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Тематика: Економічні науки 
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Аналізуючи сучасний стан екскурсійних послуг у туристичній галузі 

України, ми можемо стверджувати, що Україна стає все привабливішою у 

цьому напрямку як для внутрішніх так і для іноземних екскурсантів. Є ще 

можливості для розвитку цієї галузі туризму, оскільки наявний туристично-

екскурсійний потенціал це дозволяє, але у зв’язку із несприятливими для 

розвитку туристичної діяльності умовами є й певні труднощі [1]. В умовах 

соціально-економічної стабільності та при наявному туристично-екскурсійному 

потенціалі вкрай важливим є проводити також деяку маркетингову діяльність 

для популяризації і просування екскурсійних послуг. Саме комплексний 

системний підхід до вирішення проблем туристичного ринку, що охоплює всі 

стадії руху екскурсійного продукту від вивчення потреб та запитів споживачів, 

розробки етапів формування екскурсійної послуги та надання її для 

задоволення екскурсантів аж до післяекскурсійного обслуговування [2]. 

Маркетинг часто помилково ототожнюють із рекламою та збутом, хоча, 

відповідно до визначень відомих маркетологів, ці два поняття є лише 
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складовими маркетингової діяльності. Маркетинг передбачає широке 

використання найвигідніших ринкових можливостей. Він залежить від 

виробництва і забезпечує випуск виробниками лише тих товарів, які можуть 

бути реалізовані. Звідси випливає важливість маркетингу як процесу, що 

пов'язує виробника зі споживачем через торгівлю і забезпечує зворотні зв'язки 

між ними [5]. Елементами маркетингу у туризмі та екскурсійній діяльності є: 

ціна, продукт, розподіл, комунікації. 

На думку експертів-практиків, успішний маркетинг ХХІ ст. - це 

безперервне перетворення підприємства, що вимагає виконання таких основних 

елементів: довгострокове бачення; визначення чіткого шляху та досягнення 

мети; порівняння наявних і необхідних ресурсів; розроблення стратегічного 

плану розвитку корпоративних ресурсів [4]. Тому користь від маркетингу у 

туризмі отримують: організації (туристичні підприємства) - через отримувані 

прибутки; споживачі екскурсійних і туристичних послуг - через потрібні товари 

чи послуги; держава - через більший обсяг продаж екскурсійних і туристичних 

послуг, що збільшує надходження до бюджету за рахунок податків, які можна 

використовувати для поліпшення інфраструктури, що, у свою чергу, сприяє 

підвищенню рівня життя. Кожна туристична організація повинна здійснювати 

маркетингову діяльність, навіть якщо вона не має спеціального відділу із 

маркетингу. При цьому можна використовувати особливості різних видів 

маркетингу: 

• глобальний маркетинг - проведення маркетингової діяльності 

туристичною фірмою із орієнтацією на глобальний туристичний ринок - ринок, 

потреби якого можна задовольнити стандартизованим екскурсійним чи 

туристичним продуктом; 

• конверсійний маркетинг - завдання цього виду маркетингу змінити 

негативне ставлення споживачів до екскурсійного чи туристичного продукту 
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(негативний попит чи рекомендації) на позитивне, а основна мета сформувати 

попит; 

• зовнішньо-економічний маркетинг - діяльність туристичного 

підприємства на ринках кількох країн, яка передбачає створення філій, 

представництв туристичного підприємства, дочірніх компаній тощо; 

• експортний маркетинг - це така маркетингова діяльність із реалізації  

екскурсійної чи туристичної продукції за межі національних кордонів, при 

цьому експортер досліджує туристичний ринок, пристосовується до вимог 

цього ринку, відстежує шлях власного продукту до кінцевого споживача;  

• імпортний маркетинг - маркетингова діяльність туристичного 

підприємства чи організації із імпорту екскурсійних чи туристичних послуг; 

• тактичний маркетинг - це процес розробки заходів і реалізації цілей на 

обраному базовому туристичному ринку із конкретної номенклатури 

екскурсійної та туристичної продукції [3]. 

Маркетингові заходи як необхідний спосіб діяльності туристичних 

підприємств і специфічний спосіб господарювання туристичних організацій в 

умовах сучасних ринкових відносин повинні ґрунтуватися на таких принципах: 

• вільний вибір мети та стратегії функціонування і розвитку туристичного 

підприємства, концентрація всіх зусиль на пріоритетних напрямах його 

діяльності; 

• відкритість до споживача екскурсійних та туристичних послуг,  

побажань і потреб різних вікових і соціальних груп;  

• спрямованість на кінцевий результат своєї діяльності із формування і 

реалізації послуг, а також на довготривалу перспективу розвитку туристичного 

підприємства; 
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• комплексний підхід до вирішення проблем, що передбачає визначення 

цілі відповідно до екскурсійних і туристичних ресурсів і можливостей  

туристичного підприємства чи організації; 

• оптимальне використання в управлінні централізованих і 

децентралізованих принципів, тобто постійний пошук і реалізація резервів, 

підвищення ефективності діяльності із формування і реалізації послуг через 

залучення до творчої роботи всіх працівників туристичної фірми; 

• активна політика, яка полягає у наступальній стратегії розвитку 

туристичного підприємства щодо інновацій, формування, організації та 

продажу, випередження конкурентів; 

• науковий підхід до вирішення маркетингових проблем; 

• гнучкість у досягненні поставленої мети через швидке пристосування 

до зміни умов навколишнього середовища; 

• постійна капіталізація туристичного підприємства і послуг, які воно 

формує і надає; 

• наявність відповідної інфраструктури та фахівців; 

• постійне впровадження сучасних системних інновацій та створення бази 

постійних клієнтів, підтримка клієнтської бази шляхом задоволення потреб 

клієнтів і зміцнення зв’язків із ними [5]. 

Використовуючи особливості основних видів і дотримуючись принципів 

маркетингової діяльності при організації, формуванні і реалізації екскурсійних 

послуг основні туристичні підприємства мають більше можливостей знайти 

свого покупця і, задовольняючи його потребу шляхом надання товарів та 

послуг, отримати прибуток. Маркетинговою діяльністю займаються не тільки 

туристичні підприємства продавці своїх послу, але і потенційні їх покупці. 

Багато людей організовують свої власні маркетингові дослідження. Маркетинг 

як підприємницька діяльність передбачає широке використання найвигідніших 
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можливостей, які надає ринок. Таке доволі широке використання інструментів 

маркетингу залежить від цілей маркетингової діяльності, які проводять не 

тільки туристичні підприємства і організації, але і споживачі їх послуг. Тому 

вони проводять систему заходів, що передбачає пошук, втілення та контроль 

рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна, розповсюдження, 

просування) із метою задоволення потреб і очікувань споживачів, зусилля та дії 

якої спрямовані на досягнення цілей та виконання місії туристичного 

підприємства на ринку екскурсійних та туристичних послуг. 

Така діяльність буде охоплювати перелік таких послідовних дій: 

• визначення потреб і запитів покупців екскурсійних послуг;  

• розробку та пропозицію на туристичний ринок товарів і/або послуг, які 

здатні задовольнити потреби покупця екскурсійних послуг ; 

• встановлення цін, які прийнятні для покупців екскурсійних послуг і 

забезпечують достатній прибуток їх продавцю; 

• вибір найбільш вигідних і зручних шляхів доведення товарів до 

споживачів екскурсійних послуг; 

• обґрунтування та використання методів і засобів активної дії на  

туристичний ринок із метою формування попиту та стимулювання збуту 

екскурсійних послуг [5]. 

Тому маркетинг можна розглядати як прямий чинник розвитку організації 

екскурсійних послуг, зокрема, та туристичної діяльності, загалом. Він дає 

можливість дослідити насичення туристичного ринку екскурсійними 

послугами, рівень розвитку відносин на цьому ринку, та, звичайно, наявність 

конкуренції між підприємствами туристичної галузі.  
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На теперішній час гостро постала необхідність перегляду методологічних 

підходів до підготовки фахівців Державної кримінально-виконавчої служби 

України (далі – ДКВС України) і створення нової моделі професійної освіти, в 

якій закладені процеси переорієнтації профілів професій і спеціальностей у 

відповідності з потребами Міністерства юстиції України, а також необхідності 

урахування міжнародних вимог і стандартів до підготовки офіцерів, які 

регламентуються міжнародними правовими актами щодо поводження з 

ув’язненими (Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 

Європейська конвенція про захист прав та основоположних свобод, Мінімальні 

стандарти поводження з ув’язненими, Європейські пенітенціарні правила, ін.). 

Так, Мінімальними стандартними правилами поводження з ув’язненими (ООН, 

1955 р.) зобов’язують органи в’язничного управління «турбуватися про 

ретельний відбір персоналу всіх категорій, оскільки гарна робота установ 

виконання покарань залежить від доброчесності, гуманності, компетентності й 

особистісних якостей цих співробітників». Це означає, що офіцери ДКВС 

України повинні мати певні знання не тільки з юридичних наук, але й з 

пенітенціарного менеджменту, соціальної роботи, пенітенціарної психології, 

пенітенціарної педагогіки та інших, а також володіти сучасними професійними 

компетентностями, які дозволяють їм здійснювати свою службову діяльність з 

позицій доброчесності, гуманізму, дотримання прав та основоположних свобод 
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ув’язнених. 

Для вирішення завдання щодо підготовки офіцерів ДКВС України нової 

формації необхідно спиратися на певні методологічні підходи, оскільки саме 

вони дають змогу побудувати універсальну динамічну модель формування 

необхідних професійних компетентностей як майбутніх, так і діючих офіцерів у 

пенітенціарній сфері.  

Серед основних сучасних підходів, методів, шляхів та прийомів, певних 

технологій організації освітнього процесу можна назвати наступні: 

дослідницький (пошук нового змісту освіти та організацію навчальної та поза 

навчальної пошуково-творчої діяльності), цілісно-орієнтований підхід 

(формування системи цінностей особистості курсанта), особистісно-

орієнтований (індивідуалізація освітнього процесу, що передбачає розкриття 

особистісних якостей, мотивів поведінки, формування шляхів всебічного 

розвитку особистості та світогляду курсанта), діяльнісний (спрямування 

діяльності курсанта на самостійне здобуття знань, вмінь та навичок через 

систему самостійного пошуку необхідної інформації за допомогою різних 

освітньо-технологічних ресурсів), системний (забезпечує можливість 

формування й розвитку у курсантів системи універсальних навчальних дій, а 

також можливість організації освітнього процесу у режимі розгляду 

навчального матеріалу за всіма навчальними дисциплінами в тісному 

взаємозв’язку, а також досягнути певного рівня самоосвіти, саморозвитку та 

самоорганізації курсантів); комунікативний (формування вмінь спілкування, 

навичок комунікативної поведінки, побудови корпоративної культури тощо), 

компетентнісний (за допомогою активних та інтерактивних форм навчання 

формування комплексу компетентностей) та інші. 

Однак кожен із підходів самостійно з позицій методології навчання в 

повній мірі не вирішує проблему формування цілісної особистості майбутнього 
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фахівця-пенітенціарія, який володіє відповідає функціональним вимогам щодо 

набору сучасних професійних компетентностей. 

З погляду педагогічного досвіду щодо проблеми формування особистості 

курсантів, їх ціннісних орієнтацій та мотивації до навчання, здобуття ними 

певних знань, а також набуття вмінь й навичок необхідних для виконання 

завдань майбутньої квазіпрофесійної діяльності, можна зазначити наступне: 

– тільки використання одного підходу та традиційних методик навчання 

не дозволяють створити систему для отримання сучасних знань, вмінь та 

навичок курсантами; 

– найбільш продуктивним з точки зору методологічних можливостей є 

використання системного і компетентнісного підходів, які дозволяють 

вирішити проблеми набуття «професіоналізму» та якості професійної 

підготовки майбутніх офіцерів ДКВС України в умовах ступеневої вищої 

освіти, в тому числі підвищення кваліфікації діючих офіцерів даної служби; 

– застосування інформаційно-комунікаційних технологій (в тому числі 

віртуальної та доповненої реальності), програмні продукти (комп’ютерні ділові 

ігри, програми побудови дизайну, графіків, діаграм, обробки даних та ін. ), 

інтерактивні форми навчальних занять в аудиторний та позааудиторний час 

тощо дозволяє створити специфічне освітнє середовище та відпрацювати певні 

професійні компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв. 

Крім того, результати аналізу професійної підготовки офіцерів ДКВС 

України до квазіпрофесійної службової професійної діяльності дозволяють 

стверджувати про наявність низки суперечностей: 

– існуючою потребою суспільства і установ виконання покарань у 

компетентних керівниках нового типу різних ланок управління, обумовленою 

специфікою їх професійної діяльності у сучасній соціально-економічній 

ситуації й ступенем розробленості змісту, теоретичних, методичних і науково-
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педагогічних умов організації процесу формування їх професійної 

компетентності; 

– необхідністю ефективного формування професійної компетентності 

офіцерів-керівників різних ланок управління установ виконання покарань, в 

процесі проходження підвищення кваліфікації, та не розробленістю 

кваліфікаційних характеристик сучасного керівника установи виконання 

покарань, які складають основу його професійної компетентності, особливо в 

частині педагогічної компетентності офіцерів, та дозволяють створити 

універсальну інтегративну модель її формування; 

– традиційними формами організації освітнього процесу підвищення 

кваліфікації, що склалися, в кримінально-виконавчій службі, та необхідністю 

пошуку інноваційних підходів, що враховують сучасні тенденції розвитку 

неперервної освіти й принципи андрагогіки. 

Необхідність подолання зазначених суперечностей, а також недостатня 

теоретична розробленість і практичне значення розв’язання проблеми 

удосконалення методології фахової підготовки офіцерів ДКВС України до 

професійної діяльності в умовах ступеневої вищої освіти зумовили вибір 

напрямку наукового дослідження.  

Подальші наукові дослідження будуть спрямовані на створення не тільки 

інноваційного інтерактивного освітнього середовища, а й універсальної моделі 

підготовки майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв, реалізація якої надасть 

можливість здобуття ними сучасних специфічних професійних 

компетентностей: адміністративних (керування персоналом та управління всіма 

процесами й видами діяльності в установах виконання покарань та органах 

пробації), інформаційно-комунікаційних (володіння навичками роботи із 

сучасним інструментарієм збору, обробки інформації, електронного 

документообігу тощо), економічних (аудит фінансово-господарської діяльності, 
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ресурсного забезпечення тощо), соціальних та інших, а отже й сформувати 

певний рівень професіоналізму, який потім буде вдосконалюватися через 

систему неперервної освіти ( шляхом підвищення кваліфікації протягом всього 

терміну роботи в пенітенціарній системі).  

 

Тематика: Інші професійні науки 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВТІЛЕННЯ МЕТОДІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 
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 Кінець ХХ – початок ХХІ ст. охарактеризувався бурхливим розвитком 

перспективного напрямку регенеративної медицини – клітинної терапії. Були 

продемонстровані ефекти застосування клітинних сумішей у відтворенні кісток, 

хрящів, шкіри, при імплантації зубів, зниженні больового синдрому при 

травмах [1-2]. У якості клітинного матеріалу найчастіше застосовуються 

мезенхимальні стовбурові клітини (МСК), прогеніторні клітини, збагачена 

тромбоцитами плазма (ЗТП) [3].  

 Зважаючи на власний досвід експериментальної роботи в морфології, 

патофізіології та регенеративній медицині, можна окреслити певне коло 

можливостей клітинної терапії, проблем в її застосуванні та перспектив, що 

відкриваються для медичної галузі.  
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 По-перше, застосування клітинної суміші в автологічному варіанті 

дозволяє замінити донорський орган власними тканинами, уникнути проблеми 

відторгнення трансплантатів, виключити необхідність штучного пригнічення 

імунітету. Стовбурові клітини мають практично необмежені властивості щодо 

розмноження та диференціювання у різних напрямках при створенні певних 

умов культивування. Використання для клітинної терапії збагаченої 

тромбоцитами плазми має невисоку собівартість, не потребує створення 

спеціальних умов праці (режим маніпуляційного кабінету цілком підходить) та 

тривалого часу навчання персоналу.   

 По-друге, є низка питань у втіленні методів клітинної терапії в медичну 

практику, які ще не вирішені на законодавчому рівні: не існує галузевих 

стандартів якості клітинної завісі для використання у медичних цілях; відсутні 

професійні протоколи лікування; Закон України про трансплантацію значно 

обмежує можливості розвитку регенеративної медицини на базі клітинної 

терапії і створює передумови для маніпуляцій з боку органів державного 

контролю. 

 Попри проблеми, що виникають, клітинна терапія, як напрямок 

регенеративної медицини, продовжує розвиватися у всіх цивілізованих країнах 

світу. Проведені та тривають клінічні випробування в клініках Німеччини та 

Швеції методів лікування інкурабельних захворювань серця та печінки [4]. 

Лояльне законодавство Індії, Південної Кореї, КНР сприяло швидкому 

прогресу в опануванні методів культивування клітин та розвиненню власних 

виробництв компонентів клітинної терапії, біопринтерів, живильних середовищ 

та відповідного обладнання для потреб медицини та косметології  [5-6]. 

 В Україні існують науково-дослідні та медичні підприємства, що 

отримали державні дозволи на трансплантацію клітин та їх використання, але 

кількість таких установ не забезпечує ані об’єму потреб пацієнтів, ані активний 
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розвиток власних технологій. У 2003 році в Одеському національному 

медичному університеті була створена лабораторія експериментального 

моделювання, основною метою роботи якої стало винайдення нових шляхів 

корекції модельованої патології внутрішніх органів методами регенеративної 

медицини. Були проведені серії дослідів із виявлення особливостей 

застосування МСК при корекції токсичних уражень репродуктивних органів 

експериментальних тварин [7], з’ясування біологічних ефектів ЗТП [8], пошуку 

нових методів клітинної терапії хронічних уражень печінки  [9] та ін. Є всі 

теоретичні та експериментальні підстави вважати, що отримані нами 

результати демонструють великі терапевтичні можливості клітинної терапії, і 

являються основою для початку доклінічних випробувань.   
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Improvement of authorized state bodies in the sphere of combating legalization 

(laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of 

proliferation of weapons of mass destruction, forms and methods of risk-based 

approach to financial monitoring priority actions outlined in the strategy development 

of prevention legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing 

and the financing of WMD destruction for the period 2020 [8]. Therefore, preventing 

and combating corruption risks should form the basis risk-based approach in the 

activity of state financial monitoring. The State Financial Monitoring Service of 

Ukraine adopted «Anti-corruption program of State Financial Monitoring Service of 

Ukraine for 2018 - 2020 years», establishing a set of measures to prevent and combat 

corruption. This program provides for solving the problems likely to arise corruption 

risks and consequences of corruption offenses or offenses related to corruption, by: 

ensuring effective application of anti-corruption legislation; identify corruption risks 

and eliminate the causes and conditions conducive to corruption offenses or offenses 

related to corruption; implementation monitoring and identification of corruption 

offenses or offenses related to corruption; strict compliance officers of the State 

Financial Monitoring Service of Ukraine requirements of legal, organizational and 

administrative acts; application of measures to eliminate corruption risks; ensuring 

transparency of source [1].  

Corruption risk is the probability that an event occurs corruption offenses or 

offenses related to corruption, that adversely affect the achievement of authority 

defined goals and objectives; the basis for the development and coordination of anti-

corruption program served: approval assessment methodology corruption risks in the 

government (National Agency on Corruption Prevention of 02.12.2016 number 126) 

[4], adopted procedure for preparation, filing anti-corruption programs for approval 

by the National Agency on Corruption Prevention and the implementation of their 

agreement (the decision of the National Agency of 12.08.2017, № 1379) [6] and 
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guidance on preparing anti-corruption programs of the government, approved by the 

National Agency on Corruption Prevention of 19.01.2017 number 31 (as amended) 

[3]. 

According to the Law of Ukraine "On ratification of the Council of Europe 

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from 

Crime and on the Financing of Terrorism" [7] the State Financial Monitoring Service 

of Ukraine is the agency, that authorized by Ukraine to perform functions of the FIU.  

And according to the 29th Recommendation FATF international standards [10] 

countries should create a financial intelligence unit, that is the national center for 

receiving and analyzing, reporting suspicious transactions and other information that 

is relevant to money laundering, associated predicate offenses and terrorist financing 

and to disseminate the results of this analysis. 

Best practice marking achievements of the national FIU in combating 

corruption is its awarding on 25 Plenary Egmont Group of Financial Intelligence 

Units, held in Australia (24 - 27 September 2018) investigation of the State Financial 

Monitoring Service of Ukraine, Winner of the competition "The best case Egmont 

Group" (BECA) - an exceptional case demonstrating multilateral cooperation in the 

case of corruption that led to successful asset recovery [9].  

However, according to the report of National risk assessment in prevention and 

counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist 

financing in 2016 to measures proposed to take to manage risk expedient to 

strengthen the role of the FIU in the anti-corruption regime (establish close 

cooperation between the State Financial Monitoring Service of Ukraine and the 

National Anti-Corruption Bureau of Ukraine in the context of the exchange of 

relevant information corresponding improvement mechanic isms and technological 

procedures of interaction) [5].  
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On December 7, 2016 approved the procedure of interaction of the State 

Financial Monitoring Service of Ukraine and the National Anti-Corruption Bureau of 

Ukraine [2]. Results of sent general materials (based sources [2] according to 2017), 

directed to (Table 1): National Anti-Corruption Bureau of Ukraine - 36 general 

materials; Prosecutor General of Ukraine - 87 general materials, for that pre-trial 

investigation may be conducted, particularly related to corruption; State fiscal 

services of Ukraine - 125 general materials; National Police of Ukraine - 54 general 

materials; Security Service of Ukraine - 80 general materials. 

Table 1 

Submitted general materials to anti-corruption and law enforcement agencies of 

Ukraine 

Police 

Values for years The gain in years 

2015 2016 2017 
2016/ 

2015 

2017 

/2015 

National Anti-Corruption Bureau of 

Ukraine 
20 25 36 25,00 44,00 

General Prosecutor of Ukraine 52 34 87 -34.62 155.88 

State Fiscal Service of Ukraine 75 83 125 10,67 50.60 

National Police of Ukraine 60 66 54 10,00 -18.18 

Security Service of Ukraine 128 61 80 -52.34 31.15 

 

As seen from the Table 1, anti-corruption and law enforcement agencies during 

pre-trial investigation materials used generalized materials from the State Financial 

Monitoring Service of Ukraine of Ukraine (including granted in previous years) in 

criminal proceedings, such as: 2017, according to the audit general materials initiated 

66 criminal proceedings.  
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Other data for 2017 are [2]: 63 over the criminal proceedings in connection 

with an appeal to the court indictment; courts considered 115 criminal cases initiated 

by the result of the 120 submitted general materials, decreeing a conviction or ruling 

by non-responding circumstances. According to the report on the activities of the 

State Financial Monitoring Service of Ukraine, including law enforcement 

information in criminal proceedings initiated by law enforcement agencies upon 

consideration of general materials, the total value of seized and seized property 

(assets) according to 2017 is 3 342,2 mln UAH. 
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Тематика: Історичні науки 

 

ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ НА 

КАМІНЬ-КАШИРЩИНІ (ЛИПЕНЬ 1941 Р. – ЛИСТОПАД 1942 Р.) 

 

Балецька Л.В. 

аспірантка СНУ імені Лесі Українки 

Тел. 0987793753 

                                         Email:ludmyla.baletzka@gmail.com 

 

З початком окупації населення Волині зазнавало масових пограбувань та 

фізичного знищення, тому на протидію «нацистському новому порядку» 

формувався радянський рух опору, створювались підпільні групи, різноманітні 

партизанські формування. 

Перед початком війни керівництво СРСР не подбало про підготовку 

організаторів підпілля і партизанського руху. Вважаючи, що війна не буде 

відбуватися на радянській території тому, мережу матеріально-технічних баз 

створену в прикордонних районах на початку 1930 рр., було ліквідовано. 

Зародженню та розгортанню  радянського партизанського руху в Україні в 

період німецької окупації сприяли терористично-грабіжницькі дії  німецько-

нацистського режиму [7, с. 41–42].  

