбы тусклая, 

с пожелтением 

в толще мяса 

Вкус и 

Запах 

Свойствен-

ный соленой 

скумбрии, без 

посторонних 

запахов, 

привкусов 

Свойствен-

ный соленой 

скумбрии, со 

слабо 

выраженным 

привкусом 

 

Свойствен-

ный 

соленой 

скумбрии, 

запах 

слабо 

выражен 

Недостаточно 

выраженный 

вкус, запах не 

свойственный 

рыбным 

товарам 

данного вида 

Посторонний 

привкус и 

запах.  

Привкус 

окислившегося 

жира 

Конси-

стенция 

мяса рыбы 

Плотная, 

сочная 

 

Плотная Недоста-

точно 

плотная 

Ослабевшая Дряблая 

 

По результатам исследования была составлена сводная таблица оценки исследуемых 

образцов (таблица 3). 

Таблица 3. 

Сводная таблица дегустационной оценки пресервов 

Показатели Образец пресервов 

«Рыба в майонезе» «Рыба в горчичном 

соусе» 

«Рыба маринованная 

в уксусе» 

Внешний вид 5 5 4 

Вкус и запах 4 5 3 

Консистенция мяса 

рыбы 

4 5 3 

Средний оценочный 

балл 

4,3 5 3,3 

 

Анализируя данные таблицы 3 видно, что в среднем, по всем органолептическим 

показателям образцы скумбрии в горчичном соусе имеют высшее качество, затем следует 

скумбрия в майонезе, уступая по вкусу, запаху и консистенции рыбе в горчичном соусе. На 

третьем месте расположилась скумбрия, маринованная в уксусе, уступая по всем 

показателям рыбе в горчичном соусе и майонезе.  

Физико-химические показатели влияют на качество готового продукта. Так, поваренная 

соль является одним из основных вкусовых веществ, используемых в процессе производства 

пресервов. Некоторые физико-химические показатели исследуемых видов пресервов 

приведены в таблице 4. 

http://docs.cntd.ru/document/1200022788
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Массовую долю поваренной соли определяли аргентометрическим методом. Данный 

метод основан на взаимодействии хлористого натрия с азотнокислым серебром в 

присутствии хромовокислого калия с образованием красного осадка – хромовокислого 

серебра [6].  

Общую кислотность мяса рыбы определяли титриметрическим методом. Сущность 

метода заключается в титровании раствором гидроокиси натрия водорастворимых кислот, 

находящихся в продукте, в присутствии индикатора фенолфталеина [7]. 

Массовую долю жира определяли экстракционным методом по обезжиренному 

остатку, метод основан на определении изменения массы образца после экстракции жира 

растворителем [8]. 

Таблица 4. 

Качественные показатели пресервов из скумбрии 

Показатели Норма Образец пресервов 

«Рыба в 

майонезе» 

«Рыба в 

горчичном 

соусе» 

«Рыба 

маринованная в 

уксусе» 

Содержание соли, % 6,0-8,0 6,0 7,1 8 

Общая кислотность, % 0,8 1,0 0,8 1,5 

Содержание жира, % 12,0 13 12,0 11,0 

 

Следует отметить, что пресервы из скумбрии маринованной в уксусе почти в 2 раза 

превышают норму по содержанию общей кислотности. 

По содержанию соли пресервы исследуемых видов различаются между собой 

незначительно и соответствуют норме. 

По содержанию жира лишь пресервы в горчичном соусе соответствуют норме, а 

пресервы в майонезе и уксусном маринаде незначительно отклоняются от нормы.  

В целом, почти все изученные физико-химические показатели (общая кислотность, 

содержание соли и жира) пресервов из скумбрии атлантической в майонезе, горчичном соусе 

и скумбрии, маринованной в уксусе соответствуют ГОСТ. 

Выводы 

В связи с тем, что крепкосоленые рыбные товары не отличаются хорошими вкусовыми 

качествами, а выпускаются промышленностью лишь для длительного хранения и 

транспортирования в неудовлетворительных условиях, было предложено выпускать 

слабосолѐные рыбные пресервы. 

Качество готового продукта оценивают в первую очередь по внешнему виду, вкусу, 

запаху, консистенции. 

Установлено, что по органолептическим показателям образец скумбрии в горчичном 

соусе удовлетворяет всем требованиям на 100%, скумбрия в майонезе уступает 

незначительно первому образцу, а рыба, маринованная в уксусе уступает рыбе в горчичном 

соусе по всем органолептическим показателям. 

По физико-химическим показателям образец скумбрии в горчичном соусе наиболее 

соответствует требованиям ГОСТ. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ /  

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

УДК 348.317 

Степан Адамів, Володимир Голод 

(Бережани, Україна) 

 

ВПЛИВ УМОВ ПРАЦІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Фактори виробничого середовища впливають на працездатність працівника і на стан 

його здоров'я. Метою наукової організації праці є зменшення ступеня небезпечного впливу 

умов праці на людський організм, створення умов для збереження працездатності 

робітника і стабільно високого рівня продуктивності праці. Створення на робочих місцях 

нормальних умов праці повинно стати пріоритетним напрямом при впровадженні системи 

управління охороною праці підприємства 

Ключові слова: умови праці, підвищення працездатності працівників, ергономіка праці, 

фази працездатності. 

 

Factors of the working environment affect the performance of the employee and his health. The 

purpose of scientific organization of labor is to reduce the dangerous influence of working 

conditions on the human body, creating conditions for preservation of working capacity of the 

worker and the consistently high level of productivity. Creating workplaces of the work environment 

should be a priority when superwagen system of labor protection management of the enterprise 

Key words: working conditions, increase efficiency of workers, ergonomics of work, phase 

health. 

 

Одним із ключових елементів системи управління охороною праці є підсистема умов 

праці. Вона покликана забезпечити контроль за дотриманням психофізіології праці, 

ергономіки праці, технічної естетики, охорони праці і техніки безпеки, охорони 

навколишнього середовища. 

Трудова діяльність завжди супроводжується більшими чи меншими інтенсивними 

психофізіологічними процесами, використанням і витрачанням енергетичних, гормональних, 

м'язових, психічних, інтелектуальних та інших ресурсів людини, що проявляється у зміні 

працездатності. 

Говорячи про працездатність, виділяють загальну (потенційну, максимально можливу 

працездатність при мобілізації всіх резервів організму) і фактичну працездатність, рівень 

якої завжди нижчий. Фактична працездатність залежить від поточного рівня здоров'я, 

самопочуття людини, а також від типологічних властивостей нервової системи, 

індивідуальних особливостей функціонування психічних процесів (пам'яті, мислення, уваги, 

сприйняття), від оцінки людиною значущості та доцільності мобілізації певних ресурсів 

організму для виконання певної діяльності на заданому рівні надійності і протягом заданого 

часу за умови нормального відновлення витрачених організмом ресурсів. 

В процесі виконання роботи людина проходить через різні фази працездатності. Фаза 

мобілізації характеризується передстартовим станом. При фазі впрацювання можуть бути 

збої, помилки в роботі, організм реагує на певну величину навантаження з більшою силою, 

ніж це необхідно; поступово відбувається пристосування організму до найбільш економного, 

оптимального режиму виконання даної конкретної роботи. 

Фаза оптимальної працездатності (або фаза компенсації) характеризується оптимальним, 

економічним режимом роботи організму і хорошими, стабільними результатами роботи, 

максимальною продуктивністю та ефективністю праці. Під час цієї фази нещасні випадки 

вкрай рідкісні і то з причини об'єктивних екстремальних факторів або неполадок обладнання. 
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Потім, під час фази нестійкості компенсації або субкомпенсації, відбувається своєрідна 

перебудова організму: необхідний рівень роботи підтримується за рахунок ослаблення менш 

важливих функцій. Ефективність праці підтримується за рахунок додаткових фізіологічних 

процесів, менш вигідних генетично і функціонально. Наприклад, у серцево-судинної системі 

забезпечення необхідного кровопостачання органів здійснюється вже не за рахунок 

збільшення сили серцевих скорочень, а за рахунок зростання їх частоти. Перед закінченням 

роботи, при наявності досить сильного мотиву до діяльності, може спостерігатися також 

фаза «кінцевого пориву» [3, с. 61]. 