Серед учасників партизанського руху, незалежно від ідейного 

забарвлення, слід розрізняти наступні категорії: колишні «оточенці», радянські 

і партійні працівники, комсомольські та партійні активісти, що шукали в лісі 

захисту від небезпеки; професійні диверсанти; ідейні прихильники 

комуністичних політичних переконань; насильно мобілізовані; партизани за 

збігом обставин (наприклад зі спалених ворогом сіл) [2, с. 72]. Основними 
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завданнями  партизанських підрозділів, які діяли на території Західного 

Полісся, були терористичні акти щодо представників окупаційної адміністрації 

та вищого командного складу німецької армії, збір розвідувальної інформації 

про військові частини і учасників українського та польського національного 

підпілля, поширення власного впливу в регіоні. 

 В липні 1941 р. ЦК ВКП(б) ухвалив постанову про організацію боротьби 

в тилу ворожих військ [7, с. 41]. Відповідно до вимог постанови, партійними 

органами було створено обкоми, райкоми та міськкоми, а також сотні 

підпільних організацій, партизанських загонів і розвідувальних груп [7, с. 41].  

Процес формування партизанських груп розгорнувся і на території Камінь-

Каширського району, організатором якого був М. П. Коніщук1 уродженець с. 

Грива2 тодішнього Камінь-Каширського району. У перші ж дні війни партійні і 

радянські активісти зникли. Разом з ними зник і Микола Парамонович  

Коніщук, який опинився в Києві, де отримав завдання від Київського обкому та 

в/ч 0032 організувати партизанську боротьбу. З цією метою М. П. Коніщук 21 

липня 1941 р. був закинутий в тил німецьких військ [1, с. 455–456].  

 В серпні 1941 р. М. П. Коніщук, організував декілька підпільних 

партизанських груп в селах Камінь-Каширського району. Перша партизанська 

група в районі була створена 18 серпня 1941 р. в   с. Набруска. Її ядром стала 

сім`я Неродів: брати Олександр (псевд. Володимир Тур) та Іван (псевд. Ястреб). 

28 серпня 1941 р. до групи було долучено ще п`ять осіб, серед них брати 

                                                           
1 Микола Парамонович Коніщук ( псевд. Крук, Крюк), народився 1914 р. в с. Грива. З 1934–1939 рр. був членом 

та організатором осередку КПЗБ (Камінь-Каширський повіт перебував у цей час в складі Поліського 

воєводства, там діяла КП Зах.Білорусії) с. Грива. З 1939 р. до 25 червня 1941 р. був головою Гривенської 

сільської ради та завідувачем районного відділу соціального забезпечення. Перебуваючи на посаді сільського 

голови М. П. Коніщук проводив акції по зачищенню села від так званих «ворогів народу». За його сприянням 

ряд сімей було виселено до Сибіру. Така політика сільського голови призводила до спротиву серед населення. 

В селі почала діяти група опору під назвою «зелені». Після війни М. П. Коніщук був заступником голови 

райвиконкому. Вбитий 27 вересня 1948 р. в с. Грива за невідомих обставин.  

2. Мешканців села Грива за підтримку українського націоналістичного підпілля та саботаж в організації 

колгоспу було вивезено на Дніпропетровщину, а село у 1952 р спалене енкаведистами.  
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Микита та Максим Нероди [4, с. 3]. Згодом мережа підпільних груп 

розширювалась. Зокрема, в листопаді М. П. Коніщук створив у с. Великий 

Обзир антинімецьку групу в складі 11 осіб на чолі з Карпом Констянтиновичем 

Бабичем [10, с. 2].  

 З осені 1941 р. партизанські групи починають чинити опір німцям. 

Зокрема 17 листопада 1941 р. Олександр, Микита та Іван Нероди, пошкодили 

телефонний зв'язок між с. Набруска та м. Камінь-Каширським. 20 листопада 

групи К. К. Бабича та М. П. Коніщука організували засідку під с. Верхи Камінь-

Каширського району. Тоді партизани захопили німецькі підводи з продуктами. 

Було погоджено підготувати на зиму базу, очевидно вона знаходилась біля р. 

Стохід неподалік с. Набруска. Партизанами було викопано землянку, туди ж 

перенесли відбиті у німців продукти. Неподалік землянки була викопана 

криниця [5, с. 3]. 

 15 грудня 1941 р. до групи М. П. Коніщука приєднався Франек Мазурек 

(псевд. Кінор) (дядько братів Неродів ) з с. Гулівка Маневицького району [5, с. 

3]. Ф. Мазуреку було відомо, що в лісах Маневицького району діє група 

польських партизанів на чолі з Юзефом Собесяком (псевд. Макс). Група          

Ю. Собесяка на той час вже організувала кілька диверсій та вбила декілька 

поліцаїв. Ф. Мазуреку було доручено зв`язатись з групою Ю. Собесяка та 

домовитись про зустріч. В результаті перемовин групи Ю. Собесяка та М. П. 

Коніщука об`єднались.  [6, с. 3]. Детальний опис цієї події знаходимо в 

мемуарах Ю. Собесяка [10, с. 50 – 57].   

 Окрім партизанів М. П. Коніщука в районі ще діяли група «Млин» 

поблизу с. Карпилівки, яку очолював М. Шворак та група на чолі з І. Д. 

Самчуком (псевд. Бондаренко) біля с. Великий Обзир у складі 15 осіб [3, с. 97].   

 Попри героїзацію радянською владою партизанського руху на Волині, в 

пам’яті мешканців вони зовсім не є героями, тому що, чинили безчинства та 
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зламали не одну людську долю. До прикладу колишній житель с. Грива 

Олександр Артемович Марчук, пригадує бій між партизанами М. П. Коніщука 

та німцями поблизу с. Великий Обзир. В селі був німецький постерунок, який 

партизани хотіли знищити. Однак загін був погано озброєний, а тому німці 

вщент розбили партизан. Після поразки М. П. Коніщук разом зі своїми 

партизанами повернувся у Гриву. До річниці комуністичної революції 

партизани М. П. Коніщука в центрі села закопали в землю червоний стяг з 

привітанням. Вранці жителі села зібралися біля стягу. Один з мешканців села 

спробував вийняти його, але одразу пролунав вибух. Виявилось, що партизани 

прив’язали до «подарунка» гранату [8]. 

 Слід зазначити що в Камінь-Каширському районі не дуже любили 

партизанів і більше підтримували УПА. Про це свідчить спогад колишнього 

офіцера КДБ який говорив: «сотня Стріли (сотений УПА Кирило Максимчук) 

пустила під укіс німецьких ешелонів більше ніж усі партизани разом узяті…», 

очевидно це була правда, бо офіцер КДБ не був зацікавлений в героїзації УПА 

[8]. 

 Отож, партизанський рух на теренах Камінь-Каширського району в 

зазначений період формувався переважно із числа місцевих жителів під 

керівництвом прокомуністичних кадрів. Засновником першої партизанської 

групи на території району був М. П. Коніщук.  До листопада 1942 р. більшість 

партизанських груп які діяли на території району були об’єднані М. П. 

Коніщуком, та Ю. Собесяком в перший повноцінний партизанський загін. 

Партизани вчиняли диверсії та боролись з німецькими військами і 

адміністрацією. Зі спогадів мешканців району можемо судити, що все таки в 

цей період партизанський рух не був таким ефективним, як УПА. Також, 

партизани чинили безчинства проти мирного українського населення району, 

тому такі дії відштовхували місцеве населення. 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

 

Баличева Н.В. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Здоров’я нашої країни – важливий показник суспільного та економічного 

розвитку держави. Здоров’я дітей та молоді – її майбутнє. Людина могла б жити 

значно довше, якби не її недбале поводження з власним організмом. Проблема 

здорового способу життя дітей та молоді набула такої актуальності, що 

сьогодні ми говоримо про неї, як про глобальну загрозу всієї нації [6].  

Тому, нині важливим стає питання раціонального та збалансованого 

харчування дітей та молоді. Адже сучасний ритм життя та навчання стає на 

заваді реалізації нормального раціону молодого покоління. Молодь є 

специфічною групою майбутнього населення нашої країни, де потрібно 

враховувати особливості способу життя. Тому, раціональне та збалансоване 

харчування є невід’ємним компонентом здорового способу життя, основним 

чинником формування та розвитку фізичної, моральної та духовної особистості. 

Питаннями раціонального та збалансованого харчування стали предметом 

досліджень багатьох учених, серед яких у межах даної публікації були 

розглянуті праці С. Кириленко, Ю. Лібіх, Ю. Лісіцін, О. Покровський. Також в  

Україні багато учених досліджують проблему здорового харчування це такі, як 

Н. Банковська, В. Власов, А. Гойчук, Ю. Григоров, М. Гуліч, Л. Денисенко, П. 

Карпенко, В. Передрій, І. Смірнова, Н. Цимбаліста та інші. Дослідження та 

різні публікації показують, що у більшості серед дітей та молоді порушений 
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режим харчування, в складі меню майже відсутні перші страви, багато сухих 

концентратів швидкого приготування, бутерброди, картопля, макаронні вироби, 

чай, кава, порушена кількість прийому їжі та її об’єм. У стравах переважають 

дешеві продукти з низькою біологічною цінністю, недостатнім є споживанням 

овочів та фруктів, м’ясних, рибних, молочних продуктів.  

Упродовж останніх років в Україні в результаті неповноцінного 

харчування вдвічі зросла захворюваність населення на ендокринні хвороби, 

розлади харчування та порушення обміну речовин, спостерігається виразна 

тенденція до набирання зайвої маси тіла та поширення ожиріння, значне 

поширення хвороб системи кровообігу, онкологічних захворювань [1; 9]. Отже, 

однією з основних причин є нераціональне харчування серед дітей та молоді. 

Розкриття теми має актуальне значення. 

Мета даної роботи полягає в тому, щоб проаналізувати дану проблему.  

Здоров'я - безцінний дар, який підносить нам природа. Хіба може без 

нього життя бути цікавим і щасливим? Але як часто ми витрачаємо цей дар 

даремно, забуваючи, що втратити здоров'я легко, а ось відновити його дуже 

важко. Шкідливе харчування, недостатня фізична активність, надмірне 

споживання алкоголю та тютюнокуріння є безумовними чинниками ризику 

виникнення хвороб, які є небезпечними для дітей та молодого покоління в 

їхньому житті. Тому достатнє раціональне та збалансоване харчування, високий 

рівень фізичної активності є необхідною умовою якості та тривалості життя в 

майбутньому теперішніх дітей та підлітків. Раціональне та збалансоване 

харчування молодого покоління - одна з найважливіших проблем нинішнього 

часу, яка формує здоров’я та добробут нашої держави. Якщо діти та молоде 

покоління дотримуються правильного харчування, то вони забезпечують 

нормальний ріст і розвиток організму, визначає їх розумовий та фізичний 

розвиток, оптимальне функціонування всіх органів і систем, формування в 



30 
 

 

 

учнів імунітету та адаптаційних резервів організму [5]. Важливістю проблем в 

нашій державі, які пов’язані з якістю та характером харчування, оцінюється 

низькою здатністю більшості населення у забезпеченні збалансованого 

харчового раціону, стійкими порушеннями структури харчування та значним 

поширенням елементарно залежної патології.  

Здоров’я людини залежить від багатьох факторів. За даними Ю. Лісіцина, 

факторами, є приблизно, що на 50 % здоров’я визначає спосіб життя – умови 

праці, харчування, звички, психологічне та моральне навантаження, 

матеріально-побутові умови, відносини в сім’ї тощо. На 20% здоров’я залежить 

від спадковості, на 20% - від стану навколишнього середовища, та лише на 10% 

здоров’я обумовлене системою охорони здоров’я [2; 3]. 

Особливої уваги заслуговує стан здоров’я та умови харчування молоді. 

Передусім нестача часу, яка пов’язана з підготовкою до заняття, спорт, ритм 

сучасного життя – це чинники, які стають на заваді правильного режиму 

харчування молодого покоління. Належне та раціонально збалансоване 

харчування є невід’ємним компонентом здорового способу життя, основним 

чинником формування та розвитку фізичної, духовної та моральної особистості. 

Принцип раціонального та збалансованого харчування в Україні стає 

ледь не основною проблемою сьогодні, від якої значною мірою залежить 

здоров’я дітей та молодого покоління. Раціональне та збалансоване 

харчування виступає важливим підґрунтям, від якого залежить 

формування здоров’я  та здорового способу життя підростаючого 

покоління в процесі навчання. 

Тому, раціональне харчування (від лат. rationalis - розумний) - це 

фізіологічно повноцінне харчування здорової людини з урахуванням його статі, 

віку, характеру праці, кліматичних умов проживання. Раціональним вважається 

таке харчування, яке забезпечує нормальну життєдіяльність організму, високий 
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рівень працездатності та спротив впливу негативних чинників навколишнього 

середовища та максимальну тривалість енергійного життя. Тому, раціональне 

харчування передбачає не тільки його калорійність, а й збалансованість.  

Збалансованість харчування – це харчування при якому в раціоні міститься 

оптимальне в кількісному та якісному плані співвідношення харчових та 

біологічно активних речовин, здатних проявити в організмі максимум своєї 

корисної дії [4]. 

Основи класичної теорії збалансованого харчування заклав хімік Ю. 

Лібіх, у 60-ті роки детально розробив фізіолог О. Покровський. Згідно з цією 

теорією, нормальна життєдіяльність організму людини можлива не тільки за 

умови забезпечення організму необхідною кількістю енергії, а і за дотримання 

досить жорстких взаємовідношень між численними незамінними складниками 

харчування. Ця теорія стала основою для визначення норм фізіологічної 

потреби в енергії, білках, жирах, вуглеводах, вітамінах і мінеральних речовинах 

для людей [7]. 

Шкідливе харчування швидкого приготування, які містять велику 

кількість різних ароматизаторів, барвників, модифікованих компонентів, 

зниження фізичної активності, споживання тютюну та алкоголю, є 

безперечними факторами ризику появи хвороб, які є небезпечними для життя. 

Як наслідок, неправильне харчування дітей та молоді може призвести до появи 

багатьох захворювань внаслідок зменшення захисних властивостей організму, 

не додержуючи процеси обміну речовин, веде до раннього старіння, зменшення 

працездатності, а також може слугувати появі різних захворювань, так як, 

ослаблений організм дуже чутливий до негативних чинників. 

 Тому серед багатьох засобів, які сприяють здоров’ю, високої розумової 

та фізичної працездатності, довголіттю, важливе місце займає такий компонент 

здорового способу життя як раціонально харчування. Належне збалансоване 
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харчування, висока фізична активність є цілковито необхідними умовами якості 

та необхідної тривалості життя на майбутнє дітей та молоді.  

Також, під раціональним харчуванням також слід розуміти таке 

харчування, коли якість і кількість спожитої їжі відповідає потребам 

організму. Тому всі потреби визначаються тим, яку кількість енергії витрачає 

організм у процесі власної життєдіяльності. Енергетичні витрати організму 

визначають за основним обміном - тією найменшою кількістю енергії, яку 

організм витрачає для підтримання процесів життєдіяльності у стані повного 

спокою, натщесерце, тобто після 12-16 год. після споживання їжі, і за умов 

температурного комфорту +20...+23°С. За цих умов енергія витрачається лише 

на забезпечення роботи внутрішніх органів – це біохімічні процеси, що 

відбуваються у клітинах, роботі серця, дихальні рухи тощо. 

Тому, основа раціонального та збалансованого харчування повинна 

включати такі правила, які сформульовані на основі сучасних наукових 

уявлень:  

1. кількісної достатності харчування. Енергоцінність раціону 

має відповідати енерговитратам організму. Маса тіла  повинна бути 

оптимальною та в дорослої людини залишатися незмінною; 

2. якісної повноцінності харчування. У харчовому раціоні має 

бути достатня кількість усіх харчових речовин, необхідних для 

пластичних, енергетичних процесів та регуляції фізіологічних функцій; 

3. правило збалансованості. Харчовий раціон має бути 

збалансованим за вмістом різноманітних харчових речовин; 

- часового розподілу їжі (режиму харчування). Їжа має надходити до 

організму у певний час, через рівні проміжки часу. Найкраще 4-5 разове 

харчування; 
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- правило адекватності. Склад їжі має відповідати не лише 

індивідуальним потребам (енерговитрати, стать, вік), але й можливостям 

організму (стан травлення, обміну речовин, стан здоров’я);  

- естетичне задоволення. Їжа повинна мати приємний зовнішній вигляд, 

смак, аромат; 

- безпечне харчування. Їжа має бути нешкідливою та безпечною, тобто не 

містити хвороботворні мікроорганізми, радіонукліди, токсини, важкі метали. 

Тому, можна зробити такий висновок, якщо дотримуватись цих правил, за 

допомогою основ раціонального та збалансованого харчування можливо 

виробити дію на користь власного здоров’я, забезпечити нормальну 

життєдіяльність дітей та підлітків. 
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Постановка проблеми. Важливим в дослідженні питання кримінально-

процесуальної відповідальності залишається місце та роль кримінально-

процесуального правопорушення, вчиненого різними учасниками 

кримінального провадження, які  мають  різний процесуальний статус та 

компетенцію, відповідно від здійснюваної ними процесуальної функції, та 
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невиконання або неналежне виконання будь-яким з них процесуальних 

обов’язків або повноважень, що тягне за собою відповідні юридичні наслідки. 

Процесуальна відповідальність – це будь-яке погіршення становища особи в 

процесі, будь-який додатковий обов’язок, що має негативі наслідки не тільки 

штрафного, а й організаційного характеру.  

Виклад основного матеріалу. Кримінальна процесуальна відповідальність 

– це існуюче у формі кримінально процесуальних  правовідносин застосування 

у встановленому законом порядку до особи, яка вчинила кримінально-

процесуальне правопорушення, заходів кримінального примусу, що 

передбачені санкцією кримінальної процесуальної норми, які полягають у 

покладанні на правопорушника додаткового обов’язку або позбавлення 

(звуження обсягу) його суб’єктивних прав.  

Ефективність застосування заходів кримінальної процесуальної 

відповідальності як способу відновлення нормального розвитку кримінальних 

процесуальних правовідносин залежить від дотримання умов законності та 

обґрунтованості. Застосування заходів кримінальної процесуальної 

відповідальності обумовлене наявністю для цього підстав, якими є: норма права 

(юридична підстава), факт вчинення протиправного діяння (фактична підстава), 

наявність рішення про застосування заходів кримінальної процесуальної 

відповідальності (процесуальна підстава). Кримінальній процесуальній 

відповідальності, як і підставам її застосування, недостаттньо приділялося 

уваги в працях учених-процесуалістів.  

У той же час серед підстав кримінальної процесуальної відповідальності 

найбільше уваги приділялося дослідженню саме фактичної складової підстав, 

зокрема, кримінальному процесуальному правопорушенню.  

Кримінальне процесуальне правопорушення, як фактична підстава 

кримінальної процесуальної відповідальності, досліджувалося такими вченими: 
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Г.М. Вєтровою, В.С. Вепрєвим, Л.В. Гаврилюк, П.С. Елькінд, З.Ф. Коврігою, 

С.Г. Ольковим, А.І. Столмаковим, Г.Ж. Сулейменовою, Л.Д. Удаловою, О.Ю. 

Хабло, В.Д. Чабанюком.  

Характеризуючи кримінальне процесуальне правопорушення, вчені-

процесуалісти здебільшого дотримуються загальновизнаної теоретичної 

конструкції правопорушення та стверджують, що кримінальне процесуальне 

правопорушення – це протиправне, винне, суспільно шкідливе діяння (дія чи 

бездіяльність) суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності, яке спричиняє 

юридично визначені негативні наслідки для правопорушника [1, с. 13]. Нормою 

Кримінального кодексу України, зокрема в ч.1 ст.11 КК України, поняття 

злочину ( кримінального правопорушення) дещо звужено і трактується як 

суспільно-небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 

злочину. Як бачимо, ключова ознака злочину – протиправність – виключена з 

норми права, впливаючи на розуміння правових наслідків, в тому числі тих, що 

мають місце під час реалізації процесуальних норм. 

Втім таке загальне визначення кримінального процесуального 

правопорушення не дає відповіді на питання щодо його особливостей, не 

розкриває окремих важливих та дискусійних питань цього правового явища.  

Метою цієї статті є аналіз кримінального процесуального 

законодавства, думок учених-процесуалістів щодо характеристики 

кримінального процесуального правопорушення як фактичної підстави 

кримінальної процесуальної відповідальності; визначення особливостей 

суспільної шкідливості та протиправності кримінального процесуального 

правопорушення, дослідження питання співвідношення кримінальної  

процесуальної відповідальності  як виду юридичної відповідальності та 

кримінально-процесуального правопорушення, як передумови настання чи  

застосування кримінальної процесуальної відповідальності.  
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 Вітчизняні вчені, які розробляли поняття кримінального процесуального 

правопорушення, пропонують різні визначення цієї категорії. Так, В.Д. 

Чабанюк стверджує, що кримінально-процесуальне правопорушення – це 

«винне, суспільно-небезпечне діяння, вчинене суб’єктом кримінально-

процесуальних правовідносин із порушенням вимог КПК, законів, Конституції 

України, рішень Європейського суду з прав людини, чинних міжнародно-

правових договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, що завдають шкоди правам і законним інтересам учасників процесу та 

тягнуть за собою відповідальність за їх вчинення» [2, с. 7]. Втім у цьому 

визначенні спірними є питання щодо визнання обов’язковою ознакою 

кримінального процесуального правопорушення суспільної небезпечності, а не 

суспільної шкідливості, та щодо доцільності перераховування у визначенні 

джерел кримінального процесуального права. Заслуговує на увагу дефініція 

кримінального процесуального правопорушення, запропонована Л.Д. 

Удаловою та І.В. Бабій, які вважають, що кримінальне процесуальне 

правопорушення – це «винне протиправне діяння суб’єкта кримінального 

провадження, яке полягає у порушенні процесуальних обов’язків та спричиняє 

шкоду правозастосовному процесу і заборонено кримінально-процесуальними 

санкціями…» [3, с. 63]. У цьому визначенні акцентується увага на таких 

загальнотеоретичних ознаках правопорушення, як винність, протиправність,  

шкідливість та відповідальність. Ці ознаки потребують  окремого аналізу з 

урахуванням особливостей, обумовлених специфікою кримінальних 

процесуальних правовідносин. Адже саме в таких категоріях, як ознаки та 

елементний склад, кримінальне процесуальне правопорушення знаходить свою 

конкретизацію як правове явище. Суспільна шкідливість (небезпечність) є 

обов’язковою ознакою будь-якого кримінального процесуального 

правопорушення.  
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На загальнотеоретичному рівні вчені стверджують, що суспільна 

шкідливість (небезпечність) правопорушень «виявляється у тому, що вони 

спроможні здійснити такі зміни в функціонуванні суспільних відносин, які не 

відповідають соціальному прогресу, нормальним умовам існування людини та 

суспільства» [4, с. 239]. Вчені-процесуалісти також вважають, що кримінальне 

процесуальне правопорушення має бути суспільно небезпечним або 

шкідливим, тобто спричиняти очевидну фізичну, майнову або серйозну 

моральну шкоду, характер і ступінь якої слід встановлювати під час детального 

наукового опрацювання [5, с. 91].  

Втім, потребує уточнення питання щодо термінологічного визначення 

цієї ознаки. Адже одні вчені вважають, що кримінальне процесуальне 

правопорушення – це суспільно небезпечне діяння, інші називають його 

суспільно шкідливим діянням, треті вказують, що кримінальне процесуальне 

правопорушення може бути як суспільно небезпечним, так і шкідливим 

діянням.  

Відмінність суспільної небезпеки та суспільної шкідливості полягає в 

характеристиці ступеня заподіяної шкоди. Зокрема, О.Ф. Скакун наводить такі 

приклади цих термінів: суспільна шкідливість – прогул, а суспільна небезпека – 

зазіхання на життя людини [6, с. 455]. Тобто, суспільна шкідливість притаманна 

для правопорушень, які не створюють небезпеку для суспільства, але 

заподіюють шкоду певним суспільним відносинам. При цьому ступінь 

суспільної шкоди визначається кількістю суспільних зв’язків, що ними 

порушуються, та ступенем можливості їх відновлення [4, с. 239]. Критеріями 

визначення шкідливості є: значимість регульованих правом суспільних 

відносин; розмір заподіяної шкоди; спосіб, час і місце вчинення протиправного 

діяння; особа правопорушника та інші фактори і обставини [7, с. 232–233]. 

Аналіз порушень кримінального процесуального законодавства дозволяє 
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стверджувати, що такі діяння можуть бути як суспільно небезпечними, так і 

суспільно шкідливими. Зокрема, у Кримінальному кодексі України передбачена 

відповідальність за ті порушення кримінального процесуального закону, які є 

суспільно небезпечними, а саме: «Завідомо незаконні затримання, привід, 

домашній арешт або тримання під вартою» (ст. 371), «Притягнення завідомо 

невинного до кримінальної відповідальності» (ст. 372), «Примушування давати 

показання» (ст. 373), «Порушення права на захист» (ст. 374), «Постановлення 

суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови» (ст. 375), «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину» (ст. 383), «Завідомо неправдиве показання» (ст. 384), «Відмова свідка 

від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 

покладених на них обов’язків» (ст. 385) тощо. Але не всі кримінальні 

процесуальні правопорушення спричиняють суспільно небезпечні наслідки. Ті 

діяння, які мають меншу ступінь суспільної небезпеки (неприбуття за 

викликом, невиконання обов’язків поручителя), також спричиняють шкоду 

кримінальним процесуальним правовідносинам, адже унеможливлюють 

досягнення завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного 

розслідування та судового розгляду.  

А тому кримінальні процесуальні правопорушення, які характеризуються 

ознакою суспільної шкідливості, а не суспільної небезпеки, є підставою 

настання кримінальної процесуальної чи адміністративної відповідальності.  

Так, у Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі 

КУпАП) передбачена відповідальність за окремі діяння, які вчиняються під час 

кримінального провадження – «Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, 

перекладача від явки до органів досудового розслідування чи прокурора» (ст. 

185)4), «Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 

захист» (ст. 18511). У Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – 
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КПК України) також визначаються заходи кримінальної процесуальної 

відповідальності. Зокрема, в ч. 1 ст. 139 КПК України передбачена 

відповідальність у виді грошового стягнення за неприбуття підозрюваного, 

обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача на виклик 

слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; в ст. 72 КПК України вказано, що 

у разі неприбуття спеціаліста до суду на нього покладаються всі витрати, 

пов’язані з оголошенням перерви в судовому засіданні тощо. Звертає на себе 

увагу той факт, що одні й ті ж діяння можуть бути підставою застосування як 

адміністративної, так і кримінальної процесуальної відповідальності. 

Відмінність між вказаними вище нормами полягає в тому, що в ст. ст.185)4 

КУпАП передбачена відповідальність за злісне ухилення свідка, потерпілого, 

експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування чи 

прокурора під час досудового розслідування. Злісність тлумачиться як 

неодноразовість, системність.  

Відповідальність за такі дії полягає є накладенні штрафу від трьох до 

восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Згідно з положеннями 

пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян дорівнює 17 гривням. А тому в 

грошовому еквіваленті така відповідальність полягає у штрафі в розмірі від 51 

до 136 гривень. Відповідно ж до ч. 1 ст. 139 КПК України в разі неприбуття на 

виклик слідчого, прокурора грошове стягнення накладається у розмірі від 0,25 

до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, а у випадку неприбуття на виклик 

слідчого судді, суду – від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. 

Враховуючи положення Закону України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік», можна стверджувати, що сума грошового стягнення у разі неявки на 

виклик слідчого, прокурора у грошовому еквіваленті становить від 344,5 до 689 

гривень, а у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду – від 689 до 2 
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756 гривень. Вищенаведене порівняння свідчить про необхідність 

вдосконалення законодавства.  

Так, у ст. 185)4 КУпАП передбачена відповідальність за діяння, яке має 

більшу суспільну шкідливість (так як вчиняється повторно – злісне ухилення 

від явки). А тому його наслідки повинні бути більш негативними для 

правопорушника. Проте вищенаведені норми свідчать, що розмір штрафу за 

злісне ухилення в рази менший за покарання того ж самого діяння, вчиненого 

лише один раз. 

 Такий стан законодавства суперечить принципам доцільності та 

справедливості юридичної відповідальності. Вважаємо, що за вказане вище 

кримінальне процесуальне правопорушення відповідальність слід закріпити 

лише у КПК України, доповнивши при цьому ч. 1 ст. 139 КПК України пунктом 

3, де передбачити відповідальність за повторне неприбуття на виклик слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду.  

Суспільна шкідливість поведінки суб’єктів кримінального провадження 

має бути закріплена у кримінальному процесуальному законодавстві шляхом її 

заборони. Тому, якщо поведінка певного учасника кримінального провадження 

не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства, то вона є 

протиправною. 

 Протиправність (протизаконність) діяння є обов’язковою ознакою 

кримінального процесуального правопорушення. До форм вираження 

протиправності вчені, як правило, відносять: невиконання юридичного 

обов’язку, недотримання правових заборон, зловживання правом, створення 

перешкод для реалізації вимог правових норм [7, с. 233]. А тому 

протиправність, як ознаку кримінального процесуального правопорушення, 

слід характеризувати як невиконання чи неналежне виконання суб’єктами 

кримінального провадження своїх кримінальних процесуальних обов’язків. 
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Дослідження протиправності кримінального процесуального діяння вимагає 

висвітлення таких питань: де мають бути закріплені норми права, які 

порушуються під час вчинення кримінального процесуального 

правопорушення? Яка повинна бути форма закріплення протиправності в 

нормах кримінального процесуального закону?  

На думку В.Д. Чабанюка, в результаті вчинення кримінального 

процесуального правопорушення можуть порушуватися норми не тільки КПК 

чи законів України, але й відповідні положення Конституції України, рішень 

Європейського суду з прав людини, а також чинні міжнародно-правові 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [1, с. 

6–7].  

Такий підхід у цілому виправданий з огляду на те, що систему джерел 

кримінального процесуального права складають: Конституція України, 

Кримінальний процесуальний кодекс України, міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інші закони України 

(«Про судоустрій і статус суддів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві»), рішення Конституційного Суду 

України, рішення Європейського суду з прав людини [8, с. 22]. 

 Втім, протиправність кримінального процесуального правопорушення 

також має певні дискусійні питання, які потребують наукового дослідження та 

вирішення. Адже юридичні підстави кримінальної процесуальної 

відповідальності закріплюються чи то у конкретизованих нормах 

кримінального процесуального законодавства (статті 72, 139, 330 КПК 

України), чи то в узагальнених (статті 87, 409, 438 КПК України). Закріплення 

конкретизованих заборон в охоронних нормах КПК України дозволяє без 

особливих труднощів встановити протиправність певного діяння. Зокрема, ні в 

кого із правозастосувачів не виникає заперечень з приводу того, що відповідно 
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до положень ст. 72 КПК України неприбуття спеціаліста до суду без поважних 

причин або неповідомлення про причини неприбуття є протиправною 

діяльністю, яка зумовлює настання кримінальної процесуальної 

відповідальності у вигляді відшкодування витрат, пов’язаних із оголошенням 

перерви в судовому засіданні.  

Втім, заборонити кожний випадок неналежної реалізації процесуальних 

прав чи повноважень практично неможливо. Адже форма реалізації 

процесуальних прав та повноважень досить часто обумовлена різними 

ситуативними обставинами. А тому протиправність поведінки учасників 

кримінального процесу закріплюється і в узагальнених нормах кримінального 

процесуального законодавства. При цьому відсутність чіткого 

конкретизованого вираження протиправності діяння, яке є підставою 

кримінальної процесуальної відповідальності, обумовлює певні труднощі 

правозастосування. Адже в такому разі встановлення протиправності потребує 

аналізу як узагальнених охоронних норм, якими така діяльність заборонена, так 

і регулятивних норм, які визначають можливий порядок реалізації певних прав 

та повноважень. 

 І лише такий комплекс дій дозволить сформулювати конструкції 

правопорушення (зокрема, і в частині протиправності) з урахуванням усіх 

фактичних ознак, які складають його структуру [9, с. 127]. Зокрема, в ч. 1 ст. 87 

КПК України визначено, що недопустимими є докази, отримані внаслідок 

істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та 

законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті 

завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод 

людини.  
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Втім, які саме дії під час отримання доказів спричиняють істотне 

порушення прав та свобод людини, можна з’ясувати лише на підставі аналізу 

законодавства, яким гарантуються ці права та свободи – Конституції, законів 

України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України.  

А тому слід підтримати твердження В.С. Вепрєва про те, що 

протиправність визначається не тільки на основі системи правових заборон, що 

містяться в КПК, а й з урахуванням загально-правових принципів, а також 

міжнародно-правових стандартів, загальновизнаних норм здійснення 

правосуддя [7, с. 81].  

Цікавим для нашого дослідження є рішення Конституційного Суду 

України від 20 жовтня 2011 року у справі за конституційним поданням Служби 

безпеки України, де тлумачиться один із аспектів незаконності способів 

отримання доказів. Зокрема, Конституційний Суд України вказав, що 

положення першого речення ч. 3 ст. 62 Конституції України, відповідно до 

якого обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним 

шляхом, слід розуміти так, що обвинувачення у вчиненні злочину не може 

ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних у результаті оперативно-

розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання 

конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а 

також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і 

фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність», особою, не уповноваженою на здійснення 

такої діяльності. 

 Отже, кримінальне процесуальне правопорушення, як підстава 

кримінальної процесуальної відповідальності – це суспільно шкідливе, 

протиправне, винувате діяння, яке полягає у невиконанні чи неналежному 
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виконанні суб’єктами кримінального провадження своїх кримінальних 

процесуальних обов’язків.  

Тому визначаємо, що кримінально-процесуальна відповідальність настає 

виключно після вчинення кримінального процесуального правопорушення, що 

має на меті настання кримінально-процесуальних наслідків, прямо 

передбачених в нормах процесуального права. 

Співвідношення понять кримінальне процесуальне правопорушення та 

кримінально-процесуальна відповідальність є прямим взаємозв’язком 

порушених процесуальних норм, шляхом вчинення суспільно шкідливого, 

протиправного, винного діяння суб’єктом кримінально-процесуальних 

правовідносин та настання кримінально-процесуальних наслідків, в тому числі і 

застосуванні заходів процесуального примусу.  

Суспільна шкідливість поведінки суб’єктів кримінального провадження 

має бути закріплена у кримінальному процесуальному законодавстві шляхом її 

заборони. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Білоусько Т.М. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах 

 

Сучасний стан в Україні вимагає звернення уваги не тільки на економічні 

проблеми, а й на забезпечення якісної освіти задля підготовки 

конкурентоспроможних фахівців у будь-якій галузі діяльності. Ця проблема 

постала не спонтанно, а в тісному зв'язку з цілою низкою глобальних чинників, 

серед яких, по-перше, вплив науково-технічного прогресу на наше життя, 

потреба відповідних змін у підготовці фахівців ринкової економіки; по-друге, 

курс держави на європейську інтеграцію і, як наслідок, потреба враховувати 

вимоги Болонського освітнього процесу; по-третє, розширення й набуття нової 

якості демократичних процесів і побудови громадянського суспільства. 

Якість вищої освіти виступає сьогодні визначальною умовою науково-

технічного, технологічного і соціального розвитку країни, забезпечення її 

належної конкурентоспроможності та економічної безпеки. Таким чином, 

підвищення якості відповідає логіці суспільного розвитку і виступає одним з 

важливих його чинників. Проте поняття якості підготовки фахівця має 

передбачати не тільки оволодіння ним певною сумою знань, умінь і навичок, а 

й максимальне задоволення освітянських потреб, інтересів і прагнень самої 
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особистості студента, розвиток його креативних здібностей та інноваційної 

спрямованості мислення. Якість освіти – це нагальна потреба часу. [2] 

Забезпечення якості освіти є головною складовою престижу вищого 

навчального закладу. Отримання якісної освіти залежить від якості вимог, 

ресурсів та безпосередньо якості освітніх процесів, які забезпечують підготовку 

висококваліфікованих фахівців. Важливим аспектом є розробка освітніх 

програм, які передбачають цикли теоретичної та практичної підготовки 

спрямовані на формування компетентного фахівця. 

Необхідно зазначити, що сьогодні в рамках загальноєвропейського 

освітнього простору головною метою будь-якої професійної освіти є розвиток 

загальних і професійно-специфічних компетенцій і здібності фахівця діяти в 

різних проблемних ситуаціях, використовуючи отримані знання, уміння і 

навички, сукупність яких і становить практичні результати підготовки 

студентів до самостійної трудової діяльності. Це дозволяє не тільки сформувати 

особистість сучасного фахівця, який володіє високим рівнем професійної 

культури, але й сприяє розвитку його творчої індивідуальності шляхом 

створення можливостей для його самореалізації, самовиховання, саморозвитку і 

автономії [1]. 

Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у галузі документно-

інформаційної діяльності полягає у набутті та розвитку у студентів знань й 

умінь з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, здатності застосовувати 

навички управління інформаційними ресурсами та соціокомунікативними 

процесами, які визначають його успішну адаптацію до професійної діяльності. 

Досягненню зазначених результатів навчання, освітніми програмами 

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа передбачено 

наскрізну практичну підготовку студентів у державних та приватних установах, 

архівах, інформаційних центрах, інституціях та інфраструктурах, що 
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забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, 

архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах. 

Щорічно університет створює умови для участі студентів у програмах 

стажування та проходження навчально-виробничої практики за кордоном, що 

має позитивну тенденцію до зростання показників за кількістю учасників. Так, 

за період з 2014 по 2019 роки значна кількість студентів взяла участь у 

програмах стажування та проходження навчально-виробничої практики за 

кордоном. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки (за літньою програмою 

стажування «Work & Travel USA»), Турецькій Республіці, Республіці Болгарія, 

Туніській Республіці (у туристичних компаніях «Hammamet Travel Service» та 

«Coral Travel Tunisia»), Республіці Польща (у Краківській Академії імені А.Ф. 

Моджевського), Об`єднаних Арабських Еміратах (за літньою програмою 

стажування «Work & Travel Emirates»), Китайській Народній Республіці, 

Республіці Казахстан (у Євразійському національному університеті ім. Л. М. 

Гумільова), Королівстві Бельгія (у Вищій школі провінції Ено Кондорсе), 

Австралії (у мовній школі Fusion English), Канаді (у мовній школі ILSC – 

Toronto), Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (у 

Портсмутському Університеті), Республіці Словенія (у Всеукраїнській 

благодійній асоціації «Рівний-рівному»), а також у літніх таборах з вивчення 

німецької мови Інституту мов (м. Кассель, Німеччина) та вивчення китайської 

мови Аньхойського університету (м. Хефей, Китайська Народна Республіка).  

Практична підготовка – це складний багатоплановий процес, який містить 

у собі навчальні й виробничі практики. Велике значення при проходженні 

практик приділяється вмінням студентів самостійно збирати інформацію та 

обробляти її, аналізувати, робити необхідні розрахунки, використовувати 

різноманітні методи збирання й обробки інформації, підготовки документів і т. 

ін. 
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Студенти під час практики можуть займати первинні посади відповідно 

до професійних назв робіт: документознавець; адміністративний помічник; 

фахівець з наймання робочої сили; референт; помічник керівника підприємства, 

установи, організації; помічник керівника виробничого та іншого підрозділу; 

організатори діловодства (у державних установах, на підприємствах різних 

форм власності та за усіма видами економічної діяльності) та ін. 

Під час проходження практики студенти набувають практичних навичок і 

досвіду з вирішення стереотипних, діагностичних задач з документознавства та 

інформаційної діяльності, організації інформаційно-аналітичної діяльності на 

підприємстві/в установі, підготовки та складанні необхідних документів, участь 

у розв‘язанні ділових питань, прийнятті оперативних управлінських рішень у 

межах своєї компетенції та функціональної підготовки, організації заходів 

щодо забезпечення інформаційної безпеки та збереження комерційної таємниці; 

набувають досвіду ділових відносин, стосунків із керівництвом, колегами. 

Якщо підприємства, установи, в яких студент проходить практику, мають 

вакантні посади, то студент-практикант може бути зарахований штатним 

працівником з оплатою відповідно до штатного розпису.  

Застосування нових освітніх технологій і методів навчання викликає 

трансформацію традиційних організаційних форм, які покликані створити 

умови для формування у студентів досвіду самостійного розв’язання 

пізнавальних, організаційних, комунікативних та інших проблем, що 

становлять оновлений зміст освіти [1]. 

Таким чином, з точки зору забезпечення практико-орієнтованого 

навчання, набуття практичних професійних навичок, необхідно проводити 

роботу спрямовану на пошук нових підходів до реалізації та налагодження 

партнерських взаємовигідних стосунків з потенційними роботодавцями, а саме: 

постійно оновлювати наскрізні програми практик, які передбачають 
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безперервність одержання студентами практичних навичок, тісний зв’язок усіх 

видів практик з лабораторними і практичними заняттями, уніфікацію 

технічного, програмного та методичного забезпечення практичної підготовки. 
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Тематика: Юридичні науки 

 

КРИТЕРІЇ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

ЩОДО ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ В УКРАЇНІ 

 

Большаков С.І. 

к. військ.наук, судовий експерт, оцінювач 

директор Науково-дослідного інституту судової експертизи та оцінки (м. 

Одеса) 

 

Входження нашої держави до європейського економічного простору 

передбачає дотримання принципів законності й прозорості у здійсненні угод 

цивільно-правового характеру. Разом з тим, на цей час все ще актуальним 
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залишається питання щодо законності проведення судових експертиз, основна 

мета яких повинна полягати у збереженні цілей та інтересів суб’єктів 

господарювання. 

Критичний аналіз наукових публікацій, присвячених дослідженню питань 

проведення судових експертиз, ініційованих за цивільними справами в Україні, 

свідчить, що на сьогодні науковці та практики значний наголос роблять на 

особливостях розрахунку та зниження збитків, що завдані суб’єктам 

господарювання під час непрозорих дій. Зокрема, стягненню збитків з 

контрагента, відповідальності особи за завдані збитки, відновлення втрачених 

бухгалтерських документів. Разом з тим, на нашу думку, потребують 

вирішення достатньо суттєві аспективизначення законності здійснення судових 

експертиз урозслідуванні цивільних справ, оскільки на цей час створилися 

прецеденти, внаслідок яких судові експерти різних підвідомчих установ 

обґрунтовують кардинально протилежні висновки щодо визначення вартості 

майна та майнових прав. 

Мета дослідження полягає у спробі автора обґрунтувати критерії 

проведення судової експертизи щодо цивільних справ в Україні. Сформовані 

критерії дозволять звести нанівець маніпулювання результатами судових 

експертиз й створити науково-обґрунтований відбір щодо судових експертів 

підвідомчих установ, яким необхідно доручати проведення експертиз задля 

забезпечення принципів законності й прозорості під час винесення судових 

рішень у цивільних справах. 

Задля уникнення дискусії, вважаємо за доцільне на початковому етапі 

нашого дослідження зробити наголос на тому, хто в нашій державі має право 

проводити експертні дослідження під час розгляду цивільних справ.  

Відповідно до Розділу ІV ст. 92 Конституції України[1]: «Виключно 

законами України визначаються:  
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14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи,  

організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, 

органів і установ виконання покарань, основи організацій та діяльності 

адвокатури; ...». 

Відповідно до ч. 1 ст.7 Закону України «Про судову експертизу» 

[2], судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють 

державні спеціалізовані установи, а в інших випадках − також судові експерти, 

які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з 

відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. 

Згідно статті 7-1 Закону України «Про судову експертизу»[2], підставою 

проведення судової експертизи, є відповідне судове рішення чи рішення органу 

досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою − 

якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб. 

Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу» 

[2]: «особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, 

можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до 

державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з 

відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом». 

Якщо задатися питанням щодо компетенцій, якими повинен володіти 

експерт задля проведення експертних досліджень у цивільних справах, то 

згідно із ч.1 ст.72 Цивільного процесуального кодексу України [3] (далі − 

ЦПК), експертом є особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для 

з’ясування відповідних обставин справи. Відповідно до ч. 2 ст. 72 ЦПК, експерт 

може призначатися судом або залучатися учасником справий згідно із ч. 6 п.6 

ст.72 ЦПК [3], він має право користуватися іншими правами, що надані 

Законом України «Про судову експертизу». 
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Узагальнення нормативно-правової бази свідчить, що чинні нормативні 

акти щодо проведення судових експертиз під час розгляду цивільних справ 

дозволяють проводити експертизи не тільки судовим експертам, а й іншим 

фахівцям. Отже, у судовому порядку можливо залучити й оцінювачів та 

фахівців, які володіють спеціальними науковими знаннями й не є 

зареєстрованими судовими експертамиуреєстрі атестованихсудових експертів, 

який веде Міністерство юстиції України. З цього приводу виникає питання, 

якими нормативними документами зазначені особи мають керуватися задля 

того, щоб забезпечити однакові висновки про вартість майна й майнових прав, 

якщо таку судову експертизу буде проводити: судовий експерт, який 

зареєстрований у реєстрі атестованих судових експертів; оцінювач; бухгалтер; 

товарознавець; фінансист; економіст чи інженер, який працює на підприємстві 

або читає лекції у вищому навчальному закладі та інші фахівці. Незважаючи на 

те, що на перший погляд видно, що усі ці особи, не будуть однаково «надійно» 

забезпечені необхідною нормативною базою (судові експерти, які працюють у 

державних експертних установах, мають доступ до «закритих» методик оцінки 

майна та майнових прав), усі вони повинні й мають право керуватися вимогами 

й рекомендаціями Закону України «Про судову експертизу»,Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні» [4], національними стандартами оцінки майна та майнових прав, а 

також національними й міжнародними стандартами фінансової звітності та 

бухгалтерського обліку. У цьому випадку можливо забезпечити дотримання 

одного із критеріїв проведення прозорої судової експертизи – використання 

єдиних методичних підходів до визначення вартості майна та майнових прав, 

що є предметом цивільних справ. 

Щодо документального підтвердження наявності у спеціаліста 

необхідних спеціальних знань, то зазначимо, що, наприклад, кваліфікаційне 



55 
 

 

 

свідоцтво оцінювача є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень 

підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для самостійного 

проведення оцінки майна (ст. 15. (Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача) Закону 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні»[2]. У товарознавця, бухгалтера, фінансиста та інших фахівців – це 

наявність диплому про вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 

спеціаліста) або стаж роботи за спеціальністю більше десяти років.  

Ще одним критерієм, якого необхідно дотримуватися для того, щоб 

результати судової експертизи були легітимними, є наявність законодавчо 

обґрунтованої підстави проведення судової експертизи оцінювачем. Зокрема, 

оцінювачі керуються ст. 10 (Підстави проведення оцінки майна) Закону 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні»[4]. Згідно норм цього Закону, оцінка майна проводиться на підставі 

договору між суб'єктом оціночної діяльності − суб'єктом господарювання та 

замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної 

експертизи щодо оцінки майна. 

Вимоги до висновку експерта визначені у ст. 102 ЦПК України [3].  

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, зазначимо, що 

чинна в Україні на цей час законодавча база надає право на проведення 

експертних досліджень та судових експертиз у цивільних справах, особам, які 

не внесені до Реєстру атестованих судових експертів та (або) особам, внесеним 

до Реєстру атестованих судових експертів, але термін дії кваліфікаційного 

свідоцтва яких про присвоєння кваліфікації судового експерта минув, або 

визнання його недійсним через звільнення з державної експертної 

спеціалізованої установи, а також оцінювачам, які володіють спеціальними 

знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи. 
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Щодо наявності спеціальних наукових знань у судового експерта, 

оцінювача та фахівця, то зазначимо, що на сьогодні, на нашу думку, чинні 

норми поведінки під час проведення судових експертиз під час розгляду 

цивільних справ створюють прецедент, згідно із яким зазначені особи мають 

володіти суто практичними компетенціями й, нажаль, нівелюють наявність 

саме науково складової експертної діяльності. Тому, вважаємо за необхідне 

зазначити, що одним із критеріїв наявності спеціальних наукових знань у осіб, 

що займаються експертними дослідженнями, повинна бути наявність не менше 

трьох наукових публікацій за рік у фахових періодичних виданнях і це повинно 

бути закріплено на законодавчому рівні. 

Список літератури: 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 

254к/96-ВР 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80(дата 

звернення: 26.08.2019). 

2. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. № 

4038а-XII 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12/ed20170101(дата 

звернення: 26.08.2019). 

3. Цивільний процесуальний кодекс України : Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, 

ст.492URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15(дата звернення: 

26.08.2019). 

4. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658 –III.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14(дата звернення: 26.08.2019). 

5.  