При виході за межі фактичної працездатності, під час роботи в складних та 

екстремальних умовах, після фази нестійкої компенсації настає фаза декомпенсації, 

супроводжується прогресуючим зниженням продуктивності праці, появою помилок, 

вираженими вегетативними порушеннями: почастішанням дихання, пульсу, порушенням 

точності і координації рухів, відчуттям втоми. При продовженні роботи фаза декомпенсації 

може досить швидко перейти у фазу зриву (різке падіння продуктивності, аж до 

неможливості продовження роботи, різко виражена неадекватність реакцій організму, 

порушення діяльності внутрішніх органів, непритомність). 

Таким чином, починаючи з фази субкомпенсації виникає специфічний стан стомлення. 

Розрізняють фізіологічне та психічне стомлення. Перше з них виражає насамперед вплив на 

нервову систему продуктів розкладання, вивільнюваних у результаті рухово-м'язової 

діяльності, а друге ‒ стан перевантаження центральної нервової системи. Зазвичай явища 

психічного і фізіологічного стомлення взаємно переплітаються, причому психічне 

стомлення, тобто відчуття втоми, як правило, передує стомленню фізіологічному. Психічне 

стомлення проявляється в таких особливостях: 

1) в області відчуттів стомлення проявляється у зниженні сприйняття людини, в 

результаті чого окремі подразники вона взагалі не сприймає, а інші сприймає лише з 

запізненням; 

2) знижується здатність концентрувати увагу, свідомо її регулювати, в результаті людина 

відволікається від трудового процесу, робить помилки; 

3) у стані стомлення особа менше здатна до запам'ятовування, важче також згадувати 

вже відомі речі, причому спогади стають уривчастими і людина не може застосувати свої 

професійні знання в роботі в результаті тимчасового порушення пам'яті; 

4) мислення втомленої людини стає уповільненим, неточним, воно в якійсь мірі втрачає 

свій критичний характер, гнучкість, широту, людина з трудом розуміє, не може прийняти 

правильне рішення; 

5) в емоційній області під впливом стомлення виникає байдужість, нудьга, стан 

напруженості, можуть виникнути стан депресії або підвищеної роздратованості, настає 

емоційна нестійкість; 

6) стомлення створює перешкоди для діяльності нервів, функцій, що забезпечують 

сенсомоторну координацію у результаті цього час реакції втомленої людини збільшується, а, 

отже, вона повільніше реагує на зовнішні впливи, одночасно втрачає спритність, 

координацію рухів, що призводить до помилок, нещасних випадків[4, с. 436]. 

Як показують дослідження, явища стомлення в ранковій зміні інтенсивніше всього 

спостерігаються на четвертій, п'ятій годині роботи, а у вечірній і нічній змінах вже в самому 

початку зміни виникає подібний кульмінаційний момент стомлення, який в наступні години 

зменшується, в середині зміни виникає знову, а потім, після відносного зменшення, знову 

посилюється в останні години роботи. Для безпеки праці спостереження за періодичністю 

таких коливань має дуже важливе значення, так як саме в ці відрізки часу кульмінації 

стомлення відбувається більшість нещасних випадків. Стомлення проявляється також у 

фізіологічних відчуттях: біль у м'язах, головні болі, відчуття шуму або пульсації у скронях, 

відчуття нестачі повітря, тяжкість, біль у серці, слабкість, непритомність. 
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Після припинення роботи наступає фаза відновлення фізіологічних і психологічних 

ресурсів організму, проте не завжди відновні процеси проходять нормально і швидко, після 

сильно вираженого стомлення внаслідок впливу екстремальних факторів організм не встигає 

відпочити, відновити сили за 6-8 годин нічного сну, часом потрібні дні, тижні для 

відновлення ресурсів організму. У разі неповного відновного періоду зберігаються залишкові 

явища стомлення, які можуть накопичуватися, призводити до хронічної перевтоми різного 

ступеня вираженння. У стані перевтоми тривалість фази оптимальної працездатності різко 

скорочується або може бути відсутня повністю, і вся робота проходить у фазі декомпенсації. 

Створенням безпеки в процесі трудової діяльності стала займатися спеціальна наука – 

ергономіка. Термін «ергономіка» (грец. ергон ‒ робота + номо ‒ закон) був прийнятий в 

Англії у 1949 р. Ергономіка ‒ це наука, що вивчає проблеми, які виникають у системі 

«людина ‒ машина ‒ середовище» (Л-М-С), з метою оптимізації трудової діяльності людини, 

створення для неї комфортних і безпечних умов, підвищення за рахунок цього її 

продуктивності, збереження здоров'я та працездатності. Ергономіка безпосередньо пов'язана 

з інженерною психологією ‒ наукою, що вивчає закономірності процесів інформаційної 

взаємодії людини і техніки з метою використання їх у практиці створення та експлуатації 

систем «людина ‒ машина» (СЛМ) [4, с. 447]. Інженерна психологія є науково-теоретичною 

основою ергономіки, однією з її областей. 

Умови праці характеризуються системою факторів, що визначають працездатність 

людини, витрати, результати праці. 

Ці фактори можна систематизувати за ознаками: зміст, сфера дії, ступінь впливу на 

організм працюючих.  

За ознакою «вміст» виділяють фактори: 

‒ виробничо-екологічні (температура повітря, його вологість, запиленість, загазованість, 

рівень шуму, вібрації, освітленості; нормальні умови праці: температура повітря +17° ‒ +22°; 

вологість не більше 75%, швидкість до 0,3 м/сек.; рівень шуму 70-90 децибел, освітленість 

100-300 люкс для поточних робіт і 1500‒5700 люкс для високоточних робіт); 

‒ організаційно-технічні фактори (зміст робочих рухів і технологічних операцій, форма, 

маса, відстань і швидкість переміщення вантажу, робоча поза, темп праці, ергономічні та 

естетичні умови праці); 

‒ соціально-економічні фактори (форми взаємин у колективі, рівень зарплати, тривалість 

відпустки тощо). 

Вплив умов праці на організм працюючих оцінюють за фізіологічними показниками: 

частота пульсу, максимальний і мінімальний тиск, хвилинний об'єм крові, ЕЕГ і т. д.). 

За ступенем сумарного впливу на організм працюючих, тобто за ступенем важкості 

праці, розрізняють 6 груп умов праці: 

1) комфортні, тобто створюють оптимальні фізичні, розумові, нервово-емоційні 

навантаження, забезпечують високу працездатність і продуктивність праці; 

2) відповідні нормативам умов праці, тобто знаходяться в межах санітарних норм, 

стандартів безпеки і фізіологічних нормативів, не викликають відхилень у здоров'ї протягом 

всього трудового періоду життя; 

3) несприятливі, що викликають підвищені навантаження і погіршують виробничі 

показники, фізіологічні функції людини до кінця роботи; 

4) шкідливі, що призводять до значного зниження працездатності і підвищення 

захворюваності працюючих; 

5) екстремальні, що викликають патологічний функціональний стан організму; 

6) неприпустимі ‒ порушення здоров'я, загроза життю.  