57 
 

 

 

Тематика: Інші професійні науки (екологічні науки) 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 

БІЗНЕСУ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ: СТВОРЕННЯ АКАДІМІЇ НАУК 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
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Актуальність проблеми. Сьогодні в основу формування державної 

екологічної політики покладено принцип, згідно з яким екологічна безпека є 

складовою національної безпеки держави. Мета природоохоронної діяльності 

полягає в досягненні оптимального балансу між шкідливими для довкілля 

наслідками, що супроводжують розвиток суспільства, і можливостями 

природних ресурсів до самовідтворення. Ставлення до природи, стан охорони 

навколишнього природного середовища є тими показниками, які яскраво 

демонструють розвиток держави. Неможливо рухатися вперед, не 

використовуючи наукові досягнення, не впроваджуючи нові технології, без 

удосконалення наукових шкіл та підготовки кадрів вищої кваліфікації. При 

цьому важливо передбачити, як природа відреагує на діяльність людини, 
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наскільки раціонально ми використовуємо її багатства, які є альтернативи тієї 

чи іншої діяльності.  

Напрями інтеграції освіти, науки та бізнесу в екології. Розуміння 

владними структурами пріоритетності екології та природокористування 

(відповідальність за якість планування, керівництва, організації, мотивації, 

контролю, експертизи). 

Правильне ставлення до тих ділянок, які забезпечують майбутнє. 

Матеріальне стимулювання (творчість повинна розкриватися в повній мірі), 

фінансове забезпечення, сплата патентів та видавничої діяльності. 

Створення системи рейтингів для освітян та науковців подібно до того, як 

вони вводяться для службовців чи науковців у розвинених країнах (ці рейтинги 

повинні передбачати всі наукові здобутки вченого, його організаторські 

таланти, його участь у системі підготовки та атестації тощо). 

Забезпечення всебічної підтримки прискореного розвитку науки й техніки 

на пріоритетних напрямках екології та природокористування із метою 

розроблення і запровадження високих технологій, застосування 

конкурентоспроможної на світовому ринку високоякісної наукової продукції 

(на рівні науково-навчальної установи). Створення дієздатної системи 

управління знаннями (менеджмент знань) в необхідному або потрібному 

науково-практичному напрямку (на рівні навчально-наукового підрозділу). 

Розширення науково-дослідного сектору в напрямку інтеграції діяльності 

навчальних та наукових підрозділів, бізнесу. 

Реалізація системи заходів для суттєвого підвищення компетентності 

кадрів на всіх рівнях виконання наукових досліджень й управління та 

інноваційної діяльності в обраних напрямках відповідно до потреб суспільства.  

Інновація інтеграції освіти і науки в галузі екології. Сучасний рівень 

досліджень в галузі екології та природокористування, які спрямовані на 
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майбутнє, на наш погляд, потребують створення також нових напрямів 

діяльності наукових шкіл. А саме: екологічний моніторинг, охорона природних 

ресурсів (дослідження в галузі хімічних, біологічних, геологічних, технічних, 

географічних, військових наук); заповідна справа (дослідження в галузі 

хімічних, біологічних, економічних, географічних, ветеринарних наук); 

наноекологія (дослідження в галузі фізико-математичних, біологічних, 

технічних наук); екополітологія (дослідження в галузі філософських, 

юридичних, соціологічних, політичних наук, державного управління); історія 

екології (дослідження в галузі історичних, філософських, географічних наук).  

Інновація створення академії наук природокористування України.  

Нині в Україні наявні ознаки глобальної екологічної кризи. Промислові викиди 

в атмосферу України сягають близько 11 млн. т., що складає 20-25 відсотків 

сумарного викиду в цілому по країнах СНД. Стан природних ландшафтів лише 

частково відповідає критеріям Всеєвропейської екологічної мережі. 

Забрудненість атмосфери в Україні втричі більша, ніж у середньому в 

європейських країнах, кількість відходів у перерахунку на 1 км2 території 

України у шість разів перевищує аналогічний показник США та втричі держав 

ЄС. Кількість чистої води на одного мешканця – в 10 разів менша 

середньоєвропейських показників (за рівнем водозабезпечення Україна посідає 

одне з останніх місць серед країн Європи). 

Загалом природні ресурси України сьогодні зазнають масштабного 

техногенного навантаження, набуваючи навіть статусу невідновних. Та попри 

все, мінерально-сировинна база України має потужний економічний потенціал 

та значні обсяги корисних копалин. Так, близько 60 відсотків орних земель 

займають родючі масиви чорноземів, 35 відсотків європейського 

біорізноманіття припадає на територію України (при цьому Україна займає 

близько 6 відсотків площі Європи). В Україні є унікальні водні системи Дніпра, 
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Дністра, Дунаю, Південного Бугу. Це дозволить забезпечити високий рівень 

соціально-економічного розвитку держави, конкурентоспроможність 

вітчизняного товаровиробника, матеріальне та духовне збагачення кожного 

громадянина. 

Несприятлива екологічна ситуація в Україні позначається на рівні 

захворюваності та смертності населення, яка втричі вища, ніж у цілому в 

країнах СНД. Приріст населення у 2-2,5 рази нижчий, ніж у розвинених 

країнах, висока дитяча смертність, зменшення на 12-15 років тривалості життя 

- все це свідчить про нагальну потребу вжиття кардинальних заходів. Оскільки 

від здоров'я нації та раціональної системи господарювання залежить майбутнє 

країни. 

Станом на 01.01.2019 відсоток територій природно-заповідного фонду 

склав 5,7% від площі України. Разом з тим, середній показник 

природоохоронних земель за європейськими критеріями має складати 15%.  

Одним із вирішальних чинників успішної реалізації соціально-

економічних реформ Президента та Уряду України, внутрішньої стабілізації та 

подальшого розвитку економіки нашої держави, зміни геополітичного значення 

незалежної України в світовій спільноті, створення інвестиційно сприятливого 

клімату в Україні є перехід до еколого-економічних і соціально збалансованих 

методів природокористування та відтворення природних ресурсів. Такий 

процес здійснюється у відповідності до Національного плану дій з охорони 

навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки та основних засад 

Стратегії національної екологічної політики України на період до 2030 року. 

Від енергетичного та екологічного стану країни залежить її 

конкурентоспроможність, адже будь-яка техногенна катастрофа перекреслює 

попередні здобутки та унеможливлює повноцінний соціально-економічний 

розвиток. В свою чергу, виснажені природні ресурси та їх нераціональне 
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використання, нехтування енергетичною та екологічною складовою 

національної безпеки, можуть призвести до втрати національного 

суверенітету, національного багатства, підвищення ризику виникнення загроз. 

Необхідність розвитку «зеленої енергетики», подолання екологічної 

кризи, гармонізації відносин людини і природи зумовлюють потребу 

реформування наукової діяльності  в  суспільстві і створення відповідної 

наукової установи на кшталт Академії наук природокористування України (далі 

- Академія), яка б забезпечувала інтеграцію представників природничих наук і 

спеціалістів інженерно-технічного, геологічного, агрономічного, медичного, 

економічного та соціального напрямів. 

Головне завдання Академії – науково-практичне супроводження нової 

державної концепції розвитку, стрижнем якої мають бути стимули до 

екологічного розвитку національної економіки, екологічного переозброєння 

технологій, науково сприяти створенню відповідних умов для екологічного 

способу економічного зростання. 

Академія має усунути існуючі протиріччя між галузевими пріоритетами  

в  розвитку різних секторів економіки та сприяти встановленню екологічної і 

соціально-економічної рівноваги щодо будь-якої господарської діяльності, 

формуванню міжгалузевої екологічної ментальності. Створення такої Академії 

сприятиме розв’язанню проблем розпорошеності наукових досліджень, 

неефективного використання коштів і природних ресурсів, підвищить 

ефективність наукову діяльність на новий щабель для досягнення екологічно-

збалансованого (сталого) розвитку України, а також дасть змогу сформувати 

систему високопрофесійного наукового і кадрового забезпечення 

природоохоронної галузі та підвищити рівень екологічно значущих рішень в 

галузі державного управління та місцевого самоврядування. 
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Розвиток євроінтеграційних процесів в Україні передбачає й екологізацію 

всіх сфер життєдіяльності людини, впровадження новітніх енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, використання альтернативних видів енергії 

тощо. Для запровадження ефективного і справедливого світового економічного 

порядку, який допоміг би Україні стати на шлях залучення парадигм 

збалансованого розвитку, необхідною передумовою є цілеспрямована наукова 

міжнародна співпраця в природоохоронній галузі, що також забезпечуватиме 

діяльність Академії. 

Заснування Академії забезпечить комплексний підхід до систематизації 

наукових досліджень з вищезазначених питань, їх координацію та формування 

потужної вітчизняної екологічної наукової школи. Маючи розвинену наукову і 

виробничу базу, знаходячись у стадії модернізації промисловості, Україна за 

допомогою Академії в змозі стати лідером в екологічному переозброєнні 

технологій, впровадженню нетрадиційних джерел енергетики. 

Сьогодні науково-практичні питання з природокористування 

розпорошено між багатьма галузями (природничі науки, національна безпека, 

менеджмент і адміністрування, будівництво і архітектура, біотехнологія тощо) 

та вирішуються всіма існуючими національними академіями наук. 

Пріоритетними напрямами діяльності Академії мають бути наступі: 

розробка та науково-практичне супроводження реалізації Стратегії сталого 

(збалансованого) розвитку України; інноваційний розвиток та модернізація 

енергетичної галузі України, впровадження зеленої енергетики та використання 

нетрадиційних джерел енергії; розвиток інституційної бази та кадрового 

забезпечення реалізації державної екологічної політики; впровадження нових 

фінансово-економічних та регуляторних механізмів реалізації екологічної 

політики та нової системи екологічного моніторингу; виконання екологічного 

аудиту, екологічної паспортизації та екологічного страхування, екологічної 
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стандартизації, сертифікації та маркування, екологічної експертизи; 

впровадження зелених закупівель; всебічне сприяння збереженню 

біорізноманіття, розвитку природно-заповідних територій, «зеленого туризму»; 

підвищення екологічної безпеки і ефективності екологічного контролю 

функціонування техногенних об’єктів підвищеної небезпеки України. 

Виконання Академією вищезазначених завдань прискорить: енергетичну 

незалежність держави, підвищення ефективності використання та відтворення 

природних ресурсів; екологізацію виробництва та бізнесу; додаткові 

надходження до державного бюджету; зменшення ризиків виникнення 

екологічних катастроф та ліквідації їх наслідків; поповнення кадрового складу 

природоохоронної галузі висококваліфікованими фахівцями-екологами; 

розв’язання найактуальніших проблем сучасної екологічної науки і освіти 

України; екологізацію освіти, впровадження заходів освіти для збалансованого 

розвитку; комплексне виконання завдань Мінприроди України; реалізацію 

Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року; 

створення науково-практичного підґрунтя для виконання Програми Президента 

України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава» та Урядової програми «Назустріч людям». 

Впровадження нових фінансово-економічних та регуляторних механізмів 

реалізації екологічної політики та нової системи екологічного моніторингу 

передбачає реформування діючої системи фондів охорони навколишнього 

природного середовища із врахуванням зарубіжного досвіду, а також 

вдосконалення економічного механізму природокористування та 

природоохоронної діяльності. 

Діяльність Академії забезпечить впровадження системи комплексних 

природоохоронних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, скид забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення відходів 



64 
 

 

 

відповідно до Директиви 2008/1/ЄC «Про комплексне запобігання і контроль 

забруднення». Діяльність Академії також забезпечить: комплексний розгляд 

усіх енергетичних та екологічних аспектів; системне впровадження 

найефективніших (у технічному і економічному розумінні) доступних 

технічних методів; прозорість, гласність, участь громадськості в процедурі 

надання комплексних дозволів і встановлення граничних величин забруднення; 

розроблення нового та вдосконалення діючого природоохоронного 

законодавства є одним із найважливіших завдань сьогодення. Упевнені, що 

Академія буде активною і в законотворчій діяльності, залучаючи до такої 

співпраці також і зарубіжних експертів. 

Наукове обґрунтування, створення в Україні правових основ та 

відповідних інституцій по впровадженню екологічного підприємництва. Мова 

йде про створення інфраструктури із збирання, захоронення та переробки 

небезпечних відходів, ламп, що містять ртуть, відпрацьованих мастил (олив), 

зношених шин, гумотехнічних виробів та відходів гумотехнічного 

виробництва, утилізації непридатних до використання транспортних засобів, 

електричного і електронного обладнання (в тому числі трансформаторів, 

стабілізаторів та акумуляторів), медичних відходів. 

В структурі Академії доцільно передбачити науково-методичній центр з 

моніторингу навколишнього природного середовища. Даний центр повинен 

вести всю необхідну науково-методичну базу з моніторингу навколишнього 

природного середовища, а саме: міських агломерацій; промислових 

підприємств; ґрунтів для агропромислового комплексу; природних об’єктів 

(річки, лісові масиві, заповідні території). 

Академія повинна стати головним науково-методичним центром з 

розробки та впровадженню систем моніторингу навколишнього природного 

середовища усіх типів. При цьому виникає наступне завдання, - науково-
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технічне супроводження аерокосмічних технологій для екологічного 

моніторингу та прогнозування стану природного середовища. Впровадження 

аерокосмічних технологій для екологічного моніторингу та прогнозування 

стану природного середовища дозволить забезпечить науково-ефективний 

супровід системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів. 

Це сприятиме припиненню втрат біо- та ландшафтного різноманіття; мінімізації 

забруднення ґрунтів небезпечними пестицидами, агрохімікатам, важкими 

металами та відходами; мінімізації забруднення ґрунтів небезпечними 

пестицидами, агрохімікатам, важкими металами та відходами; вдосконаленню 

державної системи екологічного моніторингу навколишнього природного 

середовища; підвищенню рівня суспільної екологічної свідомості.; 

забезпеченню екологічно збалансованого природокористування; створенню 

умов для підвищення рівня екологічної безпеки населення; започаткуванню 

переходу до природоохоронних стандартів Європейського Союзу та 

підвищенню рівню екологічної свідомості громадян України. 

Завданням академії також має бути наукове супроводження екологічного 

аудиту, екологічної паспортизації та екологічного страхування, екологічної 

стандартизації, сертифікації та маркування. Сьогодні досить актуальними є такі 

завдання: проведення науково-аналітичного дослідження та розробка 

нормативно-методичного забезпечення щодо створення та ведення державного 

реєстру екологічних паспортів підприємств; створення Державного реєстру 

екологічних паспортів підприємств. В цьому напряму діяльність Академії 

забезпечить збільшення зборів екологічного податку за рахунок достовірності 

інформації щодо фактичного стану взаємовідносин підприємств та 

навколишнього середовища, проведення систематичного моніторингу 

підприємств.  
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Діяльність Академії також буде сприяти впровадженню та розвитку 

страхування цивільної відповідальності власників або користувачів об'єктів 

підвищеної екологічної небезпеки на випадок ймовірних забруднень ними 

навколишнього природного середовища та спричиненням шкоди життєво 

важливим інтересам Держави та третіх осіб. Результатом діяльності Академії в 

цьому напрямку буде створення нормативно-методичного забезпечення 

системи екологічного страхування, страхування цивільної відповідальності 

власників або користувачів об'єктів підвищеної екологічної небезпеки на 

випадок ймовірних забруднень ними навколишнього природного середовища та 

спричиненням шкоди життєво важливим інтересам Держави та третіх осіб. 

Одним з пріоритетних завдань Академії має стати екологічна 

стандартизація, встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог 

щодо охорони навколишнього природного середовища, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Розроблення та 

впровадження національних стандартів процесів виробництва, продукції та 

товарів передбачено Національним планом дій з охорони навколишнього 

природного середовища України на період 2011-2015 роки. Наукове 

супроводження таких завдань має взяти Академія.  

Нині у світі, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001, 

сертифіковані понад 150000 систем екологічного управління. В країнах з 

розвиненою економікою активізується впровадження систем екологічного 

управління. В Україні у 2011 році отримано лише 92 сертифікати на систему 

екологічного управління. Тому наступне завдання Академії – наукове 

обґрунтування та супроводження сертифікації, впровадження систем 

екологічного управління на підприємствах, установах та організаціях. 

Впровадження системи екологічного управління дозволить підприємству 

ефективніше виконувати вимоги природоохоронного законодавства; зменшити 
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затрати за рахунок зниження природоохоронних платежів, зменшення кількості 

відходів, економію енергії та ресурсів завдяки більш ефективного управління 

ними; підвищити якість продукції; знизити екологічні ризики для персоналу і 

підвищення продуктивності праці з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 та міжнародного досвіду. 

Діяльність Академії запобігатиме негативному впливу антропогенної 

діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, а 

також дозволить здійснювати оцінку ступеня екологічної безпеки господарської 

діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах.  

Академія має здійснювати інформаційно-методичне забезпечення, 

розробку екологічних кваліфікаційних вимог, та моніторинг «зелених» 

закупівель. Мета такої діяльності – економічне стимулювання упровадження 

технологій більш чистого виробництва; забезпечення інтеграції екологічної 

складової в усі галузі економіки задля раціонального використання природних 

ресурсів та сталого розвитку виробництва; впровадження системи 

заощадливого виробництва, забезпечення економії енергетичних та 

матеріальних ресурсів, зменшення собівартості продукції, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника. 

Особливу значущість останнім часом набувають питання збереження 

екологічного потенціалу території економічними методами. Це потребує 

удосконалення законодавчо-нормативної бази та створення механізмів 

переходу на сучасні методи і інструменти управління природокористуванням, 

що дозволить реалізовувати принципи сталого розвитку та зберігати 

навколишнє середовище при одночасному підвищенні ефективності 

використання інвестиційно-привабливих земельних та інших природних 

ресурсів. Академія сприятиме оновленню законодавчо-нормативної бази у 

відповідність до сучасних вимог законодавства ЄС та створенню механізмів 
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переходу на сучасні методи і інструменти управління природокористуванням та 

екологізації. За прикладом інших країн світу, доцільно обґрунтувати дієву 

систему економічних стимулів і санкцій щодо забезпечення дотримання 

правового режиму економічних обмежень, зокрема, щодо територій і об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення. 

Законодавча база України в цій сфері потребує вдосконалення. Діяльність 

Академії в цьому напряму забезпечить наукове обґрунтування створення нових 

та розширення існуючих територій природно-заповідного фонду, обстеження та 

з’ясування потенціалу зелених зон міст як основи локальних екомереж.  

Створення Академії нового типу буде новим кроком до світової та 

євроінтеграції. 

 

 

Тематика: Державне управління 

 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГАЛУЗЗЮ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 

БІЗНЕСУ  

Борщ В.І. 

кандидат економічних наук, доцент  

кафедри менеджменту та інновацій 

Одеський національний університет  

імені І. І. Мечникова 

 

Сьогодні в Україні проблема управління галуззю охорони здоров’я постає 

дуже гостро, особливо в мінливих умовах економічного, політичного та бізнес 

середовища. Загострює цю проблему й реформування цієї галузі. Сучасна 
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медична реформа спрямована на зміну умов функціонування ринку медичних 

послуг та діяльності його суб’єктів господарювання. Так, спостерігається 

загальна тенденція до комерціалізації діяльності цих суб’єктів, що 

супроводжується формуванням приватного сектору ринку медичних послуг та 

зміною форми власності державного сектору (перехід до комунальних 

неприбуткових підприємств). Отже, відбулися значні зміни в умовах 

фінансування державних закладів: держава не утримує його, а оплачує медичні 

послуги, надані цим закладом конкретному пацієнту (принцип «гроші йдуть за 

пацієнтом») [1]. Так, ми бачимо, що змінюються умови господарської 

діяльності: медичний заклад має «заробляти» самостійно кошти для свого 

утримання та забезпечення конкурентних переваг на ринку медичних послуг. 

Іншою зміною в умовах господарювання є перехід до автономізації 

закладу, коли медичних заклад перестає функціонувати за умов підтримки 

держави, а перетворюються на керовану організацію, яка має самостійно 

формувати свої конкурентні переваги на ринку. 

Отже, у таких умовах функціонування постає необхідність у фахівці у 

сфері управління закладами охорони здоров’я. Це мультидисциплінарний 

фахівець, який має володіти різними рівнями та типами компетенцій (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Система компетенцій менеджера з управління закладами охорони здоров’я 

МЕНЕДЖЕР В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

УПРАВЛІНСЬКІ 

КОМПЕТЕНЦІЇ 

КЛІНІЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНІ 

КОМПЕТЕНЦІЇ 

Загальні управлінські 

компетенції: 

1. лідерські якості; 

2. інноваційне мислення; 

1. направленість на 

комплексне вирішення 

клінічних проблем та 

проблем, пов’язаних із 

1. комунікативні здібності; 

1. мотивуючі здібності 

(«зараження» своїми 

замислами); 
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3. стратегічне мислення; 

4. критичність мислення; 

5. гнучкість пізнання та 

судження; 

6. креативність 

професійною діяльністю; 

2. гнучкість прийняття 

клінічних рішень; 

3. орієнтація на пацієнт-

центрована модель відносин; 

4. розуміння проблем та 

пріоритетів галузі охорони 

здоров’я; 

5. знання останніх 

досліджень у сфері охорони 

здоров’я 

 

 

2. здібність «розбиратися в 

людях» (обирати кадри); 

3. емпатія; 

4. стресостійкість; 

5. міжособистісна взаємодія 

за напрямами «лікар-

пацієнт», «лікар-лікар», 

«лікар-середній медичний 

персонал», «лікар-молодший 

медичний персонал» 

 

Спеціальні управлінські 

компетенції: 

1. цілепокладання; 

– здібність до прогнозування; 

– здібність до планування; 

– здібність до прийняття 

управлінських рішень; 

– здібність до контролю; 

– управління людськими 

ресурсами; 

2. розуміння фінансового 

менеджменту та 

аналізу; 

3. розуміння основ 

маркетингу; 

4. управління якістю; 

5. управління змінами; 

6. аналітична компетенція 

Джерело: розроблено автором. 

 

Аналізуючи табл. 1, можна стверджувати, що в сукупності загальні та 

спеціальні управлінські компетенції, а також клінічні компетенції формують 

практичний інтелект менеджера медичного закладу; а психологічні 

компетенції – його емоційний інтелект. Отже, в Україні виникла потреба у 

формуванні нового покоління лідерів та керівників галузі охорони здоров’я, що 
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має бути забезпечено «шляхом надання комплексної й різнобічної освіти, 

відповідної завданням галузі й міжнародним стандартам» [2, с. 4]. 

Проте процес формування та розвитку управлінського персоналу в галузі 

охорони здоров’я на всіх рівнях цієї системи набагато складніша: є потреба не 

просто в мульти- та інтер- дисциплінарному фахівцеві, а ще й у фахівцеві з 

глибокими специфікованими для галузі сучасними й комплексними знаннями, 

навичками та компетенціями. 

Це є основним завданням сучасного процесу інтеграції освіти та науки у 

сфері менеджменту та медицини, що має сформувати новий освітній напрям у 

національному освітньому середовищі: «Управління та адміністрування 

закладами охорони здоров’я». Це має стати пріоритетом державної політики 

сектору охорони здоров’я. 

Іншим напрямом цієї інтеграції є інтеграція науки та практики, що 

забезпечує появу нового прошарку – аналітики. Так, сьогодні в Україні 

сформований ринок консалтингових послуг, що і є базою забезпечення цього 

типу інтеграції. Отже, в умовах, коли в керівників медичних закладів не 

вистачає управлінських знань, навичок та компетенцій є можливість залучення 

фахівців у сфері управління до керування цими закладами. 

Ці два напрями інтеграції освіти, науки та бізнесу у сфері управління 

закладами охорони здоров’я можна схематично представити на рис. 1. 
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Джерело: розроблено автором. 

Рис. 1. Процеси інтеграції освіти, науки та бізнесу в сфері охорони здоров’я  

Роблячи висновки, слід сказати, що сучасний процес інтеграції освіти,  

науки та практики сьогодні формує нові можливості для покращення багатьох 

сфер економічної та соціальної діяльності в Україні, не є винятком і галузі 

охорони здоров’я. В умовах реформування цієї галузі інтеграційні процеси в 

різних напрямах, що скеровані на формування компетентного середовища та 

мають стати пріоритетними для державної політики та базою для стратегії 

розвитку цієї галузі, основою якої є формування нового типу медичного 

керівника. 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ В РІЗНОВІКОВІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ГРУПІ 

 

Васильєва М.П. 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

викладач кафедри англійської філології 

 

У зв’язку з процесами глобалізації та євроінтеграції, з певними змінами в 

політичному і соціальному житті держави та освітньому середовищі, вивчення 

іноземних мов набуває все більшої популярності серед усіх верств населення, 

осіб різного віку і соціальної приналежності.  

Вивчити іноземну мову можна у вищих навчальних закладах, як на 

філологічних, так і на немовних факультетах, на курсах іноземних мов, в 

різноманітних лінгвістичних школах та центрах,  в умовах корпоративного 

навчання, в університетах «третього» віку.  

Завдяки наявності життєвої необхідності в опануванні іноземної мови для 

осіб різного віку та розширенням вікових меж студентства, нерідким явищем є 

присутність старшокласників, студентів вищих навчальних закладів, дорослих 

і, навіть, осіб похилого віку в одній групі слухачів.  

Вивченням професійної компетенції викладача іноземної мови в 

різновіковій навчальній групі займалися чимало вітчизняних та зарубіжних 
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науковців: С. Аверьянова, А. Антоненко, Т.  Астафурова, О. Бігіч, Н. Гальскова, 

Н. Гез, О. Голотюк, І. Зимня, В. Костенко, Л. Іванова, В. Леган, Н. Майер, 

С. Ніколаєва, І. Оніщук, О. Петрова, Н. Скіба, О. Сухіх, С. Радул, Н. Скіба, 

С. Соловова, І. Сологор, Л. Тишакова, О. Шендерук, А. Шишко та інші. Проте, 

структура особистісних якостей викладача іноземної мови в різновіковій 

навчальній групі залишалася поза увагою науковців. 

В основі роботи з різновіковою навчальною групою лежить особистісно-

орієнтований підхід, в якому слухач є головною особою у процесі навчання. 

Слід зауважити, що індивідуальні відмінності дорослих слухачів є більш 

виразними, ніж у дітей. Саме тому викладачеві слід базувати процес 

викладання іноземної мови та обирати моделі власної поведінки, беручи до 

уваги освітні потреби, вікові та психологічні та індивідуальні особливості 

слухачів. 

У роботі з різновіковою групою змінюється характер викладача із 

слухачами. Викладач уже не є єдиним джерелом знань. Він, скоріше, виступає в 

ролі тьютора, радника, консультанта. Взаємодія викладача і слухачів має 

вигляд партнерських стосунків, співробітництва; викладач зменшує кількість 

критики, оцінювання. Його завданням є створити сприятливий психологічний 

клімат на занятті, не оцінювати, а наставляти, заохочувати і допомагати [5, с. 

49]. Досягти такого рівня взаємодії можна завдяки наявності у викладача 

необхідної професійної підготовки, певних особистісних рис та якостей. 

Професійна компетентність викладача  іноземної мови в різновіковій 

навчальній групі значною мірою визначається наявністю у нього якостей, які 

сприяють його взаємодії та спілкуванню з різновіковою аудиторією, 

визначають швидкість, ступінь і якість оволодіння слухачами необхідними 

вміннями та навичками. Адже, доведено, що успіх діяльності викладача 

залежить не тільки від професійних умінь, а також від якостей особистості та 
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індивідуальної мотиваційно-ціннісної системи [2, с. 92]. На важливість 

розвитку особистості викладача вказували ще теоретики розвитку педагогічної 

науки, наприклад, І.Ф. Гербарт: «Вчителя треба вчити не набору технічних 

операцій в кожному конкретному випадку, а формувати його особистість». 

«Вчаться у тих, кого люблять,» - говорив Й.В. фон Гьоте.  

Будь-який процес навчання, не виключаючи і процес викладання 

іноземної мови в різновіковій навчальній групі, нерозривно пов’язаний з 

процесом виховання. Здійснюючи викладацьку діяльність, педагог розвиває 

самостійність слухачів, формує впевненість у своїх силах, сприяє формуванню 

критичного мислення, умінню виробляти власну точку зору, формує толерантне 

ставлення до культури інших країн.  

Ефективність та сила впливу на свідомість та емоційний стан слухачів 

залежать значною мірою від ряду характеристик особистості, якими повинен 

володіти викладач різновікової навчальної групи для того, щоб ефективно 

здійснювати навчальну діяльність.  

Беручи до уваги вплив особистості викладача на якість навчально-

виховного процесу, науковці виділяють наступні групи характеристик 

особистості, важливих для професії педагога: домінантні якості (гуманність, 

відкритість, інтелігентність, соціальна активність, морально-етичні якості, такі 

як, порядність, чесність, справедливість, гідність), любов до своєї роботи, 

працьовитість, готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих 

рішень, здатність до міжособистісного спілкування, ведення діалогу, наявність 

педагогічного такту тощо); периферійні якості (привітність, почуття гумору, 

артистизм, мудрість, тощо) [1, с. 4].  

Вищезазначений перелік можна доповнити і такими якостями викладача 

як толерантність, терплячість, емпатія, комунікабельність, тактовність, 

самокритичність.  
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Для викладача іноземної мови в різновіковій навчальній групі важливим є 

вміти поновлювати мотивацію до навчальної діяльності, зменшувати «бар’єри» 

сприйняття, знижувати рівень стурбованості, підвищувати рівень протидії 

стресовим ситуаціям на занятті.   

Всі ці якості у сукупності складають авторитет викладача. Особистий 

приклад викладача є могутнім фактором виховного впливу. Слухачів будь-

якого віку цікавить особистість викладача. Для підлітків, які можуть 

знаходитися серед слухачів групи, в образі «ідеального викладача» на перший 

план виходять його індивідуальні якості – здатність до розуміння, емоційної 

підтримки. На другому – професійна компетентність, рівень знань і якість 

викладання [4, с.240]. 

Як зазначають науковці, інтерес до предмету найчастіше починається з 

інтересу до особистості викладача. «Його голос, хода, жести, одяг, манери, 

звички, вираз обличчя мають велике значення для розвитку культури 

спілкування і встановлення довіри до викладача. Спочатку студент дивиться на 

того, хто стоїть за кафедрою, а тільки потім звертає увагу на те, що він викладає 

[3, с. 110]. 

Викладач, який має високий рівень кваліфікації, позитивно ставиться до 

своєї діяльності, впевнений у своєму успіху, володіє вищезазначеними 

якостями особистості, має позитивний вплив на слухачів різновікової 

навчальної групи. Йому вдається своїм прикладом впливати на самооцінку, 

ставлення до нього слухачів і, як результат, здійснювати освітню діяльність та 

виховний вплив на студентів групи. Під час професійного і особистісного 

спілкування із слухачами, викладачеві вдається виховувати не тільки словом, а 

й всіма якостями своєї особистості. 
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Тематика: Педагогічні науки  

 

ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПІДХОДИ 

 

Винничук Р.О. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

К.е.н., ст.викл.каф.МПА 

 

Сучасне покоління студентів – це представники так званого покоління Z, 

відповідно до теорії поколінь, запропонованої американськими вченими 

Вільямом Штраусом та Нілом Хоувом. Ці дослідники виявили певні 

закономірності у розвитку суспільства, та шляхом аналізування літературних та 

біографічних джерел встановили, що в середньому кожні двадцять років 

приходить молоде покоління, якому притаманні свої особливості та моделі 

поведінки. Такі дослідження неодноразово підтверджені іншими вченими, 

різноманітними статистичними дослідженнями та спостереженнями. На нашу 

думку, теорія поколінь є цікавою та актуальною для формування сучасних 

підходів до навчального процесу школярів та студентів. 

Відповідно до спостережень за так званим поколінням Z, закордонні та 

українські вчені та практики виділяють такі важливі характеристики цієї 

категорії населення: візуальне сприйняття світу, кліпове та фрагментарне 

мислення, швидке дорослішання, залежність від інтернету та гаджетів, 

практичне спрямування, перевага раціоналізму над емоціями, віртуальне 

сприйняття світу, бажання слідувати чітким інструкціям,  обережність, 

прагнення до потрібності та важливості тощо. Ці молоді люди, народжені після 

2003 року (за іншими визначеннями – після 1997), формувалися як особистості 
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під впливом низки економічних, політичних, культурних та соціальних 

чинників. Зокрема: надшвидкий розвиток техніки та технології, поява штучного 

інтелекту, глобалізація та стирання кордонів, загострення питань захисту 

довкілля. Тому багато підходів до навчання, які використовуються в школах, 

коледжах та університетах України є застарілими та неефективними. 

Згідно досліджень, більш ніж півмільярда людей у світі грає в онлайн ігри 

мінімум годину на день. 97 % хлопців та 94 % дівчат до 18 років грають 

регулярно. Середньостатистичний підліток до 21 року життя грає приблизно 10 

000 год, стільки ж часу він проводить у школі – приблизно 10 000 год. Лише 

24% підлітків постійно грають у відеоігри наодинці. Інші ж грали у компанії з 

кимось як мінімум один раз. Такі дані свідчать про те, що для того, щоб 

зацікавити це покоління навчанням, його треба перевести в гру – тобто 

гейміфікувати. 

На сьогодні виділяють два поняття, які стосуються ігрових методів у 

навчанні: гейміфікація та навчання, що базується на іграх (GBL – game based 

learning). Навчання, що базується на іграх передбачає вивчення чи засвоєння 

певних знань чи навиків у формі гри. А от основною метою гейміфікації є саме 

зацікавити студента у навчанні, переносячи елементи гри у неігровий контекст. 

Тобто, гейміфікація навчального процесу покликана впливати на поведінку та 

мотивацію студентів до навчання. В контексті мотивації варто згадати про 

мотиваційну теорію самодетермінації, яка базується на трьох основних 

потребах людини: потреба відчувати себе джерелом власної активності; 

потреба відчувати себе компетентним та потреба у соціалізації та перебуванні в 

колективі. Саме ці потреби для студентів можуть забезпечити ігрові підходи до 

навчання. Особливістю ігр є:  
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1. свобода вибору (змога самостійно обрати сценарій розвитку подій, 

а для студента можливість самостійно обрати напрям дослідження, кількість та 

складність завдань тощо);  

2. складність та збалансованість (коли завдання не занадто легке, щоб 

не було нудно, і не занадто складне, щоб було цікаво й реально його вирішити);   

3. прогрес та зростання (для покоління Z важливим є практичний 

результат – змога спостерігати за своїм розвитком та отримувати зворотній 

зв'язок негайно); 

4. індивідуальний підхід (прагнення відчувати власну 

індивідуальність та значимість); 

5. у грі не страшно помилитися, бо завжди є кілька спроб (ігрові 

підходи забезпечать зняття рівня стресу від навчання та невдалих спроб чи 

помилок); 

6. добровільна участь, цікава історія та командний дух (потреба 

перебування в колективі та соціалізація є дуже важливим чинником для 

навчання покоління Z, яке, відповідно до досліджень, має низький рівень 

емоційного інтелекту та емпатії). 

Таким чином, обидва описані методи доцільно та необхідно 

впроваджувати у навчальний процес школярів та студентів. 

Визначимо основні шляхи формування ігрових методик у навчальному 

процесі. 

1. Визначення мети. Не можна запроваджувати гру заради гри – вона 

повинна мати чітку мету, для чого саме зараз застосовувати гейміфікацію. 

Серед можливих цілей виділяють зацікавлення предметом чи темою, вивчення 

нового матеріалу, узагальнення пройденого, відслідковування процесу та 

прогресу; мінімізація стресу; об’єднання колективу для роботи над спільними 

проектами чи завданнями. 
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2. Вибір елементів гри: ціль, правила та інструкції (слід чітко памятати 

особливості покоління щодо інструкцій – вони мають бути чіткі, зрозумілі, 

структуровані, мати часові рамки та прописану доцільність), нагороди (значки, 

наліпки, медалі, трофеї), рівні, переможці, зворотний зв'язок.  

3. Відповіді на ключові питання: для кого ця гра, яку проблему вона 

вирішує яку має мету, з якою проблемою зіштовхнулися, які спроби вирішення 

проблеми вже пробували, чому думаємо, що потрібна гра або гейміфікація, які 

відчуття, емоції, переживання, думки та ідеї мають з’явитися в студентів після 

та в процесі гри? 

4. Обрати формат гри для впровадження гейміфікації: індивідуальна 

(кожен змагається самостійно та конкурує з іншими); група проти групи 

(доцільно використовувати про реалізації проектів, проведенні дебатів чи 

вікторин, розв’язання проблем та завдань); студент проти комп’ютера 

(використання он-лайн тестувань, вікторин, інтелектуальних ігор); студенти 

проти викладача. 

5. Обрати тип гри під конкретне завдання: рольові (зміна усталеного й 

очікуваного сценарію шляхом перевтілення), квести (індивідуальна або 

командна гра, яка передбачає послідовне проходження низки завдань на 

швидкість), інтелектуальні, настільні (гравці проживають змодельовані 

ситуації, що дає можливість пропрацювати їх у захищених умовах. Під час гри 

є можливість показати ролі, проблеми, окремі ситуації або об’єкти), он-лайн, 

гібридні. 

6. Сформувати гру, відповідно до визначених етапів, поданих на рис.1 

 

Таким чином, на наше переконання, саме ігрові підходи до навчання 

здатні покращити взаємодію викладача та студентів, підвищити зацікавленість 
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предметом, забезпечити зростання впевненості та компетентності студентів і 

формування мотивованих спеціалістів на ринку праці. 

 

 

Рис.1. Етапи формування гри для гейміфікації навчального процесу 

 

 

Тематика: Сільськогосподарські науки 

 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ 

НАСІННИЦТВА КУЛЬТУРИ ГРЕЧКА 
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Насінництво забезпечує збереження сортових ознак і властивостей 

створених сортів, а також виробництво високоякісного насіння.  

Якість насіння гречки залежить від багатьох факторів, і, насамперед, від 

біологічних процесів, що відбуваються в рослинах, та від умов середовища, в 

якому вони формуються. Одним з основних резервів підвищення врожайності 

гречки є сівба сортовим насінням. Сівба несортовим насінням часто є 

причиною низької врожайності і суттєвого недобору зерна.  

Для того, щоб нові сорти гречки не втрачали своїх властивостей, з ними 

постійно провадять насінницьку роботу. В Україні прийнято систему 

насінництва зернових культур з організацією її за внутрішньо районованим 

принципом.   

Селекційна інтерпретація біометричних характеристик популяції 

кількісних ознак досліджуваних культур вносить суттєвий внесок в оцінювання 

генотипів. Ще у 40-50-х роках ХХ століття селекційні аспекти популяцій було 

виділено в окремі самостійні напрями, основними методами яких є біометричні 

дослідження різноманітності і прогнозування ефекту селекції. На основі цього 

було розроблено методи селекції у сукупності господарсько-цінних ознак, 

статистичні способи їх оцінки, зв'язку між ними. Знання природи 

варіабельності господарсько-цінних ознак у культури в цілому, а також за 

групою сортів, які відрізняються за періодом вегетації, дає можливість 

розробити ефективні селекційні програми.  

У працях П.І. Лисицина (1951), Л.В. Леокене (1964) та ін. відмічено те, 

що вивчення складу популяції в селекційній роботі допомагає селекціонеру 

глибше пізнати вихідний матеріал і правильно використовувати його в 

селекційній роботі. У відношенні селекції гречки вивчення окремих 

закономірностей (скорочення періодів сходи-цвітіння, сходи-дозрівання, 



84 
 

 

 

реакція різних за скоростиглістю популяцій на умови) можливо тільки на 

популяційному рівні. 

Нами розглянуто ознаку зона гілкування стебла (ЗГС) гречки, яка тісно 

пов'язана з іншими важливими кількісними ознаками: урожайністю і 

вегетаційним періодом. ЗГС є чіткою кількісною ознакою і варіює завжди 

цілими числами. При вивченні варіаційних рядів ознаки селекційного матеріалу 

гречки середньозважена арифметична склала за групою паралельно 

досліджуваних номерів від 1,46 ± 0,076 до 4,94 ± 0,108. Це дає усі підстави 

стверджувати, що селекційний матеріал диференційований і має різну спадкову 

основу. Відомо, що рослини суттєво відрізняються за морфологічними 

ознаками як в кількісному, так і якісному відношеннях. Ряд авторів І. Іржі, В. 

Черни, І. Грушка та ін. (1980) відмічають, що часто виникає необхідність 

вирішення питання про те, який із компонентів складної структури комплексу 

продуктивності є основним для досягнення максимального потенціалу 

продуктивності як єдиного цілого.  

За даними Н.В. Захарова (1982), формування популяції гречки, вирівняної 

за значенням ЗГС, призводить до різкого зниження її продуктивності.  

Мета досліджень – показати встановлену залежність між значенням 

показника ЗГС у популяції та її кількісним складом в окремих біотипів за цією 

ознакою з урожайністю і виявити важливу роль впливу кількісного складу 

біотипів популяції на її продуктивність.  

Як було виявлено, багато із досліджуваних номерів і сортів, 

характеризувались однаковим значенням за ознакою ЗГС, суттєво відрізнялися 

за урожайністю. 

Було виявлено, що у формуванні урожаю залежно від ЗГС виявлено 

також вплив кількісного складу біотипів ЗГС. Підрахунки показали, що 

популяцію складають три-п'ять основних біотипів.  
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Ознака – це особливість будови організму, одиниця його морфологічної 

дискретності. До кількісних ознак у гречки, поряд з іншими, відносять зону 

гілкування стебла. Цей показник має високу господарсько-корисну цінність і є 

індикатором скоростиглості. 

Нами було проведено аналіз структури популяції нового сорту гречки 

Кам'янчанка за ЗГС і продуктивністю з метою більш швидкого введення 

насінництва. 

Новий сорт гречки Кам'янчанка створено селекціонерами ПДАТУ 

кандидатами с.-г. наук Вільчинською Л.А., Гаврилянчиком Р.Ю., Городиською 

О.П., аспірантом Камінною О.О. методом гібридизації сортів Казанська 

крупноплідна і Роксолана. Залучення до гібридизації крупноплідного сорту 

Роксолана, створеного на зеленоквітковій основі, забезпечує додаткову 

стійкість рослин до осипання. Сорт Кам'янчанка занесено до Реєстру рослин 

придатних до поширення в Україні на 2019 рік. Заявник нового сорту 

Кам'янчанка – ПДАТУ (№ заявки 16008001).  

Аналіз структури популяції нового сорту гречки Кам'янчанка свідчить 

про те, що найбільшу питому вагу становлять біотипи зі значенням ЗГС 4 – 109 

шт. і ЗГС 5 – 66 шт. або 54,5 і 33% відповідно. Біотипів із ЗГС 3 лише 13 шт. – 

6,5%, із ЗГС 6 – 8 шт. – 4%; із ЗГС 7 – 4 шт. – 2%. Практично виявлено те, що 

88% зерна (12455 з 14148 шт.) з рослин одержано у популяції з біотипів із 

значеннями ЗГС 5 і 6. Решта 12% кількості зерен розподілилося між біотипами 

із ЗГС 3,6 та 7. Для повноцінного збереження популяції і швидкого введення 

насінництва сорту гречки Кам'янчанка добір родовідних рослин (біотипів) 

необхідно проводити враховуючи відповідне співвідношення за ЗГС.  

Отже, для повноцінного збереження популяції сорту гречки Кам'янчанка 

при проведенні відборів структура повинна базуватись на наступних 

параметрах: біотипів зі значенням ЗГС 4 – 54,5 і ЗГС 5 – 33; ЗГС 3 – 6,5; ЗГС 6 
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– 4; ЗГС 7 – 2% відповідно. Це матиме позитивний вплив на збереження 

сортових ознак і властивостей нового сорту гречки.  
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УДК 621.002:004.896 

 

ФОРМАЛІЗОВАНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

Войтенко В.І.  

к.т.н., доц..НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м.Київ, Україна 

 

____________________________________________________________________ 

Розглядається методика  формалізованого (алгоритмічного) синтезу 

структури технологічних процесів механічної обробки деталей машино- та 

приладобудування. Синтез виконується після автоматизованого проектування 

принципової схеми технологічного процесу. Подано приклад синтезу формули 

структури технологічного процесу обробки деталі «Ступінчатий вал». 

Ключові слова: структура технологічного процесу, принципова схема 

технологічного процесу; системи автоматизованого проектування. 
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Вступ 

Проектування структури технологічного процесу (що традиційно 

називають проектуванням маршрутного ТП) виконується на другому рівні 

деталізації проектування, після вже сформованої, на першому рівні, 

принципової схеми [1,2,3,4]. 

 

 

Основи методики формалізованого синтезу  

Вихідними даними при проектуванні структури є один, або декілька 

варіантів принципової схеми ТП, відомості про форму деталі, розміри її 

поверхонь з якісними вимогами до них, лінійні та кутові розміри, що 

встановлюють взаємне розташування поверхонь поміж собою, відомості про 

форму та розміри заготовки, а також відомості про програму випуску.  

Метою проектування на цьому рівні є вибір найбільш раціонального 

варіанту складу та послідовності технологічних операцій, вибір технологічних 

баз, металорізального обладнання та затискних пристроїв на кожну операцію.  

Технологічний процес ( його структура) формується послідовно, по 

етапам, від молодших етапів до старших. Це є першим ключовим моментом 

формалізованого синтезу структури ТП. Послідовність операцій в межах 

одного із етапів встановлюється з урахуванням технологічних можливостей 

наявного обладнання та оснастки, форми та габаритів деталі, вимог точності 

взаємного розташування поверхонь деталі, лінійних та кутових розмірних 

ланцюгів між поверхнями деталі, також враховується величина програми 

випуску. 

Алгоритм синтезу структури ТП складається з наступних основних 

блоків: 
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1). Формування на кожному із призначених етапів укрупнених 

технологічних операцій (у відповідності до типів прийнятих методів обробки). 

Утворюються “Токарні”, “Фрезерні”, “Свердлувальні” та інші укрупнені 

операції. Однак, слід відмітити, що при проектуванні ТП корпусних деталей 

для обробки базової поверхні слід виділяти окрему операцію. 

2). Ранжування укрупнених операцій – присвоєння кожній укрупненій 

операції відповідного рангу і встановлення таким чином послідовності їх 

виконання. Ранжування операцій є другим ключовим моментом 

формалізованого синтезу структури ТП. 

3). Розділення укрупнених операцій на прості і встановлення 

послідовності їх виконання в складі конкретної укрупненої операції. 

4). Вибір типу та моделі металорізального обладнання для кожної простої 

операції. 

Ранг технологічної операції визначається значеннями рангів поверхонь, 

обробка яких виконується в складі конкретної операції. Розрізняють поверхні 

першого, другого, третього і т.д. рангів. Поверхні першого рангу – базові 

поверхні (для деталей, що не є “тілами обертання”) , або ж поверхні основного 

контуру деталей типу “тіла обертання” (циліндричні, конічні, сферичні та 

торцеві поверхні, вісі яких співпадають із віссю деталі). Слід відмітити, що для 

деталей типу “тіла обертання” поверхонь першого рангу, як правило, декілька. 

Бо послідовність обробки їх між собою не впливає на їх взаємне розташування 

(при обробці з однієї установки). Натомість для деталей типу “не тіла 

обертання” поверхня першого рангу завжди одна. Порядок обробки поверхні 

першого рангу не вимагає обов’язкової попередньої обробки якоїсь із 

поверхонь. Порядок обробки поверхні другого рангу залежний в часі від 

попередньої до неї обробки відповідної поверхні першого рангу. Аналогічно 

поверхні третього та наступних рангів можуть бути обробленими тільки після 
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обов’язкової попередньої обробки поверхонь відповідного (на одиницю 

меншого) рангу. 

Ранг всієї укрупненої операції визначається найбільшим рангом поверхні, 

що обробляється в складі цієї операції. Наприклад, якщо в складі певної 

операції обробляється деяка кількість поверхонь другого рангу і одна поверхня 

четвертого рангу, всій операції буде присвоєно четвертий ранг. 

Технологічний процес в межах кожного із технологічних етапів 

формується, починаючи з першого рангу, в послідовності збільшення рангів 

технологічних операцій. 