Інженерно-психологічне проектування спрямоване на взаємне узгодження 

психологічних характеристик людини і технічних характеристик машини в системі «Л-М-С» 

для забезпечення максимальної ефективності, безпеки та комфортності праці [4, с. 248]. 
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Важливе значення відіграє естетичне оформлення робочого місця. Воно повинно 

відповідати характеру виробничого процесу і конкретним умовам праці. Для цього 

рекомендується: 

• оргоснастку, як і устаткування, фарбувати по групах відповідно до типу технологічного 

устаткування або виробничих операцій; 

• обладнання та оргоснастку, що займають значні площі, фарбувати у відтінки кольорів, 

що створюють єдиний фон з виробничим приміщенням: 

• при обмежених розмірах виробничих приміщень, великому нагромадженні обладнання 

‒ використовувати багатокольорове забарвлення, яка створює ілюзію великого приміщення; 

• великогабаритні предмети фарбувати у світлі тони, а невеликі ‒ в більш насичені; 

• несучі частини (основи, опори, каркас) фарбувати в більш темні кольори, ніж інші 

поверхні; 

• великі за площею поверхні фарбувати в основні кольори, які надають позитивний 

вплив на психіку і знімають зорове напруження працюючих, а малі за площею поверхні ‒ у 

допоміжні кольору; 

• застосовувати обмежену кількість кольорів, так як багатоколірність призводить до 

розсіювання уваги, а однобарвність стомлює працівника; 

• під час фізичної праці, інтенсивність якої регулюється самими працюючими, в робочій 

зоні необхідно застосовувати теплі кольори (оранжевий, жовтий); 

• під час розумової чи фізичної роботи, що вимагає великої зосередженості, 

застосовувати, в основному, малонасичені відтінки холодного кольору (блакитний, зелений); 

• під час вибору фону оптимальної контрастності застосовувати лакофарбові матеріали, 

що дають напівглянцеві і матові поверхні; 

• в якості фону для оброблюваних деталей використовувати оптимальні кольори; 

• у робочій зоні з високим рівнем шуму або великим світловим випромінюванням 

застосовувати блакитний або сріблястий кольори; 

• при виборі колірного фону враховувати психологічний вплив різних кольорів на 

людину [4, с. 97]. 
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Васильєв Олексій Єгорович ‒ студент 5 курсу факультету ринкових, інформаційних та 

інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 

(Черкаси, Україна) 

Верняєв Олег Юрійович ‒ аспірант ІІ року навчання кафедри спортивних видів гімнастики 

Національного університету фізичного виховання i спорту України (Київ, Україна) 

Вітюк Ірина Костянтинівна ‒ кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри 

філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна) 

Власенко Валентин Анатолійович ‒ кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (Полтава, Україна) 

Вовк Ганна Степанівна ‒ викладач вищої категорії, викладач математики та інформатики 

циклової комісії фізико-математичних дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Бережанський агротехнічний коледж» (Бережани, Україна) 

Волошин Анастасія Василівна ‒ студентка 3 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» 

ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» (Дрогобич, Україна) 

Вострякова Вікторія Володимирівна ‒ студентка 6 курсу педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 
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Врабель Томаш Томашович ‒ кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної 

лінгвістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород, Україна) 

Габчак Наталія Францівна ‒ кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри 

туризму ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород, Україна) 

Гавда Надія Миколаївна ‒ викладач педагогіки циклової комісії дошкільної освіти, 

методист Вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний 

коледж імені А.Ю.Кримського» (Володимир-Волинський, Україна) 

Гайдукевич Світлана Василівна ‒ старший викладач кафедри електротехнологій та 

експлуатації енергообладнання Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів та природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж» 

(Бережани, Україна) 

Ганаба Дмитро Васильович ‒ аспірант ІІІ року навчання кафедри екології Хмельницького 

національного університету (Хмельницький, Україна) 

Гандзюк Віталій Олександрович ‒ кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, 

завідувач кафедри журналістики, реклами та зв‘язків з громадськістю Вінницького 

державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського (Вінниця, Україна) 

Гапонюк Наталія Петрівна ‒ викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, завідувач 

навчально-методичного кабінету Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних 

ресурсів» (Боярка, Україна) 

Глушко Юлія Миколаївна ‒ викладач циклової комісії природничо-наукової підготовки 

Уманського медичного коледжу (Умань, Україна) 

Голод Володимир Петрович ‒ старший викладач кафедри екології, охорони навколишнього 

середовища та збалансованого природокористування Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський 

агротехнічний інститут» (Бережани, Україна) 

Гонта Тетяна Олегівна ‒ студентка 6 курсу Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) 

Грабинський Андрій Віталійович ‒ студент 3 курсу соціально-гуманітарного факультету 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич, 

Україна) 

Гребенюк Тетяна Володимирівна ‒ кандидат технічних наук, старший викладач кафедри 

інженерної екології Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) 

Гудак Василь Михайлович ‒ студент 4 курсу спеціальності «Розвідування нафтових та 

газових родовищ» ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» (Дрогобич, Україна) 

Гула Аліна Олегівна ‒ студентка 5 курсу факультету біології, екології та медицини 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 

Давранов Бобир Латибович ‒ магистрант 3 года обучения кафедры детской хирургии 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Данилко Анатолій Михайлович ‒ студент 5 курсу факультету ринкових, інформаційних та 

інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 

(Черкаси, Україна) 

Дворська Людмила Ананіївна ‒ викладач циклової комісії природничих дисциплін 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Бережанський агротехнічний коледж» (Бережани, Україна) 

Джалалова Рохила Фахриддиновна ‒ кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры 

общественного здоровья и общей гигиены Самаркандского государственного медицинского 

института (Самарканд, Узбекистан) 

Джурабекова Шохида Зоировна – заместитель главного врача УОБ (Самарканд, 

Узбекистан) 
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Дітяшов Артем Русланович ‒ студент 5 курсу економічного факультету Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Черкаси, Україна) 

Добровольський Едвард Адамович ‒ старший викладач кафедри спортивних видів 

гімнастики Національного університету фізичного виховання i спорту України (Київ, 

Україна) 

Довгань Ірина Артурівна ‒ викладач кафедри інформаційних технологій Подільського 

державного аграрно-технічного університету (Кам‘янець-Подільський, Україна) 

Досмуратова Эльмира Ербулатовна ‒ магистр экономики, старший преподаватель 

кафедры экономики Южно-Казахстанского государственного университета имени 

М.Ауезова (Шымкент, Казахстан) 

Дудка Алла Миколаївна ‒ кандидат філологічних наук, викладач кафедри української 

мови, основ психології та педагогіки Харківського національного медичного університету 

(Харків, Україна) 

Дудла Іраїда Олександрівна ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

товарознавства, експертизи, митної справи та торгівлі Чернігівського національного 

технологічного університету (Чернігів, Україна) 

Ерік Жалғасбек Рәуілұлы ‒ магистрант кафедры физики и математики Кокшетауского 

государственного университета имени Ш.Уалиханова (Кокшетау, Казахстан) 

Зикова Клавдія Миколаївна ‒ аспірант І року навчання кафедри фізики і методики 

викладання фізики Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 

Україна) 

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 

внутренних болезней Самаркандского государственного медицинского института 

(Самарканд, Узбекистан) 

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич ‒ доктор медицинских наук, доцент кафедры 

внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского института 

(Самарканд, Узбекистан) 

Зілюк Наталія Володимирівна ‒ спеціаліст вищої категорії, викладач зарубіжної літератури 

циклової комісії викладачів-словесників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний 

коледж імені А.Ю.Кримського» (Володимир-Волинський, Україна) 

Зубкoв Мaкcим Віктopoвич ‒ студент 4 курсу Нaвчaльнo-нaукoвого інcтитуту eкoнoміки, 

oпoдaткувaння тa митнoї справи Унівepcитeту дepжaвнoї фіcкaльнoї cлужби Укpaїни (Ірпінь, 

Україна) 

Ибатова Шоира Мавляновна ‒ кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии 

№4 Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Исламбекова Зухра Имомалиевна ‒ преподаватель кафедры методики специальной 

педагогики Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами 

(Ташкент, Узбекистан) 

Исламова Дилбар Садиковна – старший преподаватель кафедры педиатрии №4 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Кадырова Фарзона Шухратовна ‒ студентка 5 курса медико-педагогического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Казачковська Галина Володимирівна ‒ кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри менеджменту Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 

Україна) 

Калитич Іван Іванович ‒ магістрант ІІ року навчання кафедри туризму ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» (Ужгород, Україна) 

Карась Галина Миколаївна ‒ спеціаліст вищої категорії, викладач-методист економічного 

відділення Відокремленого підрозділу «Слов‘янський технікум Луганського національного 

агарного університету» (Слов‘янськ, Україна) 
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Кецмур Артем Сергійович ‒ студент 5 курсу факультету ринкових, інформаційних та 

інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 

(Черкаси, Україна) 

Кишкурно Андрей Александрович ‒ магистрант 2 курса факультета коммуникаций и права 

Минского инновационного университета (Минск, Беларусь) 

Кізима Ірина Вікторівна ‒ викладач інформатики циклової комісії фізико-математичних 

дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки відділення «Обслуговування 

комп‘ютерних систем та мереж і електрифікації сільського господарства» Відокремленого 

підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний коледж» (Бережани, Україна) 

Коба Катерина Леонідівна ‒ викладач іноземних мов кафедри викладачів іноземних мов та 

методики навчання іноземної мови Вищого комунального навчального закладу «Володимир-

Волинський педагогічний коледж імені А.Ю.Кримського» (Володимир-Волинський, 

Україна) 

Коваль Олена Вікторівна ‒ кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку Вінницького національного аграрного університету (Вінниця, Україна) 

Кожабаев Рахимжан Габдулла улы ‒ кандидат педагогических наук, преподаватель 

кафедры физики и математики Кокшетауского государственного университета имени 

Ш.Уалиханова (Кокшетау, Казахстан) 

Кокоєйко Вікторія Павлівна ‒ студентка 2 курсу відділення «Розвідування нафтових та 

газових родовищ» ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» (Дрогобич, Україна) 

Кокоєйко Ольга Євгеніївна ‒ викладач вищої категорії відділення природничих наук, 

автомобільного транспорту і електричної інженерії ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і 

газу» (Дрогобич, Україна) 

Колісник Лілія Олегівна ‒ студентка 6 курсу економічного факультету Вінницького 

національного аграрного університету (Вінниця, Україна) 

Кольва Олександр В’ячеславович ‒ студент 5 курсу факультету ринкових, інформаційних 

та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 

(Черкаси, Україна) 

Коменда Ольга Іванівна ‒ кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії 

мистецтв та виконавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (Луцьк, Україна) 

Комісаренко Людмила Михайлівна ‒ викладач І категорії, викладач математики циклової 

комісії інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін технічного відділення 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» (Боярка, Україна) 

Кононович Мария Ивановна ‒ студентка 4 курса биотехнологического факультета 

Полесского государственного университета (Пинск, Беларусь) 

Коношук Анастасія Валентинівна ‒ студентка 6 курсу факультету біології, географії і 

екології Херсонського державного університету (Херсон, Україна) 

Копочинська Юлія Володимирівна ‒ кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри біобезпеки і здоров‘я людини Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) 

Королькова Вікторія Володимирівна ‒ студентка 6 курсу економічного факультету 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 

Коротышевский Константин Иванович ‒ студент 5 курса кафедры перевода и 

межкультурной коммуникации УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» (Гродно, Беларусь) 
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Кочеригін Леонід Юрійович ‒ кандидат педагогічних наук, викладач-методист вищої 

категорії циклової комісії землевпорядних дисциплін технічного відділення Відокремленого 

підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Боярський коледж екології і природних ресурсів» (Боярка, Україна) 

Крамаренко Катерина Володимирівна ‒ студентка 3 курсу факультету економіки, 

менеджменту та права Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету (Вінниця, Україна) 

Крисенко Анжеліка Олександрівна ‒ студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби 

України (Ірпінь, Україна) 

Кульбачко Юрій Люцинович ‒ доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри 

зоології та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

(Дніпро, Україна) 

Кульчицька Віра Анатоліївна ‒ викладач ІІ категорії, викладач математики циклової 

комісії інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін технічного відділення 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» (Боярка, Україна) 

Кучерук Юлія Сергіївна ‒ студентка факультету економіки, менеджменту та права 

Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету (Вінниця, Україна) 

Қурбоналиева Махфират Саъдуллаевна ‒ старший преподаватель отдела таджикского 

языка и литературы факультета узбекской филологии Термезского государственного 

университета (Термез, Узбекистан) 

Лаврешов Андрій Юрійович ‒ кандидат наук з державного управління, докторант 

Донецького державного університету управління (Маріуполь, Україна) 

Латенко Світлана Борисівна ‒ старший викладач кафедри біобезпеки і здоров‘я людини 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) 

Лаханов Асроржон Олимкулович ‒ магистрант 3 года обучения по направлению 

«Кардиология» кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного 

медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Лахманець Тетяна Володимирівна ‒ викладач біології циклової (предметної) комісії 

викладачів природничих дисциплін, фізичного виховання та окремих методик Вищого 

комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені 

А.Ю.Кримського» (Володимир-Волинський, Україна) 

Левицька Аліна Анатоліївна ‒ викладач предметної комісії викладачів іноземних мов та 

методики навчання іноземної мови Вищого комунального навчального закладу «Володимир-

Волинський педагогічний коледж імені А.Ю.Кримського» (Володимир-Волинський, 

Україна) 

Левчук Андрій Андрійович ‒ студент 6 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту Національного університету «Острозька академія» (Острог, Україна) 

Лехкар Олена Сергіївна ‒ викладач ІІ категорії відділення природничих наук, 

автомобільного транспорту і електричної інженерії ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і 

газу» (Дрогобич, Україна) 

Лехніцька Світлана Іванівна ‒ кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

латинської мови Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (Київ, 

Україна) 

Литвиненко Світлана Володимирівна ‒ студентка 6 курсу педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 
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Лоб Оксана Станіславівна ‒ студентка 5 курсу Інституту енергозбереження і 

енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)  

Ломницька Роксолана Ярославівна ‒ викладач циклової комісії фізико-математичних 

дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський 

агротехнічний коледж» (Бережани, Україна) 

Лопушанська Віта Петрівна ‒ вчитель початкових класів вищої категорії Володимир-

Волинської загальноосвітньої школи Ι-ΙΙΙ ступенів №1 (Володимир-Волинський, Україна) 

Лукашова Юлія Олександрівна ‒ студентка 6 курсу психолого-педагогічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (Полтава, 

Україна) 

Люта Майя В’ячеславівна ‒ старший викладач кафедри інформаційно-комп‘ютерних 

технологій та фундаментальних дисциплін Київського національного університету 

технологій та дизайну (Черкаси, Україна) 

Лялюк Галина Миколаївна ‒ кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич, 

Україна) 

Макієнко Наталія Вікторівна ‒ студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту фінансів, 

банківської справи Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь, Україна) 

Малиновський Андрій Ігорович ‒ аспірант ІІ року навчання кафедри психології і 

педагогіки Національного університету фізичного виховання і спорту України (Київ, 

Україна) 

Маллаева Мавжуда Бахрамовна ‒ преподаватель кафедры общественного здоровья и 

общей гигиены Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Маляренко Аліна Миколаївна ‒ викладач медичного коледжу Запорізького державного 

медичного університету (Запоріжжя, Україна) 

Мамаражабова Зулфия Нарбаевна ‒ кандидат филологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики Ташкентского государственного педагогического университета 

имени Низами (Ташкент, Узбекистан) 

Мамбик Юлія Валеріївна ‒ викладач-методист вищої категорії Уманського медичного 

коледжу (Умань, Україна) 

Мамешова Саят Алишериевна ‒ магистр химии, старший преподаватель кафедры химии и 

химической технологии Таразского государственного университета имени М.Х.Дулати 

(Тараз, Казахстан) 

Манфумби Чун Альфа ‒ студент 2 курсу магістратури факультету прикладної математики 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 

Мар’єнко Людмила Володимирівна ‒ майстер виробничого навчання з професії «помічник 

машиніста тепловоза, слюсар з ремонту рухомого складу», викладач технічного креслення та 

інформатики Маріупольського вищого металургійного професійного училища (Маріуполь, 

Україна) 

Мариняк Марія Володимирівна ‒ студентка 6 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту Національного університету «Острозька академія» (Острог, Україна) 

Марчук Артѐм Сергеевич ‒ студент 5 курса биотехнологического факультета Полесского 

государственного университета (Пинск, Беларусь) 