Визначення послідовності виконання укрупнених технологічних операцій 

однакового рангу виконується із застосуванням принципу суміщення 

конструкторських баз із технологічними. В першу чергу враховується наявність 

чи відсутність в кресленні деталі розмірних (лінійних чи кутових) ланцюгів з 

високими якісними вимогами, що регламентують взаємне розташування 

плоских поверхонь, пазів, нецентральних отворів, зубчатих, шліцевих 

поверхонь і т.п. між собою. При наявності таких регламентацій враховують 

наявні технологічні можливості обробки і залежну від них певну традиційну 

виробничу “пріоритетність” технологічних операцій. Наприклад, наявність в 

кресленні деталі високих вимог забезпечення кутового розміру між впадиною 

одного із зуб’ів зубчатого вінця та площиною уступу, вимагає (з огляду на 

можливості обробки) першочергової обробки зубчатого вінця. Потім, з 

базуванням по впадині між зуб’ями, можна вести обробку уступу, 

забезпечуючи заданий кутовий розмір. Подібний виробничий досвід фіксується 

набором евристичних правил, які і використовуються для формального 

визначення послідовності обробки поверхонь однакового рангу. Далі подається 

приклад деяких таких правил: 
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1. при визначенні послідовності обробки плоских поверхонь, пазів, 

нецентральних отворів, зубчатих поверхонь, шліцевих поверхонь і т.п. 

пріоритет, як правило, віддається плоским поверхням найбільших габаритів;  

2. при наявності високих вимог точності взаємного розташування 

зубчатих , або шліцевих поверхонь по відношенню до пазів, або нецентральних 

отворів, першими обробляють зубчаті, або ж шліцові поверхні. Обробка пазів 

та нецентральних отворів ведеться з базуванням по зубчатій, або шліцевій 

поверхні; при відсутності вищезазначених вимог, або коли вони невисокі, 

спочатку обробляють пази та нецентральні отвори, а вже потім обробляють 

зубчаті та шліцові поверхні; 

3. при наявності високих вимог до точності взаємного розташування 

пазів по відношенню до нецентральних отворів, першими обробляють 

нецентральні отвори. Далі, з базуванням по отвору, виконується обробка пазів;  

1. вікна, або колодязі прямокутної форми, як правило, 

обробляють також після нецентральних отворів. Пов’язано це з тим, що 

при обробці нецентральних отворів доцільно обробити також і 

технологічний отвір, що забезпечить при фрезеруванні занурення 

кінцевої фрези на задану глибину; 

4. зовнішні різі з високими вимогами до їх точності, обробляються в 

кінці маршруту технологічного процесу з метою забезпечення неушкодженості 

різі при переміщенні між заготовки між робочими місцями. 

 

Застосування методики синтезу 

Розробку принципової схеми ТП, формування укрупнених технологічних 

операцій, встановлення їх послідовності виконання та синтез формули 

структури ТП розглянемо на прикладі деталі типу ступінчатого вала [1. Стр. 

184]. Деталь має тринадцять поверхонь, що підлягають обробці.  
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В якості заготовки використовується штамповка з мінімально-доцільними 

припусками. При цьому вважається, що крайні торці та центрові гнізда 

попередньо оброблені при виконанні фрезерно-центрувальної операції.  

Перші сім поверхонь складають основний контур деталі. Серед них 

циліндричні поверхні та проміжні між ними торцеві поверхні. Всі ці поверхні 

являються поверхнями першого рангу. На структурно-технологічній моделі 

деталі [1. Стр. 184] вони відображені низкою горизонтальних векторів. 

Відомості про головні розміри поверхонь, вимоги до їх точності та шорсткості 

подані частково на структурно-технологічній моделі та у відповідних 

стовпчиках  принципової схеми ТП [1. Стр. 186].  

При об'єднанні технологічних операцій та переходів по різновидам 

методів обробки, одержуємо такий склад укрупнених технологічних операцій 

та їх ранги: 

ТОК4 (Тч1^Тч2^ Тч3^ Тч4^ Тч5^ Тч6^ Тч7) - I ранг; 

СВЕРДЛ4 (Св10^ Св12) - III ранг;  ФРЕЗ4 (Фр13) - II ранг; 

ФрезШпон4 (ФШ11) - II ранг;  ЗубФрез4 (Зфр9 ) - II ранг; 

РізНар4 (Рнр8) - II ранг; 

КругШл8 (Шл1^Шл3^ Шл7 ) - I ранг;   ТорцШл8 (Тшл2 ) - I ранг; 

ЗубШл8 (Зшл9 ) - II ранг;  ПлШл8 (Пшл13 ) - II ранг; 

ТорцШл11 (Тшл2) - I ранг;    РізШл11 (Ршл8) - II ранг. 

Згідно з еврістичними алгоритмами традицій сучасного 

машинобудування наступною має виконуватись обробка плоскої поверхні – 

уступу (пов. 13). Для встановлення послідовності  виконання зубонарізної та 

шпоночно-фрезерної операцій враховуємо наявність високих вимог до кутового 

розміру між впадиною зубчатого вінця (пов. 9) та уступом (пов. 13). Тому 

спочатку доцільно обробити зубчатий вінець, а далі, з базуванням по середині 

однієї із його впадин, обробити уступ, а потім шпоночний паз. Така ж 
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послідовність виконання збережеться для зубчатої поверхні та уступу і в 8-му 

етапі. 

Третій ранг свердлувальної операції, обумовлений третім рангом 

поверхні з номером 12, визначає останнє її положення в складі операцій 4-го 

етапу. 

Враховуючи ранги операцій, типи поверхонь і наявні вимоги точності і 

взаємного розташування зубчатої поверхні із шпоночним пазом і уступом, 

формула структури технологічного процесу приймає вигляд: 

 

ТП = ТОК4 (Тч1 Тч2 Тч3 Тч4 Тч5 Тч6 Тч7) ^ РізНар4 (Рнр8)^  

ЗубФрез4 (Зфр9 ) ^ ФРЕЗ4 (Фр13) ^ ФрезШпон4 (ФШ11) ^  

СВЕРДЛ4 (Св10 Св12) ^ КругШл8 (Шл1 Шл3 Шл7 ) ^ ТорцШл8 (Тшл2 ) 

^ 

ЗубШл8 (Зшл9 ) ^ ПлШл8 (Пшл13 ) ^ ТорцШл11 (Тшл2) ^ РізШл11 

(Ршл8). 

В одержаній формулі вся токарна обробка в 4-му етапі сконцентрована в 

одній операції. Така обробка можлива, але є недоцільною, бо при обробці 

поверхонь, що розташовані зліва виникнуть проблеми передачі крутного 

моменту. Тому, з метою забезпечення можливості використання доцільних 

режимів різання необхідно укрупнену операцію 4-го етапу розділити мінімум 

на дві “прості”. Остаточне рішення залежить від партії деталей та типу 

виробництва. При реальному проектуванні та необхідності забезпечення 

синхронізації, слід враховувати трудомісткість елементарних операцій. Далі 

подано приклад формули структури ТП при розділенні токарної напівчистової 

обробки в четвертому етапі на дві операції. 

ТП = {ТОК4(Тч 1 ^ Тч 2 ^ Тч 3 ^ Тч 4 )^ ТОК4(Тч 5 ^ Тч6 ^ Тч7) ^ 

РізНар4 (Рнр88)^  
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ЗубФрез4 (Зфр9 ) ^ ФРЕЗ4 (Фр13) ^ ФрезШпон4 (ФШ11) ^СВЕРДЛ4 

(Св10^Св12) ^  

КругШл8 (Шл1 ^ Шл3 ^ Шл7) ^ ТорцШл 8 (Тшл2 ) ^ЗубШл 8 (Зшл9 ) ^ 

ПлШл 8 (Пшл13 ) ^ ТорцШл 11 (Тшл2) ^ РізШл 11 (Ршл8 8)} 

Висновки 

Розглянута методика формалізованого синтезу структури технологічних 

процесів виготовлення деталей машинобудування сприяє значному 

підвищенню рівня автоматизації проектування і скороченню трудомісткості 

проектування. Проведені дослідження реальних витрат часу на проектування 

технологічних процесів обробки деталей середньої складності [7]. Результати 

досліджень доводять, що застосування викладеної методики, разом з САПР ТП 

розробки автора, скорочує трудомісткість від 10 -80 годин при традиційному 

проектування до 1 – 1,5 годин при автоматизованому.  
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Тематика: Економічні науки 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ 

 

Волобуєв М.І. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

к.м.н., доцент кафедри менеджменту 

 

 Інноваційні зміни у всіх сферах життєдіяльності суспільства стрімко 

увійшли й в навчальний процесу сучасної вищої освіти. Суттєві зміни у 
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свідомості та самосвідомості сучасного студента відкидають можливість 

використання застарілих методів викладання, коли викладач підлаштовував під 

себе студентську аудиторію та виступав безапеляційним гуру. Сучасний 

студент піддає сумнівам практично всі постулати та канони викладання у вищій 

школі та вимагає від викладача його власного підлаштування до реалій 

сучасного сьогодення педагогічного процесу. Для студента вже замало 

звичайної лекції, яку лектор проголошує з кафедри, навіть якщо вона 

супроводжується сучасною візуалізацією за допомогою мультимедійного 

обладнання. 

 Таким чином, від сучасного викладача, який сподівається утримати увагу 

та повагу студентської аудиторії вимагається використовувати в навчальному 

процесі нові підходи, нові методи донесення інформації. Цього вимагає 

сучасний стан справ: все більш широке впровадження інформаційних 

технологій майже у всі сфери життя та діяльності людини, в том числі й в 

процес навчання. Крім того, важливим є розробка таких методів, які були б не 

лише інноваційними, але й цікавими для сучасного студента вузу.  

Таким чином, перед викладачем постає достатньо складна проблеми 

розроблення та впровадження в навчальний процес методів викладання 

інноваційних та одночасно цікавих за своєю формою та поданням для 

студентів, та які допомагали б вирішувати декілька навчальних завдань. 

 Останнім часом в практику навчального процесу не лише в Україні, але й 

в вузах інших держав впроваджуються інтерактивні техніки навчання із 

винесенням навчального процесу за межі навчальних аудиторій та класів, 

проведення їх безпосередньо серед пересічних людей. Це дає можливість не 

лише провести цікаве заняття, але наблизити навчальний процес до реалій 

практичного життя, відразу перевірити в житті практичну цінність та 

доречність тієї чи іншої учбової інформації та практичної навички. Складність 
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постає лише в тому, щоб зрушити самого викладача із зручної та комфортної 

позиції, змусити його переробити, а іноді навіть створити заново навчальне 

заняття в новому форматі. 

 В Київському національному торговельно-економічному університеті на 

кафедрі менеджменту зроблено спробу нестандартного підходу до вивчення 

дисципліни «Самоменджмент». Впроваджено в практику проведення виїзних 

семінарських занять з використанням інтерактивних технік. Так, при вивченні 

теми «Самооцінка», семінарське заняття проводиться в Київському 

метрополітені. 

 На цьому занятті головним завданням є відпрацювання громадсько 

бажаної та позитивної поведінки, що призводить до підвищення власної 

самооцінки. 

 Студенти для досягнення поставленої мети повинні виконати наступне 

завдання. Навчальна група розбивається на невеликі підгрупи по 2-3 студенти. 

Кожна група працює в окремому вагоні метрополітену. Необхідно звернутися 

до конкретного пасажира вагону, який сидить, з пропозицією зробити сьогодні 

гарну справу та надати місце людині, яка стоїть, але більше заслуговує сидіти – 

особа похилого віку, жінка з дитиною, вагітна жінка, пасажир з важкими 

валізами. Якщо пасажир погоджується на таке, то він отримує від студента 

цукерку як заохочувальний стимул. Студент при цьому дякує цьому пасажиру 

та пропонує для фіксації цієї події зробити спільне фото на телефон. При 

відмові пасажира студент повинен побажати йому приємної поїздки та 

звернутися з аналогічною пропозицією до іншого пасажира що сидить. 

 Для того, щоб певним чином визначити приналежність студентів, кожен з 

них отримував бейдж з написом «Соціальна допомога КНТЕУ». 

 За результатами проведених занять були отримані позитивні результати. 

Студенти відмічали для себе не лише підвищення власної самооцінки. Так 
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само, вони спостерігали покращення загального настрою або зміну негативного 

настрою на позитивний, відчуття радості та гордості за себе та за свій вуз. 

Студентами відмічався ще й певний соціальний резонанс серед інших 

пасажирів вагону. Так, вони отримували від пасажирів звернення із позитивною 

оцінкою їх вправи, побажаннями успіхів в навчанні та успіхів їх вузу, що 

організував таку корисну роботу. Були звернення від представників 

волонтерських організації щодо проведення спільних соціальних заходів.  

 Слід відмітити, що разом з реалізацією завдання з підвищення студентами 

власної самооцінки, під час виконання цього завдання вирішувалися ще 

декілька важливих та нагальних завдань: 

1. відпрацювання комунікативних навичок спілкування з незнайомими 

людьми; 

2. позитивне мислення та позитивне спілкування; 

3. попередження та подолання конфліктної ситуації; 

4. поведінка в стресовій ситуації. 

Таким чином, студенти під час відпрацювання завдання з конкретною 

метою та завданням отримували ще й додаткові позитивні результати, які були 

побічними, але при цьому не менш важливими, ніж основний, запланований.  

 Розробка та впровадження в навчальний процес студентів КНТЕУ нових 

технік навчання є процесом незупинним, який вимагає від викладача постійної 

інноваційної спрямованості. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ КОМПАНИИ 

 

Волох Д.П. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

студент 

Научный руководитель – к.т.н., доц. Скорик Ю.В. 

e-mail: volokh.dima1995@gmail.com, тел. 06604715191 

 

По мере развития компании у руководства обязательно возникают 

вопросы: создание максимально гибкой и эффективной системы управления 

предприятием, офисными площадками, создание единой системы 

документооборота, оперативного сбора информации и отчетов со складов и 

производственных площадок и т.д. Правильное решение этих вопросов 

позволяет успешно управлять компанией в целом, делает её гибкой и 

динамично развивающейся. 

Корпоративная сеть (Corporate Network) — это структура, главное 

предназначение которой — сделать максимально эффективной, эргономичной и 

защищенной работу и внутренние процессы конкретного предприятия или 

организации [1]. 

Потребителем услуг корпоративной сети является исключительно 

персонал данного предприятия. Сложность, структурность, иерархическое 

деление внутри организации определяются масштабом самого предприятия и 

сложностью решаемых им задач. 

В зависимости от поставленной задачи и цели, способы создания 

локальной сети предприятия (корпоративной сети) могут быть разными. Чаще 
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всего именно комбинация различных технологических решений позволяет 

добиться оптимального решения. У каждого из применяемых способов есть 

свои преимущества и недостатки. К примеру, объединение офисных локальных 

сетей в единую корпоративную сеть организации может осуществляться:  

- С использованием беспроводных сетей передачи данных. Применяется 

при построении корпоративной сети между рабочими площадками, 

расположенными в близко размещенных строениях; 

- С использованием Internet в качестве транспортной среды передачи 

данных, с применением технологии построения VPN туннелей; 

- С использованием арендованных каналов передачи данных. Возможно 

построение сети с применением технологии построения VPN туннелей или без. 

Длина линий связи для некоторых сетей может быть не более 1000 м, 

другие же ЛС в состоянии обслужить целый город. Обслуживаемыми 

территориями могут быть как заводы, суда, самолеты, так и учреждения, 

университеты, колледжи. Ранее в качестве передающей среды, как правило, 

использовались коаксиальные кабели, хотя все большее распространение 

получают сети на витой паре и оптоволокне, а в последнее время также 

стремительно развивается технология беспроводных локальных сетей, в 

которых используется один из трех видов излучений: широкополосные 

радиосигналы, маломощное излучение сверхвысоких частот (СВЧ излучение) и 

инфракрасные лучи. 

Небольшие расстояния между узлами сети, используемая передающая 

среда и связанная с этим малая вероятность появления ошибок в передаваемых 

данных позволяют поддерживать высокие скорости обмена – от 1 Мбит/с до 

100 Мбит/с (в настоящее время уже есть поддержка сетей со скоростью порядка 

1 Гбит/с). 
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При построении локальных компьютерных сетей необходимо учитывать 

множество различных факторов, например, количество объединяемых в сеть 

компьютеров, удаленность их друг от друга, обеспечение конфиденциальности 

передаваемых по сети данных и т.д. Поэтому для выбора наиболее подходящей 

в каждом конкретном случае структуры сети необходимо знать, какие бывают 

сети, и познакомиться с основными понятиями, используемыми при описании 

компьютерных сетей [2]. 

В сетевых узлах чаще всего находятся компьютеры, однако может 

располагаться и другое оборудование, например: сетевой принтер, 

концентратор, повторитель, коммутатор, мост, маршрутизатор.  

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема корпоративной сети 

 

В рамках проделанной работы была спроектирована корпоративная сеть 

компании «Intetics» с подробным рассмотрением структурных кабельных сетей, 

проведен выбор топологии сети, технология передачи данных и выход на 

транспортную сеть от «Укртелеком», были выбраны методы защиты 

информации. 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 

КОЛЕДЖІ 

Гавриленко Анна 

заступник директора з виховної роботи 

Львівський коледж транспортної інфраструктури 

 

Кожен учитель повинен домогтися,  

щоб учень якнайкраще знав близьке, дороге йому: 

 батьківщину і все, що її стосується, 

 так само, як уміє читати, писати, рахувати. 

К.Д.Ушинський 

 

Проблеми виховання і навчання студентської молоді є органічно 

взаємопов’язаними   ̶ і тому повинні цілеспрямовано розглядатися у 

конкретному контексті сучасних державотворчих процесів. Ступивши на 

новий, суверенний шлях свого педагогічного розвитку, Нова українська школа 

потребує й нового покоління будівничих, які мають бути наділені рисами і 
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властивостями, адекватними до сьогоденного життя та завдань на найближче і 

віддалене майбутнє. Внаслідок вирішення цих завдань половина утвердитися 

нова концепція виховання, яка заявить про себе «у народів вольних колі» 

потужною економікою, високим життєвим рівнем своїх громадян, 

утвердженням демократичних суспільних відносин, розвоєм духовності, освіти, 

науки та культури. 

Виховання таких будівничих, зрозуміло, справа в першу чергу закладів 

освіти, серед яких вищим закладам належить достатньо вагома роль, оскільки 

вони завершують процес освіти значного відсотка молодої генерації громадян, 

підготовлених до фахової праці та інтелектуальної діяльності у різних сферах 

суспільного та державного життя. 

Методологічною основою всієї системи виховання має стати українська 

національна ідея, сутність і зміст якої повинні пронизувати всі види і форми  

роботи із студентською молоддю.  ″Зуміємо ми сформувати покоління 

українських патріотів, душею і тілом відданих своїй державі такою мірою…, як 

поляки стосовно своєї Вітчизни  ̶  Польщі, чехи  ̶   стосовно Чехії, французи  ̶  

стосовно Франції, американці   ̶  стосовно Сполучених Штатів Америки, - і з 

впевненістю можна буде стверджувати: ми вічні, ми   ̶   нездоланні, ми маємо 

уреальнений шанс нарешті таки зрушити у коло нормально влаштованих, 

розвинених економічно і духовно держав світу. Є ж бо то святою правдою: 

лише народ, згуртований навколо національної ідеї, спроможний на все   ̶    і на 

економічні,  і на культурні дива, і на заслужену повагу до самого  себе, й на 

здобуття авторитету з боку інших членів уселюдського товариства″ ( А. 

Погрібний). 

Українське національне виховання є поняттям вельми містким за своєю 

глибинною суттю та головними завданнями. Воно будується  на основі саме 

наших, властивих українському народові, національних цінностей, якими є 
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державна  незалежність України, патріотизм, почуття національної гідності, 

історична пам’ять, пошана до державних та національних символів, любов до 

рідної землі, народу, культури, мови, традицій, мобілізація власних зусиль на 

розбудову держави, протидія антиукраїнським силам і впливам, готовність до 

захисту Батьківщини. 

Невіддільними від названих цінностей є цінності громадянського 

cпрямування – пошана до Конституції України, культура соціальних і 

політичних стосунків, рівність  громадян перед законами, повага до 

демократично обраної влади, пошана до праці як головного джерела 

суспільного добробуту, прагнення соціальної гармонії, суверенність особи, 

право на свободу думки  совісті тощо. 

Звичайно, сучасне українське виховання студентства немислиме без 

прищеплення йому багатьох  інших цінностей: моральних (сумління, правда, 

справедливість, доброта, щирість, милосердя та ін.), сімейних ( подружня 

вірність, піклування  про  дітей, пошана і піклування про батьків, пошана до 

предків, спільність духовних інтересів членів сім’ї тощо), цінностей особистого 

життя ( орієнтація про пріоритет духовних вартостей, мудрість, розум, 

рішучість, героїзм, доброзичливість,  зовнішньоетична  вихованість та 

внутрішня моральність, старанність, ініціативність, працьовитість, творча 

активність тощо) та валео-екологічних цінностей  ̶  ведення здорового способу 

життя, протидія згубним звичкам (алкоголізм, наркоманія, куріння), 

дотримання правил гігієни, самоусвідомлення своєї єдності з природою, 

бережливе ставлення до всього живого на Землі, раціональне використання 

природних ресурсів і національних багатств та ін. 

Українське національне виховання органічно включає в себе й цінності, 

які вважаються абсолютними, або вічними ( віра, надія, любов, правда, 

справедливість, чесність, милосердя тощо) і які, як відомо, не можуть існувати 
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поза конкретним національним життям, оскільки стосуються усіх народів 

світової спільноти і складають основу загально-людської моралі. 

Виховання студентської молоді  ̶  нової зміни фахівців та інтелігентів, що 

завжди були елітарною частиною, ″вічно пульсуючим нервом в організмі 

народу″  ̶  складний і довготривалий процес, успіх якого залежить від багатьох 

чинників, серед яких чи не найголовнішим є особистість наставника. 

Тому викладач, який взяв на себе благородну і водночас відповідальну 

місію наставника, мусить завжди пам’ятати, що він має бути взірцем для 

студента як носій найкращих людськи чеснот на ідеалів. Йому повинні бути 

властиві типові якості рідного народу: висока національна свідомість, глибокі 

морально-духовні якості, високий професіоналізм, широкий культурний 

кругозір, науково-педагогічна  ерудиція та досконале володіння дидактичними, 

організаторськими і комунікативними здібностями. 

Щодо останніх варто зауважити, що  в освітній та виховній діяльності 

викладача керівника групи вирішальну роль відіграють міжособистісні 

взаємини між ним і його вихованцями. Дії керівника групи все, про що він 

говорить зі студентами, мають на них відповідний психологічний вплив, 

адекватні психологічні наслідки, що відбиваються в їхній поведінці та вчинках. 

Тому для успішної роботи у виховній сфері наставник повинен мати необхідну 

психологічну підготовку, складовими якої є розвиток загальної психологічної 

культури, психологічна компетентність в освітній і виховній діяльності, знання 

психологічних основ педагогічного  спілкування та уміння застосовувати ці 

знання на практиці. Зрозуміло, що всі ці професійно-особистісні якості 

набуваються з часом, а тому викладач керівник групи має бути у постійному 

процесі самонавчання і самоудосконалення. 
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Тематика: Державне управління  

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА СТАНОВЛЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  

 

Гаєвський І.В. 

Здобувач наукового ступеня,  

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 

 

 

Концепція сталого розвитку передбачає досягнення гармонізації 

екологічної складової процесу державного управління. Важливу методологічну 

цінність у процесі ідентифікації сутності сталого розвитку становить концепція 

А.Р.Гамідова та А.Т.Ефендієва, в межах якої екстрапольовано основні аспекти, 

які характеризують сферу сталого розвитку суспільства, і які стосуються,  

передусім, досягнення показників екологічного розвитку держави. До таких 
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показників вчений відносить: «збереження біорізноманіття, базову здатність 

навколишнього природного середовища, збереження природних ресурсів, 

рівновагу між економічною діяльністю та станом навколишнього середовища, 

стале зростання економіки, справедливі відносини між поколіннями, 

міжрегіональну справедливість, якість життя, соціальні і культурні цінності» 

[1]. З огляду на це, теоретична патетика змісту сталого розвитку базується, 

передусім, на задоволенні найбільш важливих потреб та інтересів людини. Це, у 

свою чергу, передбачає підвищення рівня якісного розвитку людства, що 

безпосередньо передбачає розвиток у загальнопланетарному масштабі, тобто 

окрема національна система соціального розвитку може зазнавати відповідних 

якісно позитивних змін, лише якщо буде існувати сталий розвиток на 

глобальному рівні. У підтвердження цього вчені відзначають, що «стабільно 

може розвиватися лише весь світ в цілому, а тому реалізувати сталий розвиток в 

повному обсязі можна лише на глобальному рівні, оскільки біосфера Землі 

єдина і порушення вимог сталого розвитку в якомусь одному місці цілком 

здатне викликати глобальні наслідки для іншої частини світі» [1]. Відповідно до 

даної концепції, досягнення сталого розвитку стає можливим лише за умови 

інтегрованої координації зусиль держав в загальнопланетарному масштабі, які 

приймають спільні рішення щодо його забезпечення. 

Певні методологічні корективи у розуміння наведеного вище змісту 

сталого розвитку було здійснено в концепції Д.Брекстера, який вважає сталий 

розвиток всього світу необхідною умовою сталого розвитку інших частин світу 

чи окремих суспільних утворень. У підтвердження цього вчений доводить, що 

стабільне життя людей на Землі стає можливим завдяки стабільній 

життєдіяльності «місцевих спільнот», які вирішують локальні проблеми 

розвитку суспільства та держави. В даному відношенні йдеться про те, що саме 

містам належить «особлива роль в досягненні сталого розвитку, оскільки там 
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«проблеми і можливості сучасної цивілізації найбільш істотні і помітні». Це 

свідчить про те, що стабільність функціонування окремих регіонів чи міст, яка 

безпосередньо залежить від стабільності функціонування їх соціально-

економічних систем, задає стандарти життєдіяльності в загальнопланетарному 

масштабі. Технологічним підтвердженням позиції цього експерта є позиція 

ООН, яка представлена у документах із забезпечення сталого розвитку міст, де 

представлене чітке розуміння стабільного міста, яке виступає таким лише якщо 

«його досягнення в громадському, економічному та фізичному розвитку 

постійні; воно має постійне забезпечення природними ресурсами і підтримує 

тривалу безпеку жителів, в тому числі і від природних катастроф» [2].  

В межах аналізу методології проблеми сутності та впливу сталого 

розвитку на становлення екологічної безпеки держави заслуговує також на 

увагу концепція Б.Є.Большакова, в межах якої розкрито сутність сталості 

організаційної системи, під якою розуміється «найвища форма стійкої 

організації системи, при якій система здатна стабільно розвиватися, 

саморегулюватись, самоуправлятись, самовдосконалюватися, використовуючи 

внутрішні та зовнішні ресурси» [3]. З огляду на це, сталий розвиток 

характеризує собою форму активного подолання несприятливих та випадкових 

умов зовнішнього середовища. При такій констатації сутності сталого розвитку 

вчений виходить із того, що ступінь сталості розвитку залежить від сукупності 

факторів, які забезпечують активний вплив на визначеність екологічної ситуації 

в державі, оскільки від цього залежить безпека життєдіяльності населення. Це 

свідчить про чітку детермінацію системи збереження навколишнього 

середовища та економічного розвитку, що у своїй сукупності слугує 

забезпеченню сталого економічного розвитку. В даному відношенні йдеться про 

«встановлення меж допустимих навантажень на природне середовище та 

розробку комплексних шляхів подолання виникаючих об'єктивних лімітів у 
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природокористуванні» [3]. Це свідчить про те, що нераціональне 

природокористування порушує стабільність функціонування еколого-

економічно системи що тим самим диверсифікує структуру сталого розвитку 

суспільства.  
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Постановка проблеми. При дослідженні питання дотримання принципу 

доброчесності публічного службовця, виявлено відсутність ґрунтовних 

наукових розробок з цього питання, приділення у літературі уваги переважно 

академічній доброчесності або принципу доброчесності при здійсненні 

правосуддя обраними суддями. Також, увага науковців приділяється прив’язці 

принципу доброчесності до добору службовців та етичним нормам, що на нашу 

думку є звуженим поглядом на зміст принципу доброчесності, а також 

відсутність досліджень щодо практичної реалізації принципу доброчесності на 

публічній службі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання доброчесності, 

протидії корупції державних службовців, шляхи оновлення та реформи 

публічної служби досліджували такі науковці як В. Волконська В., В. 

Гошовська, Н. Джух, І.  Сурай, Ю. Стрілецька, С. Карелін, М. Сірук та інші. 

Мета і завдання статті полягають у з’ясуванні практичних кроків, які 

зроблено на державному рівні для забезпечення реалізації принципу 

доброчесності на публічній службі.  

Виклад основного матеріалу. Причиною неефективного дотримання 

принципу доброчесності представниками публічної служби у першу чергу є 

саме відсутність чіткого практичного механізму, прописаного на 

законодавчому рівні [1, с. 24, 29]. 

Аналізуючи виконання Україною  вимог ЄС у частині доброчесності 

державних службовців, С. Карелін [2] під підвищенням рівня дотримання 

принципу доброчесності у державному секторі розуміє вдосконалення та 

ефективне застосування процедур декларування та перевірки доходів, активів і 

видатків українськими посадовцями, а також існування системи запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів державних службовців.  
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Ще одним кроком є встановлення відповідності поведінки чиновника 

критеріям антикорупційної політики, що дає суспільству важелі впливу на 

недобросовісних державних службовців, які порушують вимоги доброчесності 

[3]. 

Досліджуючи питання доброчесності, М. Сірук стверджував, що брак 

доброчесності та корупція пов’язані одне з одним, бо коли ми розглядаємо брак 

доброчесності, то натякаємо на особу, яка не має таких якостей, як 

відповідальність, дисциплінованість, вірність. Тому він або вона є особою, яка 

легко піддається підкупу і яка буде чинити корупційні дії, коли він чи вона не 

дотримуватиметься правових норм або етичних принципів, яким має слідувати 

особа [4].  

Етично-психологічні аспекти та соціально-правові фактори мають досить 

великий вплив на сумлінність державних службовців при виконанні останніми 

посадових обов’язків, оскільки державний службовець завжди приймає рішення 

у першу чергу на підставі власного досвіду, психологічного відношення до 

виконуваної роботи, а також ґрунтуючись на особистих переконаннях і 

персональному соціально-матеріальному становищі [5]. 

З 2000 року Комітет Міністрів Ради Європи схвалив Рекомендацію 

Європейським країнам «Про кодекси поведінки для державних службовців», де 

підвищення етичних цінностей стало базовим засобом у попередженні корупції. 

Згідно із вимогами цього Модельного кодексу державні службовці при 

виконанні службових обов’язків повинні бути: сумлінними при виконанні своїх 

обов’язків, ініціативними та творчими, підвищувати професійну кваліфікацію, 

бути чесними та неупередженими, без переваг щодо інтересів різних суб’єктів, 

дотримуватися високої культури спілкування, підтримувати позитивну 

репутацію [5]. 
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Враховуючи важливість таких сфер як оборона та безпека держави, на 

саміті НАТО у 2008 році в рамках виконання Проекту «Будування цілісності та 

виховання доброчесності» були запропоновані наступні рекомендації  для 

Україні щодо збільшення чи зміцнення доброчесності у названому секторі: 

зміцнення організаційної культури, зміцнення процесів стандартизації, 

встановлення моделі військової освіти, використання людського таланту і 

компетентностей та ін. [4].   

Аналітична доповідь Лабораторії законодавчих ініціатив 2017 року щодо 

перебігу реформи державної служби у рамках реалізації Програми USAID 

«РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське 

представництво» Фонду Східна Європа показала незадовільний результат щодо 

процедури перевірки доброчесності при доборі персоналу: у зв'язку зі 

здійсненням децентралізованого підходу до підбору персоналу порядок, 

описаний законодавстві про державну службу, навіть незважаючи на прозоре і 

чітке визначення, несе в собі ризики як неузгодженості дій, так і недостатньої 

якості добору [6, с.20]. 

У 2018 році на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (з 2019 року 

Української школи урядування Національного агентства України з питань 

державної служби) було проведено перший тренінг у рамках навчальної 

програми проекту МАТРА «Належне врядування та доброчесність у 

публічному секторі в Україні» за підтримки Міністерства закордонних справ 

Королівства Нідерланди [7]. 

З 2018 до 2020 року в Україні за проектом Програми розвитку ООН буде 

проведено масштабне дослідження доброчесності на регіональному та 

місцевому рівнях задля кращого розуміння демократичних процесів. Результати 
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такого дослідження допоможуть зрозуміти, як принцип доброчесності впливає 

на практики демократичного врядування в Україні [8].   

Водночас, за Стратегічним планом діяльності Національного агентства 

України з питань державної служби на 2019-2022 рр. питання доброчесності та 

запобігання корупції на державній службі включено до переліку основних 

заходів служби [9, с.7], проте за цим планом розгледіти якійсь конкретні шляхи 

служби щодо дотримання принципу доброчесності нам не вдалося.  

Висновки. Наразі серед практичних кроків, які зроблено державою для 

забезпечення реалізації принципу доброчесності у діяльності публічних 

службовців, ми можемо констатувати наступні: вдосконалення процедур 

декларування та перевірки доходів; застосування системи запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів; співпраця з громадськістю та міжнародними 

установами щодо інформації про наявні активи публічних службовців;  

розробка практичних матеріалів (пам’яток, презентацій тощо) для використання 

публічними службовцями в рамках забезпечення принципу доброчесності; 

забезпечення розробки критеріїв антикорупційної політики; публічні заходи з 

представниками влади, місцевого самоврядування, громадськості; створення 

відповідальних інституцій за дотримання доброчесності на всіх рівнях влади;  

виконання рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи щодо положень 

«Модельного кодексу державного службовця»; застосування експертизи 

проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм; 

проведення заходів удосконалення правової культури серед публічних 

службовців (конференції, школи урядування, тренінги тощо) та ін. 
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Тематика: Економічні науки 

 

«КАФКА СТАЙЛ» В МАРКЕТИНГУ 

 

Гамова Ірина В’ячеславівна 

к.е.н., КНТЕУ 

 

Економічні та маркетингові перетворення 21 століття не мають логічних 

пояснень, так як принципи та закономірності управління попитом не працюють, 

адже суспільство знаходиться на перехідному етапі від інформаційного 

суспільства до усвідомлено-інформаційного, який буде тривати до 2022 року і 

настане ера цифрового суспільства. 

Звичайний маркетинг та поширені підходи не є результативними, тому 

науковці починають шукати нові обґрунтування та наукові підходи в 

маркетингу, одним з таких є «Кафка стайл». Вибір теми дослідження 

обумовлений особливостями сьогоднішньої соціокультурної ситуації, яка 

характеризується загостренням проблеми особистісного вибору і заходи 

персональної відповідальності в усіх сферах життєвого простору [1]. Франц 

Кафка – німецький письменник 20 століття, творчість якого асоціюється з 

абсурдом. Його стиль вражає дивним поєднанням буденного і фантастичного, 

трагічного й іронічного, дивного і закономірного. Усе, що відбувається у світі, 

не має логічного пояснення, але дає можливість відчути порушення духовних 

зв´язків: руйнацію моралі, поширення суспільного хаосу у світі. Своєрідність 

стилю Франца Кафки полягає також у тому, що він моделює дійсність крізь 

свідомість персонажа, без будь-якого авторського коментарю. Свідомість героя 

використовується як єдина можливість споглядання за тим, що відбувається. 
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Така суб´єктивна перспектива зору героя допомагає передати атмосферу 

невизначеності й багатозначності. 

«Кафка стайл» базується на застосуванні непотрібного розчаровуючого та 

складного досвіду. Щодо застосування даного підходу в маркетингу, то 

головними характеристиками є відсутність структурності, конкретики та 

динаміки. Результатом якого є те, що маркетингові процеси сповнені 

неточності, хаосу та плутанини. Особливу увагу слід приділити при 

застосуванні старих підходів для нових товарів. Враховуючи досвід та знання, 

маркетологи можуть точно описати методологію проведення виходу нового 

товару на ринок, прорахувати результативність на основі проведених раніше 

досліджень. Але похибка досліджень в середньому дорівнює 10-15 %, 

неправильно обраний портрет споживача – 10 %, не точно сформовані цілі – 2-5 

%. Отже, вищеперераховані базові ризики будь-якого маркетингового проекту, 

але не враховано головний – досвід, який заважає застосовувати нові та 

модифікувати існуючі інструменти в маркетингу. Особливий вплив «Кафка 

стайл» має на управління маркетингом підприємств. 

Процес управління маркетингом підприємств полягає у виконанні 

взаємопов'язаних функцій, які мають здатність змінювати своє наповнення та 

зв'язки між собою залежно від інструментарію, застосованого маркетологами, 

рівня автоматизації робіт та динамічних чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовищ. 

Управління маркетингом підприємств після визначення цілей передбачає 

такі основні функції: маркетингове планування, організація маркетингу 

(включаючи маркетингове мотивування), маркетинговий контроль, 

інформаційне забезпечення маркетингу. 

При здійсненні маркетингового планування ми корегуємо завдання згідно 

поставлених цілей. Цілі, як правило, формуються на основі фінансової вигоди 
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для підприємства, але не враховується фактор людиноцентризму. Тому на стадії 

планування здійснюється структурна помилка, яка повторюватиметься 

постійно, доки не буде застосовано фактор колишнього досвіду, ґрунтовний 

аналіз та виправлення помилок із застосуванням нового підходу. 

Щодо організації маркетингу, то формувати штат згідно потреб 

підприємства та за шаблонними організаційними формами також вже не 

результативно. Звичайних маркетологів вже практично не існує, функціональні 

обов’язки значно розширились та сфера відповідальності, так як підприємства 

існують в діджітал. Типові організаційні форми з плином часу зникнуть і 

будуть існувати кластерні форми організації підприємств. 

Якщо маркетинговий контроль розглядати через призму «Кафка стайл», 

то даної функції взагалі не було б, так як опираючись на попередній досвід 

маркетологи не здійснювали б контроль процесів, які постійно відбуваються 

або дуже часто повторюються, а результат, терміни вже відомі давно. Контроль 

здійснювався нових процесів на підприємстві. 

Розглянемо функцію управління маркетингом підприємств – 

інформаційне забезпечення маркетингу. На підприємствах збирання та обробку 

iнформацiï забезпечує маркетингова інформаційна система, що може включати: 

1) інформаційні дані (БД); 2) банк моделей і методик; 3) програмні засоби та 

інтегровані системи. Щодо маркетингової інформації, то доступ до достовірної 

інформації буде ускладнюватися. Інформації у вільному доступі не буде, а буде 

переважати штучний інтелект, який буде апробовувати великі масиви 

інформації та зводити тезисно потрібну нам інформацію. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, «Кафка стайл» - новий підхід до 

введення економічної активності онлайн або офлайн із застосуванням 

негативного досвіду та відсутності контролю сталих маркетингових процесів. 
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КРИТЕРІАЛЬНО-РІВНЕВЕ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-

МУЗИКАНТІВ 

 

Гао Іюань  

аспірант 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

 

Рівні сформованості інноваційного потенціалу майбутніх педагогів-

музикантів діагностувалися за визначеними критеріями, які відповідали 

компонентній структурі досліджуваного поняття.  

За допомогою ціннісно-мотиваційного критерію перевірялося прагнення 

студентів до інноваційних досягнень, самовдосконалення в інноваційній сфері; 

наявність інтересу до інновацій і нововведень тощо. Когнітивний критерій 

уможливив діагностику інноваційного мислення студентів, яке проявляється в 

здатності пам'яті, фантазії, уяві, асоціативності, новизні, оригінальності, 

самостійності, інноваційній самосвідомості; наявність інноваційних знань в 
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інноваційній освітній сфері, уявлень про тенденції розвитку інноваційних 

технологій, технік, методик і форм, розуміння загальних принципів, 

закономірностей і методів особистісно-професійного розвитку тощо. 

Суб’єктно-операційний критерій дозволив визначити інноваційний досвід 

(зрілість) в інноваційній компетентності студентів, їхню готовності до змін, 

свободи вибору педагогічних інновацій, відповідальності та залучення в 

інноваційні розробки, самоорганізації, професійної цілісності; інноваційну 

активність, яка проявляється в інтелектуальній ініціативності, педагогічній 

інтуїції і імпровізації, створенні авторської концепції, технології діяльності, 

темпу інноваційної діяльності, працездатності особистості тощо. За допомогою 

рефлексивно-регулятивного критерію перевірялася здатність студентів до 

об'єктивної самооцінки інноваційного потенціалу, самопізнання, 

саморефлексія, самоаналіз інноваційної педагогічної діяльності з подальшою 

самокорекцією, задоволеність інноваційною діяльністю тощо. 

Диференціація рівнів сформованості інноваційного потенціалу педагога-

музиканта ґрунтувалася на методиках оцінки навченості, представлених у 

психолого-педагогічних дослідженнях. 

Отже, аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблем вивчення 

рівнів навченості суб’єктів навчання різних предметних галузей (за 

В. Беспальком та В. Тесленко) та представлені критерії дозволили визначити 

рівні сформованості інноваційного потенціалу педагога-музиканта. 

Так, низький, характеризує недостатньо розвинений чи недостатньо 

актуалізований інноваційний потенціал педагога-музиканта, слабку 

сформованість усіх або більшості його компонентів. Зокрема, у студентів із 

низьким рівнем інноваційного потенціалу практично відсутні мотиви до виявів 

інноваційності у музично-творчій та музично-педагогічній діяльності. Такі 

студенти погано володіють теоретичними знаннями про способи виявлення 
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інновацій у професійно-методичній діяльності, практично не орієнтуються в 

нормативно-правових вимогах щодо здійснення інноваційної та дослідно-

експериментальної діяльності в галузі мистецької освіти. Вони майже не 

генерують нових ідей або роблять це невправно, характеризуються шаблонним 

мисленням, відчувають значні утруднення в організації власної музично-

творчої та музично-педагогічної діяльності, презентації результатів своєї 

роботи, не здійснюють самодіагностики інноваційного потенціалу. 

Середній рівень вказує на незначно, певною мірою, сформований чи 

актуалізований інноваційний потенціал педагога-музиканта, часткову 

сформованість усіх або деяких його компонентів. Студенти з середнім рівнем 

інноваційного потенціалу схильні до позитивно-пасивного ставлення до 

музично-творчої та музично-педагогічної діяльності своїх колег, не прагнуть 

використовувати їхній досвід у власній діяльності, надаючи недостатнього 

значення постійному самовдосконаленню й розвитку власного інноваційного 

потенціалу. Вони мають певні знання в галузі педагогічної інноватики, 

володіють фрагментарними уявленнями про зміст нормативно-правових 

документів, що регламентують інноваційну та дослідно-експериментальну 

діяльність в галузі мистецької освіти. Такі студенти епізодично генерують нові 

ідеї, однак ці ідеї здебільшого є педагогічно недоцільними. У цілому їхня 

здатність до шаблонного мислення переважає над проявами ініціативності, 

здатність до переносу знань і вмінь у нову ситуацію розвинена недостатньо, а 

вміння узагальнювати і презентувати результати власної музично-творчої та 

музично-педагогічної діяльності сформовані лише частково. Студенти 

безсистемно використовують методики самодіагностики власного 

інноваційного потенціалу й відчувають певні утруднення при визначенні рівня 

власної задоволеності в ситуаціях самореалізації, самоствердження, 

самовизначення тощо. 
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Достатній рівень відбиває суттєво розвинений чи актуалізований 

інноваційний потенціал педагога-музиканта, відчутну сформованість усіх або 

більшості його компонентів. Студенти з достатнім рівнем інноваційного 

потенціалу усвідомлюють необхідність його розвитку й намагаються 

самореалізуватися в музично-творчій та музично-педагогічній діяльності. Вони 

цікавляться ефективним інноваційним досвідом та освітніми інноваціями, час 

від часу використовують досвід інших у власній фаховій діяльності. Такі 

студенти розуміють сутність провідних концепцій інноваційної діяльності, у 

цілому володіють теоретичними знаннями про способи оригінального вирішення 

професійних завдань і виявлення інновацій у музично-творчій та музично-

педагогічній діяльності, ознайомлені з нормативно-правовими документами, які 

регламентують інноваційну та дослідно-експериментальну діяльність у галузі 

мистецької освіти. Вони здатні генерувати нові ідеї, якщо для цього є зовнішні 

мотиви, однак ці ідеї почасти потребують подальшого доопрацювання. Прояви 

інноваційності в цих студентів переважають над шаблонним мисленням. Вони 

характеризуються достатньо розвиненою здатністю до переносу знань і вмінь у нову 

ситуацію, уміють організувати власну музично-творчу та музично-педагогічну 

діяльності за наданим зразком, узагальнювати і презентувати її результати. Студенти, 

в цілому, обізнані з критеріями оцінювання інноваційної діяльності педагога й 

періодично використовують методики самодіагностики власного рівня 

інноваційного потенціалу. 

Високий рівень свідчить про значно розвинений чи повністю 

актуалізований інноваційний потенціал педагога-музиканта, сформованість усіх 

його компонентів. Студенти з високим рівнем інноваційного потенціалу 

усвідомлюють важливість безперервного самовдосконалення й необхідність 

розвитку інноваційного потенціалу; мають стійкі зовнішні та внутрішні мотиви 

до розвитку власного потенціалу, яскраво виражене прагнення до музично-
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творчої та музично-педагогічної діяльності. Вони виявляють стійкий інтерес до 

освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду, систематично 

використовуючи здобутки педагогічної інноватики у власній діяльності; мають 

творчі ідеали і прагнуть їх наслідувати. Такі студенти характеризуються 

ґрунтовними знаннями про сутність та концепції музично-творчої та музично-

педагогічної діяльності, добре орієнтуються у змісті нормативних вимог до 

організації інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності у галузі 

мистецької освіти, за власною ініціативою генерують велику кількість нових 

ідей, причому ці ідеї відзначаються педагогічною доцільністю та глибиною 

розроблення. Студенти вирізняються оригінальним мисленням, значно 

розвиненою здатністю до переносу знань і вмінь у нову ситуацію, вміннями 

самостійно організувати власну музично-творчу та музично-педагогічну 

діяльність, узагальнювати і презентувати її результати. Вони систематично 

здійснюють самодіагностику власного інноваційного потенціалу.  

Таким чином, можна зробити висновки, що інноваційний потенціал 

педагога-музиканта, як внутрішнє ресурсне утворення, детермінує кількісні та 

якісні зміни його особистості, а саме перехід педагога-музиканта до вищих 

ступенів професіоналізму (сформованість творчого гнучкого нестереотипного 

мислення; здатність продукувати нестандартні ідеї та розв’язувати навчально-

фахові завдання; збагачення досвідом інноваційної діяльності у сфері 

мистецької освіти; сформованість особистісних і фахових якостей, ціннісних 

орієнтирів, умінь переосмислювати, перетворювати й застосовувати 

ефективний педагогічний досвід і педагогічні інновації, обирати інноваційні 

методи і прийоми), що дозволяють забезпечити його готовність до інноваційної 

діяльності й підвищити ефективність формування творчої особистості. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 

УКРАЇНИ 

 

канд. екон. наук  

Гвоздь В.С. 

старший викладач кафедри банківської справи КНТЕУ 

Тел. моб. 050-155-77-07 

e-mail: v.gvozd@ukr.net 

 

Протягом останніх років банківський сектор України пережив одну з 

найсильніших криз за всю свою історію. З початку 2014 року одночасно 

розпочались економічна криза, криза в банківській системі та політичній сфері, 

що спровокувало виведення з України мільярдів доларів, втрату банками 

ліквідності, девальвацію національної валюти.  

Для стримування цих процесів Національний банк України розпочав 

процес реформування банківської системи, де ключовим елементом стало 

очищення банківського сектору від фіктивних і неякісних банків – до початку 

2018 року тимчасова адміністрація була введена в 94 банках, які не змогли 

провести докапіталізацію, виявилися неплатоспроможними [1]. Однак це тільки 

частина заходів, які необхідно провести керівництву Національного банку, щоб 

не тільки стабілізувати банківський сектор, а й привести його у відповідність з 

тенденціями світової фінансової системи, де крім фінансових показників 

активно застосовують інноваційні підходи до запровадження маркетплейсів, 

цифрових технологій та боротьба з відмиванням коштів.  
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Починаючи з 2014 року в банківському секторі України здійснюються 

перетворення в різних напрямках в рамках реалізації окремих проектів, 

більшість з яких розрахована на 4-6 років. Всі вони є частинами програми 

реформування банківського сектору в рамках реалізації Комплексної програми 

розвитку фінансового сектору України до 2020 року [2].  

Отже, здійснення реформування банківського сектору передбачає 

наступні ключові компоненти: 

1. Банківський нагляд. 

2. Технології та інновації. 

3. Внутрішня трансформація Національного банку України. 

4. Ринки капіталу. 

5. Реформа державних банків.  