Маслєннікова Юлія Леонідівна ‒ аспірант ІІ року навчання кафедри історії, теорії 

мистецтв та виконавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (Луцьк, Україна) 

Матрунич Дмитро Олегович ‒ студент 1 курсу ІV медичного факультету Харківського 

національного медичного університету (Харків, Україна) 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

595 
 

Матякубов Хамиджан Раззокович ‒ кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры трудового обучения Ургенчского государственного университета 

(Ургенч, Узбекистан) 

Махматкулов Хамидулло Гайбуллаевич ‒ магистрант 2 года обучения кафедры детской 

хирургии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Мейрманова Акбота Асылбековна ‒ магистрантка 2 года обучения кафедры физики и 

математики Кокшетауского государственного университета имени Ш.Уалиханова 

(Кокшетау, Казахстан) 

Мельник Наталія Богданівна ‒ кандидат фізико-математичних наук, старший викладач 

кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка» 

(Львів, Україна) 

Михальченко Ірина Миколаївна ‒ студентка 2 курсу факультету економіки, менеджменту 

та права Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету (Вінниця, Україна) 

Мікосянчик Олена Петрівна ‒ викладач філософських дисциплін вищої категорії 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» (Боярка, Україна) 

Морозов Микола Вікторович ‒ доцент кафедри вищої математики і фізики Таврійського 

державного агротехнологічного університету (Мелітополь, Україна) 

Москалик Галина Георгіївна ‒ кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та 

біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 

Україна) 

Муқумова Дилафруз Зиѐдуллаевна ‒ преподаватель кафедры узбекской филологии 

Термезского государственного университета (Термез, Узбекистан) 

Муранов Володимир Іванович ‒ студент 6 курсу факультету міжнародних відносин 

Національного університету «Острозька академія» (Острог, Україна) 

Мусій Роман Степанович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор кафедри вищої 

математики Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) 

Муталибов Анвар Икромович ‒ магистрант 3 года обучения кафедры детской хирургии 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Мухамедин Сагат Мухамединович ‒ доктор технических наук, профессор кафедры физики 

и математики Кокшетауского государственного университета имени Ш.Уалиханова 

(Кокшетау, Казахстан) 

Мухиддинов Абдумалик Иноятович ‒ магистр, преподаватель кафедры внутренних 

болезней №2 Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Нагай Богдана Миколаївна – аспірант кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства 

факультету мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(Луцьк, Україна) 

Назарова Дильдора Асатовна ‒ кандидат филологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой специального образования Республиканского центрального института 

переподготовки и повышения квалификации работников народного образования имени 

А.Авлани (Ташкент, Узбекистан) 

Ниязова Айгуль Есенгельдиевна ‒ кандидат педагогических наук, доцент филологического 

факультета Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилѐва (Астана, 

Казахстан) 

Ніколаєнко Юрій Володимирович ‒ кандидат економічних наук, професор кафедри 

фінансів і фінансово-економічної безпеки Чернігівського національного технологічного 

університету (Чернігів, Україна) 
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Новикова Валерія Іванівна ‒ кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму і 

готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького (Черкаси, Україна) 

Носко Марина Петровна ‒ студентка 5 курса биотехнологического факультета Полесского 

государственного университета (Пинск, Беларусь) 

Нуштаєва Тетяна Георгіївна ‒ викладач циклової комісії соціальних дисциплін ДВНЗ 

«Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» (Одеса, Україна) 

Оковита Ольга Анатоліївна ‒ студентка 3 курсу факультету торгівлі, маркетингу та сфери 

обслуговування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету (Вінниця, Україна) 

Омельянчик-Зюркалова Оксана Олександрiвна ‒ кандидат наук фізичного виховання i 

спорту, доцент кафедри спортивних видів гімнастики Національного університету фізичного 

виховання i спорту України (Київ, Україна) 

Онищенко Галина Олександрівна ‒ викладач кафедри вищої математики і фізики 

Таврійського державного агротехнологічного університету (Мелітополь, Україна) 

Онопрієнко Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичного виховання ДВНЗ «Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького» (Черкаси, Україна) 

Онопрієнко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного 

виховання ДВНЗ «Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького» 

(Черкаси, Україна) 

Орищин Оксана Григорівна ‒ кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої 

математики Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) 

Павлюк Лідія Вікторівна ‒ викладач основ менеджменту циклової комісії викладачів 

діловодства та інформаційної діяльності Вищого комунального навчального закладу 

«Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю.Кримського» (Володимир-

Волинський, Україна) 

Паламарчук Анастасія Дмитрівна ‒ студентка 4 курсу біологічного факультету Одеського 

національного університету імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Пардаева Мунира Юсуповна ‒ преподаватель кафедры методики специальной педагогики 

Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (Ташкент, 

Узбекистан) 

Пентаев Алпамыс Ерланович ‒ магистрант 1 курса факультета информационных 

технологий Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева (Астана, 

Казастан) 

Петровська Тетяна Валентинівна ‒ кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології і педагогіки Національного університету фізичного виховання і спорту 

України (Київ, Україна) 

Піцикевич Євгенія Андріївна ‒ студентка 6 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту Національного університету «Острозька академія» (Острог, Україна) 

Піщімко Юрій Вікторович ‒ студент 5 курсу факультету ринкових, інформаційних та 

інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 

(Черкаси, Україна) 

Плевако Сергій Валентинович ‒ викладач зуботехнічного віділення Олександрійського 

медичного училища (Олександрія, Україна) 

Подвиг Євген Володимирович ‒ студент 6 курсу факультету мехатроніки та комп‘ютерних 

технологій Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна) 

Подік Олександр Петрович ‒ студент 6 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту Національного університету «Острозька академія» (Острог, Україна) 
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Поздняков Олександр Вікторович ‒ кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов і країнознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (Івано-Франківськ, Україна) 

Поліщук Анжеліна Володимирівна ‒ старший викладач кафедри англійської мови для 

технічних та агробіологічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (Київ, Україна) 

Поліщук Наталія Володимирівна ‒ викладач комп‘ютерних дисциплін Вищого 

комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені 

А.Ю.Кримського» (Володимир-Волинський, Україна) 

Поляков Олексій Вячеславович ‒ викладач циклової комісії загальноосвітньої, 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки Вовчанського технікуму Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

(Вовчанськ, Україна) 

Попова Оксана Борисівна ‒ кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України 

(Київ, Україна) 

Приходов Дмитрий Александрович ‒ аспирант ІІІ года обучения кафедры 

композиционных материалов и физико-химии металлургических процессов ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» (Красноярск, Россия)  

Раджабов Рашид Фархадович ‒ кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры 

трудового обучения Ургенчского государственного университета (Ургенч, Узбекистан) 

Радченко Людмила Сергіївна ‒ кандидат історичних наук, викладач циклової комісії 

гуманітарних та суспільних дисциплін Відокремленого підрозділу Національного 

університету біоресурсів та природокористування України «Боярський коледж екології і 

природних ресурсів» (Боярка, Україна) 

Рахманова Мукаддас Кахрамановна ‒ преподаватель кафедры педагогики Национального 

университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан) 

Рахматов Аброр Бахтиѐрович ‒ магистрант 2 года обучения кафедры общей хирургии, 

лучевой диагностики и терапии Самаркандского государственного медицинского института 

(Самарканд, Узбекистан) 

Рекша Татьяна Николаевна ‒ специалист, практический психолог ГВУЗ «Одесский 

колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса» (Одесса, Украина) 

Розломій Інна Олександрівна ‒ аспірант ІІІ року навчання кафедри інформаційних 

технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (Черкаси, 

Україна) 

Роман Лариса Халімівна ‒ викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін, 

інформатики та обчислювальної техніки Відокремленого підрозділу Національного 

університету біоресурсів та природокористування України «Бережанський агротехнічний 

коледж» (Бережани, Україна) 

Романюк Василь Васильович ‒ кандидат біологічних наук, доцент кафедри ґрунтознавства 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) 

Романюк Оксана Володимирівна ‒ студентка 6 курсу спеціальності «Історія» факультету 

міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія» (Острог, Україна) 

Росінська Галина Павлівна ‒ кандидат технічних наук, доцент кафедри мехатроніки та 

комп‘ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 

(Київ, Україна) 

Рофеев Мумин Шамсиевич – заведующий отделением Самаркандского филиала 

Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (Самарканд, 

Узбекистан) 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

598 
 

Рубінська Броніслава Іллівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-

германських мов та перекладу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (Київ, Україна) 

Рудик Тамара Олександрівна ‒ студентка 3 курсу факультету економіки, менеджменту та 

права Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету (Вінниця, Україна) 

Рузевич Сергій Іванович ‒ студент 5 курсу факультету ринкових, інформаційних та 

інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 

(Черкаси, Україна) 

Рўзиев Иброҳим Деҳқонбоевич ‒ кандидат филологических наук, доцент кафедры 

музыкального образования Ташкентского государственного педагогического университета 

имени Низами (Ташкент, Узбекистан) 

Рузметова Зульфия Хаитбоевна ‒ преподаватель кафедры трудового обучения Ургенчского 

государственного университета (Ургенч, Узбекистан) 

Саидова Саѐра Эшонқуловна ‒ преподаватель кафедры узбекской филологии Термезского 

государственного университета (Термез, Узбекистан) 

Сак Юлия Игоревна ‒ студентка 5 курса биотехнологического факультета Полесского 

государственного университета (Пинск, Беларусь) 

Салямін Юрій Миколайович ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

спортивних видів гімнастики Національного університету фізичного виховання i спорту 

України (Київ, Україна) 

Самусь Юрій Сергійович ‒ студент 4 курсу Навчально-наукового інституту економіки, 

оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь, 

Україна) 

Сапарбаева Эльмира Абдукаимовна ‒ магистр экономики, старший преподаватель 

кафедры экономики Южно-Казахстанского государственного университета имени 

М.Ауезова (Шымкент, Казахстан) 

Сегеда Сергій Андрійович ‒ кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та 

оподаткування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету (Вінниця, Україна) 

Семенов Олександр Олексійович ‒ викладач кафедри енергетики и автоматики 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів та природокористування 

України «Бережанський агротехнічний коледж» (Бережани, Україна) 

Семенова Надія Павлівна ‒ старший викладач кафедри електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів та 

природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж» (Бережани, Україна) 

Семиряжко Катерина Юріївна ‒ студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби 

України (Ірпінь, Україна) 

Сидорко Віктор Петрович ‒ викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, заступник 

директора з навчальної роботи Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних 

ресурсів» (Боярка, Україна) 

Сидорко Наталія Ярославівна ‒ викладач-методист циклової комісії землевпорядних 

дисциплін Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів та 

природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» (Боярка, 

Україна) 

Сидорова Лариса Петрівна ‒ кандидат хімічних наук, викладач кафедри аналітичної хімії 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 
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Сидорова Марина Геннадіївна ‒ кандидат технічних наук, викладач кафедри 

математичного забезпечення ЕОМ Дніпропетровського національного університету імені 

Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 

Ситнікова Олена Миколаївна ‒ викладач математики та вищої математики циклової 

комісії природничо-математичних дисциплін Дніпровського державного коледжу 

будівельно-монтажних технологій та архітектури (Дніпро, Україна) 

Скрип Інна Павлівна ‒ студентка 5 курсу факультету туризму та міжнародних комунікацій 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород, Україна) 

Скробач Тарас Богданович ‒ кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка (Дрогобич, Україна) 

Сматай Мӛлдір Ержановна ‒ студентка 4 курса технологического факультета Таразского 

государственного университета имени М.Х.Дулати (Тараз, Казахстан) 

Соколова Наталія Дмитрівна ‒ кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України 

(Київ, Україна) 

Сонник Юлія Андріївна ‒ студентка 6 курсу (магістрант І року навчання) психолого-

педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка (Полтава, Україна) 

Сопронюк Георгій Васильович ‒ студент 2 курсу магістратури обліково-фінансового 

факультету Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету (Вінниця, Україна) 

Стаина Виктория Олеговна ‒ студентка 5 курса биотехнологического факультета 

Полесского государственного университета (Пинск, Беларусь) 

Cтopoжук Oлeкcaндp Вoлoдимиpoвич ‒ кандидат економічних наук, дoцeнт кaфeдpи 

митнoї справи Унівepcитeту дepжaвнoї фіcкaльнoї cлужби Укpaїни (Ірпінь, Україна) 

Стрельчук Олександр Якович ‒ кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

машиновикористання в агропромисловому комплексі Подільського державного аграрно-

технічного університету (Кам‘янець-Подільський, Україна) 

Суванкулов Уктам Тоирович ‒ кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской 

хирургии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Сулімова Лілія Олександрівна ‒ викладач української мови та літератури ВКНЗ 

«Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю.Кримського», аспірант ІІІ року 

навчання кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(Володимир-Волинський, Україна) 

Сыдыман Танзила Жанабековна ‒ студентка 4 курса филологического факультета 

специальности «Два иностранных языка» Евразийского национального университета имени 

Л.Н.Гумилѐва (Астана, Казахстан) 

Сябренко Анатолій Вікторович ‒ викладач Комунального вищого навчального закладу 

Київської обласної ради «Обухівський медичний коледж» (Обухів, Україна) 

Талько Олена Ігорівна ‒ аспірант ІІ року навчання кафедри розведення, генетики тварин та 

біотехнології Житомирського національного агроекологічного університету (Житомир, 

Україна) 

Таткова Христина Вікторівна ‒ студентка 6 курсу Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) 

Ташинова Лайло Холмуротовна ‒ преподаватель кафедры внутренних болезней №1 и 

фтизиатрии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 
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Ташкенбаева Элеонора Негматовна ‒ доктор медицинских наук, доцент кафедры 

внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского института 

(Самарканд, Узбекистан) 

Тверда Оксана Олександрівна ‒ студентка 5 курсу педагогічного факультету Рівненського 

державного гуманітарного університету (Рівне, Україна) 

Теплицька Ольга Юріївна ‒ спеціаліст вищої категорії, викладач-методистекономічного 

відділення Відокремленого підрозділу «Слов‘янський технікум Луганського національного 

агарного університету» (Слов‘янськ, Україна) 

Тимків Тетяна Володимирівна ‒ студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби 

України (Ірпінь, Україна) 

Тимкова Валентина Андріївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету (Вінниця, 

Україна) 

Ткачук Тетяна Дмитрівна ‒ студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту економіки, 

оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь, 

Україна) 

Тогаев Дилшод Хидирназарович ‒ преподаватель кафедры внутренних болезней №2 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Трінчук Ольга Миколаївна ‒ викладач математики та вищої математики циклової комісії 

природничо-математичних дисциплін Дніпровського державного коледжу будівельно-

монтажних технологій та архітектури (Дніпро, Україна) 

Улинець Мілан Вячеславович ‒ студент 5 курсу ІІ року навчання факультету туризму та 

міжнародних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород, 

Україна) 

Уралов Шухрат Мухтарович ‒ кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

педиатрии №4 Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Усенгалиев Кайырбек Шагуанович ‒ магистрант международной кафедры ядерной 

физики, новых материалов и технологии Евразийского национального университета имени 

Л.Н.Гумилева (Астана, Казахстан) 

Ушкалова Олена Анатоліївна ‒ викладач циклової комісії загальноосвітньої, гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки Вовчанського технікуму Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (Вовчанськ, 
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Катерина Семиряжко, Олександр Сторожук 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 120 
Георгій Сопронюк  
ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТ 123 
Тетяна Тимків, Олександр Сторожук  
СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ  128 
Тетяна Ткачук  
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 133 
Дмитро Фомов 
СВІТОВИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ  
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 136 
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ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 144 
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 146 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ  
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Валентин Власенко 
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  
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ВІДПОВІДНІСТЬ УМОВ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДО ЦІЛЕЙ МІЖНАРОДНОЇ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇН ЄС 157 
Артем Дітяшов  
СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНИИ 
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Лідія Павлюк 
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ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
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ІСТОРІЯ / ИСТОРИЯ 

Вікторія Валуйська 
ВПЛИВ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ФАКТОРУ  
НА ЕТНОПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ 177 
Володимир Муранов 
ПОДАТКИ ТА ПОВИННОСТІ МІЩАН ЗАСЛАВСЬКОЇ ВОЛОСТІ  
В КІНЦІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. 180 
Людмила Радченко, Наталія Сидорко 
ДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІКА І.І. ЛУКІНОВА З РОЗВИТКУ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 183 
Оксана Романюк  
ФОРМУВАННЯ ПАЛАЦОВИХ КОМЛЕКСІВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ  186 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ / ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Вікторія Шпіляревич 
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 191 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО / ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
Олена Білозерова 
МУЗИЧНО-КРИТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ФЕНОМЕН МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 195 
Ольга Коменда 
РЕНЕСАНСНА ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ:  
РИСИ УНІВЕРСАЛІЗМУ ЯК ФЕНОМЕН ІСТОРИЧНОЇ ДОБИ 198 
Юлія Маслєннікова 
ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ: 
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ, ПОЗИЦІЇ, ПІДХОДИ  202 
Богдана Нагай 
ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ЯК СКЛАДОВА ТВОРУ МИСТЕЦТВА 205 

ПЕДАГОГІКА / ПЕДАГОГИКА 
Іван Алмашій 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СОЦІАЛЬНОГО МЕДЕАМАРКЕТИНГУ  
У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ 208 
Шахноза Амирсаидова 
AQLI ZAIF O‗QUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING  
SAMARALI YO‗LLARI 210 
Зухра Ахмедова  
NUTQI TO‗LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALAR FAZOVIY TASAVVURLARINI 
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Куралай Бекболатова, Захира Айдарова  
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Надія Гавда  
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
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З ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 233 
Наталія Гапонюк, Олена Мікосянчик 
ДУАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ 238 
Зухра Исламбекова 
ESHITISHDA NUQSONI BOR BOLALAR MAKTABIDA NUTQIY QOBILIYATNI 
RIVOJLANTIRISH TIZIMINING TAVSIFI  241 
Леонід Кочеригін 
НАВЧАННЯ ВЧИТИСЯ – КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА 244 
Тетяна Лахманець 
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ТВОРЧА РОБОТА СТУДЕНТІВ  
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 248 
Аліна Левицька 
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
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СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ  
ТА ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» 257 
Віта Лопушанська  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ЗАСОБАМИ СЛОВА 261 
Юлія Лукашова  
ПРАВОВА ОСВІТА ДОШКІЛЬНИКІВ ‒ ОБОВ‘ЯЗКОВА УМОВА ФОРМУВАННЯ 
ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 264 
Аліна Маляренко 
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 
ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 267 
Зулфия Мамаражабова 
ESHITISHDA NUQSONI BO‗LGAN O‗QUVCHILARIDA O‗QISH MALAKALARINI 
SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI YO‗LLARI  271 
Юлія Мамбик  
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ –  
ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ 
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Людмила Мар’єнко  
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  
І ВИКЛАДАЧІВ, РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 278 
Хамиджан Матякубов, Зульфия Рузметова 
ЎЗБЕК XАЛҚ ҨУНАРМАНДЧИЛИГИ БЎЙИЧА АМАЛИЙ МАШҒУЛOТЛАР  
ВА УЛАРДА ПЕДАГOГИК ТЕXНOЛOГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МЕТOДИКАСИ 280 
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Дилдора Назарова 
МАХСУС ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ПЕДАГОГ ХОДИМЛАРИ МАЛАКАСИНИ 
ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА АНДРОГОИК ТАМОЙИЛЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ 
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Айгуль Ниязова, Танзила Сыдыман  
АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДАҒЫ АУТЕНТТІ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ 
ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 295 
Мунира Пардаева  
DIDAKTIK O‗YIN JARAYONIDA AQLI ZAIF BOLALARNING NUTQIINI 
RIVOJLANTIRISH SAMARASI  297 
Олексій Поляков  
КЕЙС-МЕТОД ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  
З ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ» 300 
Рашид Раджабов 
СПОРТЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ТАЙЁРЛАШГА КОМПЛЕКС ЁНДАШУВ 303 
Мукаддас Рахманова  
ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ  
ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ 308 
Броніслава Рубінська  
ЗМІСТ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ ФІЛОЛОГІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  
РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ 310 
Иброҳим Рўзиев 
O‗QUVCHILARNING MUSIQIY TUYG‗USINI RIVOJLANTIRISH VA 
TAKOMILLASHTIRISHNING SAMARALI YO‗LLARI 314 
Зульфия Рузметова, Хамиджан Матякубов 
ТАЛАБАЛАРДА ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИ  
ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ 317 
Олена Ситнікова, Ольга Трінчук  
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДИК ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ  
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 319 
Юлія Сонник  
ПОТЕНЦІАЛ МУЛЬТФІЛЬМІВ У ФОРМУВАННІ  
КАРТИНИ СВІТУ ДОШКІЛЬНИКІВ 322 
Лілія Сулімова 
ІНДИКАТОРИ СФОРМОВАНОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЦІННІСНОГО 
СКЛАДНИКА ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 325 
Анатолій Сябренко  
БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  327 
Оксана Тверда 
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ  
УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
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Ольга Теплицька, Галина Карась 
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 332 
Олена Ушкалова 
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ  
НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 337 
Жанна Фик 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ 341 
Муборак Хамидова  
ESHITISHDA NUQSONI BO‗LGAN BOLALARINI BOG‗LANGAN NUTQINING 
RIVOJLANTIRISH BO‗YICHA ISHLARINI REJALASHTIRISH 344 
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Муяссар Хамидова  
MATEMATIKA DARSLARIDA OG‘ZAKI XISOBGA O‘RGATISHNING  
SAMARALI YO‗LLARI 
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Мухаббат Хамраева  
KOXLEAR IMPLANTLI BOLALAR NUTQIY REABILITATSIYASI BO‗YICHA 
KORREKSION PEDAGOGIK ISHNING TAMOYILLARI VA USULLARI 349 
Євгенія Шакшуєва 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 352 

ПСИХОЛОГІЯ / ПСИХОЛОГИЯ 
Андрій Левчук  
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОСІБ СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ 355 
Галина Лялюк, Євгенія Чудійович  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ 358 
Марія Мариняк 
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ  
НА ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВʼЯ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ 361 
Євгенія Піцикевич 
ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
СОЦІОНІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ У ВНЗ:  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 363 
Олександр Подік 
ОСОБЛИВОСТІ КРИЗОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ 366 
Татьяна Рекша  
КИНО-АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОЛОГИИ 369 
Людмила Чухно 
ГЕНІАЛЬНІСТЬ: НАДЗВИЧАЙНІ ЗДІБНОСТІ, ЩО Є ПЕРЕДУМОВОЮ 
КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЧИ БОЖЕВІЛЛЯ? 373 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ / 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Svitlana Antonenko, Manfoumbi Chung Alpha 
DEVELOPMENT OF A WEB-APPLICATION «ARCHIVES OF THE DEPARTMENT» 376 
Богдан Бохонко 
ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ  
І ПРИСТРОЇВ НА ЇХ ОСНОВІ 379 
Наталія Гапонюк, Віктор Сидорко 
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ  382 
Ірина Довгань 
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  386 
Артем Кецмур, Юрій Піщімко, Олексій Васильєв 
МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ  389 
Алпамыс Пентаев  
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ В СИСТЕМАХ  
С OFDM ТЕХНОЛОГИЕЙ 392 
Наталія Поліщук 
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 396 
Сергій Рузевич, Майя Люта, Інна Розломій 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ  
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 400 
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Марина Сидорова, Лариса Сидорова 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ  
ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  

 
 

403 
Артем Хомяков  
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПОСТРОЕНИИ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 404 
Ольга Шапран, Анатолій Данилко, Олександр Кольва 
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ‘ЯЗКУ 408 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІИ НАУКИ / 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Жалғасбек Ерік, Сагат Мухамедин 
ГЕТЕРОГЕНДІК СҦЙЫҚТЫҢ ТУРБУЛЕНТТІ АҒЫСЫНДАҒЫ ФРАКТАЛЬДІ 
КЛАСТЕРЛЕР ЖӘНЕ МУЛЬТИФРАКТАЛЬДІ ОБЪЕКТІЛЕР 411 
Клавдія Зикова  
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ ВІДНОШЕНЬ «ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ»  
В ОСОБЛИВОСТЯХ ПРОТОННО-НЕЙТРОННОГО СКЛАДУ  
АТОМНИХ СИСТЕМ 414 
Ірина Кізима 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ  
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 417 
Людмила Комісаренко, Віра Кульчицька 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИКИ 420 
Микола Морозов, Галина Онищенко  
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РОЗКЛАДАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ В РЯД ФУР‘Є 
ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО КОМП‘ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  430 
Роман Мусій, Наталія Мельник, Оксана Орищин 
ПЛОСКА ОСЕСИМЕТРИЧНА ДИНАМІЧНА ЗАДАЧА ТЕРМОМЕХАНІКИ  
ДЛЯ ПОРОЖНИСТОГО БІМЕТАЛЕВОГО ЦИЛІНДРА ЗА ІМПУЛЬСНОЇ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ДІЇ 433 
Лариса Роман 
ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ЇХНІХ ГРАФІКІВ У КУРСІ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ 438 
Кайырбек Усенгалиев  
КВАЗИТАБИҒИ РЕАКТОРДАҒЫ ПРОЦЕСТЕРДІ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ 441 
Тетяна Чупринська  
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. 
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

 
 

445 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ / 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ 
Оксана Омельянчик-Зюркалова, Олег Верняєв, 
Юрій Салямін, Едвард Добровольський  
ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОЦІНКУ ВПРАВИ  
У СПОРТИВНІЙ ГІМНАСТИЦІ 449 
Ольга Онопрієнко, Олександр Онопрієнко 
ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 453 
Тетяна Петровська, Андрій Малиновський 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ІМІДЖУ 
ТРЕНЕРА З ФУТБОЛУ 455 
Оксана Попова, Наталія Соколова 
ЕТИКА СПОРТУ ЯК ФОРМОТВОРЧИЙ ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ  
ТА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 457 
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ / ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Людмила Бережна 
КОНЦЕПЦІЯ ЧАСУ У ТВОРЧОСТІ І. БАХМАНН 460 
Томаш Врабель 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ  
ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  462 
Наталія Зілюк 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 
ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 464 
Катерина Коба 
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  468 
Махфират Қурбоналиева 
ЗУЛЛИСОНАЙНЛИК ‒ ЭЗГУЛИККА ЙУҒРИЛГАН АНЪАНА 472 
Світлана Лехніцька 
НОМЕНОЕЛЕМЕНТ І НОМЕНОКОМПОНЕНТ ЯК ОДИНИЦІ 
ОНОМАСІОЛОГІЧНОГО ТА МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНОГО  
АНАЛІЗУ ФАРМАКОНІМІВ  474 
Дмитро Матрунич, Алла Дудка 
МІСЦЕ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 477 
Дилафруз Мукумова  
ҨАЧМИ ОСОРИ РЎДАКЙ ВА ЧАШМАНДОЗИ НАВ ОИД БА ОН 479 
Олександр Поздняков 
НІМЕЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ  
ЯК ОБ‘ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 481 
Анжеліна Поліщук 
ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ –  
ВІД ПЕРШОДЖЕРЕЛ ДО СЬОГОДЕННЯ 484 
Саѐра Саидова  
ШУКУР ХОЛМИРЗАЕВ ВА ИСТИҚЛОЛ АДАБИЁТИ 487 
Валентина Тимкова  
МОВА І МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 490 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ / ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
Ірина Вітюк  
ІМОРТОЛОГІЯ ЯК НОВА ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 494 
Константин Коротышевский 
ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА  
В АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 496 
Олена Мікосянчик, Наталія Гапонюк  
СЕНС ІСТОРІЇ У ПОШУКАХ БУТТЯ І СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ 499 
Ольга Шляхова 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ПОВСЯКДЕННЯ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 503 

ХІМІЧНІ НАУКИ / ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Галина Ашурко 
АНАЛИЗ СОДЕРЖЕНИЯ ОКСИДА АЗОТА (IV)  
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ г. ГОМЕЛЯ 506 
Саят Мамешова, Мөлдір Сматай  
ТАБИҒИ КӚМІРТЕКТІ МИНЕРАЛДЫ ШИКІЗАТ ШУНГИТТІҢ 
ХАЛЫҚШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ МАҢЫЗЫ 510 
Дмитрий Приходов 
СПЕЦИФИКА ВЫБОРА МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ  
ДЛЯ РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО КОМПАЗИТА  512 
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Лариса Сидорова 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАРВНИКА ТАРТРАЗИН (Е-102)  
В ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТАХ 

 
 

514 
МЕДИЧНІ НАУКИ / МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Гулнора Абдиева, Дилшод Тогаев, Фарзона Кадырова, Элеонора Ташкенбаева,  
Юлдуз Шарапова, Дилбар Бердимурадова, Абдумалик Мухиддинов 
ВЛИЯНИЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОЙ КАРДИОПАТИИ НА ТЕЧЕНИЕ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 516 
Якуб Ахмедов, Отабек Хасанов, Дилшод Худойбердиев 
РОЛЬ УЗДГ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЧЕЧНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 518 
Абдусалом Ашуров, Аброр Рахматов, Отабек Хасанов 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
ГРИБКОВОЙ ЭТИОЛОГИИ 521 
Азиз Бердиев, Шухрат Зиядуллаев, Мумин Рофеев, Шохида Джурабекова  
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ 524 
Шоира Ибатова, Дилбар Исламова, Лайло Ташинова,  
Рано Баратова, Мавжуда Маллаева 
РАХИТДА ЎРИК ДОНАГИ МОЙИ ВА АЕВИТНИ ҚЎЛЛАГАНДА ДАВО 
САМАРАДОРЛИГИНИ БАХОЛАШ 526 
Світлана Латенко, Юлія Копочинська 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ЖІНОК З ПУХЛИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 529 
Абдумалик Мухиддинов, Элеонора Ташкенбаева,  
Дилрабо Хайдарова, Халим Ашрапов, Фарзона Кадырова  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМИНЕНИЯ ГИПОТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ  
БОЛЬНЫМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 533 
Дилшод Тогаев, Фарзона Кадырова, Элеонора Ташкенбаева,  
Шухрат Зиядуллаев, Гулрух Ходжиметова, Гулнора Абдиева, Асроржон Лаханов 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И УРОВНЯ  
МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  
И ИХ КОРРЕКЦИЯ 

 
 
 
 

535 
Дилшод Тогаев, Фарзона Кадырова, Элеонора Ташкенбаева,  
Гулрух Ходжиметова, Гулнора Абдиева, Асрор Лаханов 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ  
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 538 
Шухрат Уралов, Шоира Ибатова, Рохила Джалалова,  
Лайло Ташинова, Диловар Бурханова 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
ОСТРОГО СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ 541 
Валентина Чумаченко, Сергій Плевако, Ігор Щербина  
ЯВИЩЕ ГАЛЬВАНОЗУ В ПОРОЖНИНІ РОТА 545 
Жамшид Шамсиев, Бобир Давронов, Анвар Бобомурадов 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА  
РЕДКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ 547 
Жамшид Шамсиев, Анвар Муталибов, Фирдавс Хуррамов  
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 550 
Жамшид Шамсиев, Уктам Суванкулов, Хамидулло Махматкулов 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО  
ПРОТОКА У ДЕТЕЙ 553 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО / СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Ольга Оковита, Аня Чорна 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ РИСУ УКРАЇНИ 556 
Василь Романюк, Любов Вартовник  
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ САДІВНИЦТВА В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 559 
Василь Романюк, Павло Василіка  
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕМНО-СІРОГО ЛІСОВОГО ГРУНТУ  
В УМОВАХ ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ 562 
Олександр Стрельчук 
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