Кожна з компонентів потребує розробки цілої низки нормативно-

правових актів для її впровадження. Це потребує часу та волі всіх учасників 

фінансового і економічного сектору щодо запровадження нових підходів до 

ведення діяльності, а в українських реаліях часто стикається з нерозумінням та 

відвертим саботажем. 

В рамках реформування банківського нагляду в Україні потрібно 

розробити уніфіковані та спрощені форми звітності, а сам нагляд повинен 

здійснювати на основі системи Supervisory review and evaluation process (SREP).  

Крім цього, реформування банківського нагляду передбачає координацію 

дій регуляторів та перерозподіл функцій регуляторів – запровадження SPLIT, 

тобто консолідацію нагляду за фінансовим сектором у двох регуляторів – 

Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, замість поточної системи трьох регуляторів. В даному 

випадку Національний банк стане регулятором небанківських фінансових 

установ замість Нацкомфінпослуг. Це дозволить привести регулювання та 
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нагляд у небанківському фінансовому секторі до міжнародних стандартів, як це 

відбувається в банківському секторі. 

В рамках компоненти з технологій та інновацій Національний банк 

працює над підвищенням частки безготівкових розрахунків в економіці та 

впроваджує новітні технології та інновації згідно з кращим міжнародним 

досвідом – розвивається СЕП (запроваджено СЕП-ІІІ та розроблено поетапний 

перехід до 2025 р. на використання СЕП-V), активно розвивається НПС 

«ПРОСТІР», запроваджено концепцію Cashless economy та активно 

розвивається ринок Fintech. Крім того, банки переходять на стандарти 

відкритого банкінгу і використання Open Data, запроваджено віддалену 

ідентифікацію клієнтів Bank ID. З метою запобігання ризикам в платежах 

розроблено інфраструктуру та Концепцію здійснення оверсайту платіжних 

систем та перехід на стандарти ISO 20022 (Міжнародний стандарт обміну 

електронними повідомленнями між організаціями фінансової галузі). 

В самому Національному банку України відбувається внутрішня 

трансформація, сфокусована на реінжинірингу, оптимізації та автоматизації 

внутрішніх процесів. Змінилась функціональна організаційна структура та 

здійснено централізацію функцій і реформу територіальних управлінь, 

запроваджено нові стандарти електронного документообігу, активно 

розвивається проектне управління та реформування системи прийняття рішень 

на рівні комітетів та комісій, створено Єдиний сервісний центр для учасників 

ринку. Також реформується регуляторна функція НБУ. 

Компонента ринків капіталу передбачає лібералізацію валютного 

регулювання в рамках нового Закону України «Про валюту та валютні 

операції» та протидію БЕПС. Нова система складається з восьми основних 

постанов у сфері валютного регулювання, серед яких: Положення про 

структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною 
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валютою та банківськими металами на валютному ринку України; Положення 

про здійснення операцій із валютними цінностями; Положення про 

транскордонне переміщення валютних цінностей; Інструкції про порядок 

валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків 

розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів; Положення про 

порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки 

документів (інформації) про валютні операції та ін. 

Нове регулювання передбачає низку послаблень на валютному ринку, які 

полегшать ведення бізнесу та поліпшать інвестиційну привабливість України: 

1. вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків за 

експортно-імпортними контрактами – до 365 днів; 

2. скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 

150 тис. грн; 

3. дозволяється вільне використання рахунків юридичних осіб за кордоном 

(крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки) та здійснення 

операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у банках України; 

4. скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції – їх замінила 

система е-лімітів (2 млн євро/рік для юридичних осіб, 50 тис. євро/рік для 

фізичних осіб); 

5. скасовуються санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної 

діяльності за порушення строків розрахунків та обмеження на дострокове 

погашення зовнішніх зобов’язань [3]. 

Окремим напрямом є реформування державних банків. Оновлені 

стратегічні принципи державного банківського сектора базуються на чотирьох 

основних пріоритетах: 
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1. впровадження стратегій для окремих банків з метою 

відновлення їх діяльності як стабільних, прибуткових установ, які 

функціонують на комерційних засадах; 

2. удосконалення ефективності моделі управління банками 

державного сектору шляхом поліпшення дисципліни і реалізації стратегії, 

а також створення більшої вартості для держави перед виходом капіталу з 

банків; 

3. розробка та впровадження підходів для роботи з 

непрацюючими кредитами з метою зниження тиску на баланси банків 

держсектору, максимізації їх залишкової вартості; 

4. впровадження планів виходу держави з капіталу банків для 

підвищення їх вартості. Планується, що держава до 2022 року знизить 

свою частку в сукупних активах в держбанках з 55% до 24% [1]. 

Реалізація даних напрямів дозволить досягти значних переваг як для 

банківського сектору так і для економіки в цілому. Зробить його прибутковим 

та більш привабливим для іноземних та українських інвесторів, через надання 

доступу до додаткового фінансування по більш привабливим ставкам та 

згенерує додаткові доходи для державного бюджету. 
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Інформаційні технології є невід’ємною частиною сучасного світу, вони 

значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток 

людства. Швидке зростання інформації і високий рівень інформатизації всіх 

сфер людської діяльності зумовлює стрімкий розвиток та використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Важливим стає 

вміння оперативно (ефективно) і якісно працювати з інформацією, 

використовуючи задля цього сучасні засоби та методи. 

Сучасні темпи технологічного та інформаційного розвитку суспільства 

ставлять людей перед необхідністю регулярно підвищувати свій рівень знань і 
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кваліфікацію. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. 

Звідси можна сказати, що актуальність даного питання має місце у сучасному 

освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може 

здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають 

комп’ютерні технології та Інтернет. Одним із найважливіших критеріїв при 

цьому є збереження якості освіти. Практична складова є однією із важливих 

частин професійних програм підготовки студентів медиків. На сьогодні у 

всьому світі надбаний великий досвід із розробки віртуальних лабораторних 

робіт для використання у навчальному процесі ВНЗ. 

 На даному етапі сучасні студенти як у навчанні, так і у повсякденному 

житті досить широко використовують засоби сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, які орієнтовані на використання інтерактивного, 

мультимедіа насиченого навчального середовища. Це диктує необхідність 

здійснювати розробку і впровадження у навчальний процес нових концепцій 

використання інформаційно-комунікаційних технологій: мультимедійних та 

інтерактивних засобів наочності, які допомагають у процесі навчання 

засвоювати нові знання та уміння, стимулюють процес активного навчання, 

сприяють формуванню пізнавальних здібностей та самостійної й творчо 

розвинутої особистості. 

Організація навчального процесу з використанням спостереження за 

максимально реалістичною картинкою підвищує мотивацію й успіхи в 

отриманні знань, стимулює мозкову діяльність. В якості одного з 

перспективних освітніх методів сучасні інформаційні технології може стати 

віртуальна реальність, яка моделюється комп’ютером і розглядається в якості 

особливого інформаційного середовища, в якому об’єкти представлені в трьох 

вимірах. Відмінною рисою цього середовища є зміна зображень в режимі 
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реального часу і переживання ефекту присутності. Віртуальна реальність імітує 

як вплив, так і реакції на цей вплив. 

В цілому вважається, що при використанні інтерактивних, насичених 

мультимедіа, освітніх ресурсів процес навчання стає інтенсивним та 

ефективним, а також створюються умови для самоосвіти та дистанційної 

освіти. 

Зокрема у Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України з метою 

підвищення інформативності навчального процесу на кафедру анатомії людини 

було придбано і встановлено 3 сенсорних інтерактивних столи (виробництва 

ТОВ «Visual fusion technology») з відповідним програмним забезпеченням, яке 

дозволяє опрацьовувати блоки різноманітної додаткової інформації. 

Завдяки цьому в базу даних було інтегровано ряд віртуальних програм з 

анатомії, які дозволяють мобільно оперувати анатомічними об’єктами в 

трьохвимірному 3D-режимі, а також розглядати пошарову будову людського 

тіла. Зокрема на торгівельних інтернет-платформах США було придбано 

програму «Anatomy & Physiology Revealed 3.0 An Interactive Cadaver Dissection 

Experience». Практично необмеженим є і більш широке використання 

відповідних програм. 

Крім того у базу даних введено багато іншого ілюстративного матеріалу: 

навчальні відеофільми, атласи, та наглядні відеоматеріали щодо препарування 

фізичних тіл і набуття інших практичних навичок. Наповнена база 

компʼютерних і магніторезонансних томограм всіх ділянок людського тіла у 

нормі. 

Новим методом застосування технічних засобів є створення віртуальних 

програм , які можуть бути одночасно як навчальними так і контрольними. Вони 

дають можливість вивчити пошарову будову та топографію окремих ділянок 
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тіла. Зокрема створено на кафедрі анатомії віртуальну програму з препарування 

передньої черевної стінки, яка дозволяє візуально оцінювати послідовність 

розташування структурних елементів , їх будову, а також назву окремих 

структур. 

Правильну чи неправильну відповідь студент може оцінити самостійно на 

екрані комп’ютера. 

Такі візуальні програми можуть бути створені по препаруванні будь-якої 

ділянки людського тіла, що допоможе студентам сприймати розташування 

анатомічних структур. 

Висновок. Використання можливостей сенсорних інтерактивних столів є 

досить ефективним додатковим навчальним посібником з анатомії людини при 

підготовці студентів-медиків до їх майбутньої практичної діяльності. 

 

 

Тематика: Педагогічні науки 

 

ЕФЕКТИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ І БІЗНЕСУ 

ЗАСОБАМИ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ 

 

Гичко Наталія 

заступник директора з навчально-виховної роботи 

Кучмик Галина 

профконсультант Центру професійної кар’єри 

Колківського вищого професійного училища 

 

Високий рівень підприємницької активності – це той елемент, без якого 

не може успішно розвиватись кар’єра кваліфікованого робітника. Він також 
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дозволяє людині відчути себе господарем своєї долі, перестати бути залежним 

від влади чи роботодавця.  

Центр професійної кар’єри сприяє формуванню ключових професійних 

компетенцій учнів, зорієнтованих на сучасні стандарти та вимоги ринку праці. 

У Колківському вищому професійному училищі в Центрі професійної 

кар’єри використовують технології формування готовності до підприємницької 

діяльності. Одним з напрямків роботи і є розвиток таких компетентностей.  

Для реалізації цього завдання використовуються педагогічні технології, 

які сприяють формуванню фахівця нового типу з розвиненими і глибокими 

інтересами, високим рівнем мобільності, освіченості і культури, з широкими 

професійними знаннями і вміннями, здатного до творчої діяльності.  

Розвиток підприємницьких компетенцій допомагає формувати стійкі 

орієнтації на трудовий спосіб життя, на практичну підготовку до праці взагалі, 

на розвиток творчих здібностей. 

Для успішного формування в учнів здібностей до підприємницької 

діяльності потрібно проводити відповідну діагностику. Зокрема, тестування 

схильності до підприємницької діяльності сприяє самопізнанню учнями себе, 

власних здібностей, прагнень, рівня домагань;  допомагає зорієнтуватися у 

тому, з яких підприємницьких якостей-компонентів складаються здібності до 

підприємницької діяльності та які з них треба ще розвивати у собі; виробляє 

навички групової взаємодії, співпраці. 

Розвиток особистісних якостей, необхідних для підприємницької 

діяльності в учнів, які бажають нею займатись, сприяє особистісному 

зростанню, яке відповідає новій соціальній ролі.  

Забезпечення розвитку компетентностей, необхідних для 

підприємницької діяльності, вимагає вдосконалення   навичок,  необхідних  для  

досягнення успіху. 
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Закладення основ знань про підприємництво формує в учнів розуміння 

основних категорій сучасного бізнесу, підприємництва та ринкового 

середовища, форм організації бізнесу, ліцензування та легалізації бізнесу, 

фінансування бізнесу, оцінки джерел фінансування.  

Мотивацію до власного бізнесу потрібно ефективно використовувати для 

досягнення своєї цілі у бізнесі. Щоб навчитись перемагати себе, людина 

повинна, перш за все, керувати мотивацією і довіряти їй. Адже людина, яка 

перемогла свою лінь, свій страх і нерішучість, зможе досягти рано чи пізно 

фінансового достатку та благополуччя. 

Формування в учнів підприємницького мислення збалансовує  

необхідність  ініціативності та підприємливості. 

Розвиток лідерських якостей передбачає навчання учнів ораторського 

мистецтва, переконування людей, працювати в колективі, опрацьовувати 

інформацію, осмислюючи її; вчити вільно почуватися перед аудиторією, 

слухати інших, викладати власну точку зору, опираючись на чіткі факти і 

власний досвід.  

Розвиток здатності до творчості, до розумного ризику є обов’язковою 

умовою успіху у підприємництві. Адже послаблена цілеспрямованість, стійкі 

негативні навички у манерах та мисленні, закостенілість форм і методів 

діяльності унеможливлюють досягнути цілі. Креативність значною мірою 

визначається автономністю, еластичністю, легкою адаптацією до будь-яких 

змін. 

Для успішного опанування навичок стратегічного мислення та 

амбіційності необхідно мати на увазі стадії прийняття рішення (аналіз, синтез, 

оцінка). У процесі стратегічного мислення формуються основні принципи 

стратегічного бачення. 
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Розвиток уміння отримувати користь з помилок необхідний у процесі 

розбудови власного бізнесу, адже ведення підприємницької діяльності 

неможливо без ризику, тому підвищена схильність до ризикованих 

вчинків є нормальною особливістю підприємця.  Для підприємця надзвичайно 

важливе уміння спокійно аналізувати кожен свій промах і витягувати з нього 

користь, щоб не повторювати своїх помилок. 

Отже, готовність до пiдприємницької діяльності можливо формувати 

разом з іншими професійними компетентностями кваліфікованих робітників, а 

Центр професійної кар’єри є тим середовищем, у якому є для цього всі 

необхідні умови. 
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Тематика: Економічні науки  

 

НОВІ ПЛАТФОРМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ І ВІДПОЧИНКУ 

 

Глушко І.А.  

Львівський інститут економіки і туризму, 

студентка спец. 073 «Менеджмент» 

 

В умовах високої конкуренції підприємствам галузі туризму доводиться 

запроваджувати суттєві інновації. В державі створюються умови забезпечення 

прогресу сфери туризму та курортів, перетворення її у високорентабельну, 

інтегровану у світовий ринок галузь, що є чинником соціально-економічного 

зростання.  

Статистичні дані свідчать про багаторічну позитивну динаміку кількості 

подорожуючих та відпочиваючих як зовнішнього, так і внутрішнього туризму в 

Україні. Загалом попри систему підтримки галузі на всіх рівнях, а також участі 

профільних громадських та комерційних організацій, існуює низка оставин, що 

спричиняють небезпеки гравців ринку і погіршують інвестиційно-інноваційний 

клімат. SWOT-аналіз розвитку внутрішнього туризму Львівщини включає такі 

основні сильні сторони: природні, рекреаційні ресурси та кліматичні умови; 

впровадження заходів относительно розвитку туристичного регіонального 

кластеру; вигідне транспортно-географічне положення; визначні історичні 

пам'ятки, релігійні комплекси (концентрація духовно-культурних ресурсів). 

Таким чином, Львівська область володіє потужним потенціалом туризму. 

Слабкі сторони: недостатньо пильний контроль органів влади щодо 

забезпечення екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного 

бізнесу; незадовільній стан доріг; відсутність під'їздів до багатьох туристичних 
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об'єктів; неефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу 

сільської місцевості; недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази.  

У сфері торгівлі та послуг капіталовкладення здійснюються здебільше 

для нарощення обігових коштів, а не принципово нових новинок. Однак на 

регіональному та місцевому рівнях мотивація до активізації власної 

інвестиційної діяльності простежується у більшості сегментів індустрії, окрім 

власне роботи туристичних фірм. Вважаємо і розцінюємо песимістичні 

очікування як результат критично несприятливого інвестиційного середовища, 

розвитку самостійного туризму після безвізового режиму для українців, появою 

інших альтернативних каналів організації туристичних поїздок без залучення 

професіоналів.  

У зовнішньому туризмі нині набувають розповсюдження інноваційні 

форми створення туристичного продукту. Ідея полягає у тому, що люди мають 

шанс стати успішними підприємціями, лідерами і мандрівниками. Розроблення 

закордонного туру зазвичай є трудомістким і багатоетапним процесом: 

генерація ідеї, розробка концепції продукту, маркетингові тестування, 

остаточна конкретизація туру, укладання договорів із закордонними 

партнерами, впровадження турпродукту. Така робота вимагає компетентності 

спеціалістів і супроводжується низкою ризиків. Як наслідок створюються 

спільноти «самоврядування», організовані на засадах мережевого маркетингу 

(наприклад, Advant travel). 

У традиційний спосіб якість послуги визначається: оперативністю роботи 

по підбору і організації турів за запитами клієнтів, за термінами отримання 

довідкової інформації, узгодженістю складових комплексного обслуговування. 

Пірамідальна платформа «самоврядування» спрощує технологічний ланцюжок 

одержання продукту і зкорочує витрати грошей та часу. Адже так званий 

«офісний» етап, коли потенційний турист звертається до турфірми із потребою 
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вирушити у подорож чи потребою в іншій послузі оформлення відповідної 

документації і прийняття оплати) від клієнта, взагалі відсутній. Переваги такої 

інновації очевидні – це відповідність правилам сучасного туризму: 

максимальна відповідність послуг вимогам споживачів і характеру споживання, 

гнучкість сервісу. 

Проаналізовані базові інновації в туристичній сфері грунтуються на 

перевагах побудови власного бізнесу і отримання якісного сервісу водночас. На 

ринку з’являються віртуальні форми придбання послуг, відповідно 

зменшується роль туристичних посередників, натомість кількість інтернет-

сайтів зростає і відбувається скорочення терміну одержання послуг.  

Сфера туризму, відпочинку, рекреації, оздоровлення стимулює 

економічну активність, розвиток малого бізнесу, створює робочі місця в різних 

секторах економіки, зменшує відплив кадрів за кордон. Для подальших 

досліджень викликає інтерес інноваційна для України платформа послуг із 

тимчасового проживання (наприклад, Airbnb). 
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У «Порядку денному на XXI століття» зазначається, що «освіта є 

фундаментом сталого розвитку» і головним інструментом для створення 
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гуманного, рівноправного та уважного до проблем людини суспільства. Сталий 

розвиток (англ. Sustainable development) – загальна концепція стосовно 

необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства 

і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню потребу в 

безпечному і здоровому довкіллі. Проблема сталого розвитку – одна з найбільш 

актуальних у сучасному світі. Цією проблемою опікуються світові лідери, їй 

присвячені сотні урядових і міжурядових програм, вона вже багато років стоїть 

у порядку денному найвпливовіших міжнародних організацій.  

Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають його 

найперспективнішою ідеологією XXI століття і навіть усього третього 

тисячоліття, що витіснить усі існуючі світоглядні ідеології, як такі, що є 

фрагментарними, неспроможними забезпечити збалансований розвиток 

цивілізації. Сталий розвиток – це керований процес, в основі якого системний 

підхід та сучасні інформаційні технології, що дозволяють дуже швидко 

моделювати різні варіанти напрямів розвитку, з високою точністю 

прогнозувати їхні результати та вибирати найбільш оптимальний. 

Відомі дослідження американського вченого Н. Джорджеску-Рогена, який 

пов’язує розвиток економіки з природними обмеженнями та робить спроби 

поєднати термодинаміку з економікою довкілля. Ці дослідження він проводив 

незалежно від К. Боулдинга, який у 1966 р. обґрунтував довкільні проблеми 

принципу рівноваги речовини, а також від Г. Айреса і Л. Кохрсена, які 

використовували підхід балансу матеріалів та вхідних і вихідних систем [1].  

Варто зазначити, що досягнення оптимального варіанту розвитку 

декларують ряд країн, але у кожної країни свій шлях розвитку. В одних цей 

шлях «тільки починається, у інших вже розпочався, треті вже стали на шлях 

сталого економічного розвитку (США, Японія, країни Європейського Союзу)» 

[2].   
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Автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку, системно 

висвітленої в монографії «Поза зростанням: економічна теорія сталого 

розвитку» («англ. Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development»), є 

провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля, колишній 

економіст Світового банку Дейлі Ґерман. Спираючись на визначення Комісії 

ООН та науковий аналіз, Ґ. Дейлі тлумачить термін «сталий розвиток» як 

гармонійний, збалансований, безконфліктний  прогрес всієї земної цивілізації, 

груп країн (регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих країн нашої планети за 

науково обґрунтованими планами (методами системного підходу), коли в 

процесі неухильного інноваційного інтенсивного (а не екстенсивного) 

економічного розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс 

питань щодо збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності та 

дискримінації як кожної окремої людини, так і цілих народів чи груп 

населення, у тому числі за етнічними, расовими чи статевими ознаками. 

Не менш важливим є завдання дати молодим людям навички, вміння, 

інструментарій досягнення хоч би й невеликих, але реальних і надзвичайно 

важливих змін на краще – бажанням, розумом, силою та наполегливістю людей, 

місцевих громад. Соціальна мобілізація з метою розв’язання конкретних 

місцевих проблем буття людей неможлива без обізнаних, певною мірою 

підготовлених, ініціативних фахівців нової генерації. Тому навчальна 

дисципліна не може обмежуватися лише екологічною чи еколого-економічною 

проблематикою. Соціальний вимір, а краще сказати – людський вимір сталого 

розвитку – вимагає абсолютно нових підходів: психологічних, моральних, 

культурологічних, політологічних. І на перше місце виступає не власне 

економічна проблематика, а спадкоємність поколінь у реалізації їхніх життєвих 

потреб. Тоді сталий розвиток виступає як похідна і як знаряддя виховання, 

освіти, прав людини, її фізичного і духовного здоров’я, розвитку демократії, 
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законності та ін. З іншого боку, дисципліна, що має предметом сталий 

суспільний розвиток, повинна допомогти студентам перевести вже набуті, і ті, 

що будуть засвоєні пізніше, знання з питань організації державного управління 

та місцевого самоврядування у площину їх практичного використання відносно 

розв’язання проблем місцевого розвитку, до яких долучаються громадські 

організації, об’єднання та рухи. 

Щоб зрозуміти суть проблеми, треба ретроспективно оглянути, коли і як, 

із яких причин вона виникла. Передвісником сучасних підходів і ідей сталого 

розвитку слід вважати нашого співвітчизника академіка В. Вернадського, який 

майже століття тому створив вчення про ноосферу, єдність людини і природи, 

їхній тісний взаємозв’язок і взаємний вплив. Цей учений випередив свій час. 

Людство підійшло до розуміння його ідей значно пізніше, у другій половині 

ХХ століття, коли реальна дійсність, практика виробництва, розподілу і 

споживання виявили небезпеку і згубність подальшого слідування засадам 

індустріальної моделі економічного, та й не лише економічного, а усього 

суспільного розвитку. Для цієї моделі було характерним насильницьке, 

завойовницьке ставлення до природи, ілюзія невичерпності дешевих природних 

ресурсів, ставка на масштабність, а не ефективність виробництва. Потреби 

людей розвивалися, зростали кількісно і якісно, споживання збільшувалося за 

рахунок екстенсивного зростання, без врахування необхідності підтримки 

стабільного існування екосистем та обмеженості ресурсів (перш за все 

сировини та енергоносіїв) у глобальному масштабі. 

У 1980-х рр. почали говорити про екорозвиток, розвиток без руйнування, 

необхідність стійкого розвитку екосистем. «Всесвітня стратегія охорони 

природи» (ВСОП), прийнята в 1980 р. за ініціативою ЮНЕП, Міжнародного 

союзу охорони природи (МСОП) і Всесвітнього фонду дикої природи вперше в 

міжнародному документі уміщувала згадку про стійкий розвиток. «Турбота про 
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планету Земля – стратегія стійкого життя» було другим виданням ВСОП і 

датувалося жовтнем 1991 р. У ньому підкреслюється, що розвиток повинен 

базуватися на збереженні живої природи, захисті структури, функцій і 

різноманітності природних систем Землі, від яких залежать біологічні види. 

Для цього необхідно зберігати системи підтримки життя (життєзабезпечення), 

біорізноманітність, забезпечити стійке використання поновлюваних ресурсів.  

У 1987 р. в доповіді «Наше спільне майбутнє» Міжнародна комісія з 

навколишнього середовища і розвитку (МКНСР) під головуванням екс-

прем’єра Норвегії Г. Х. Брундланд  приділила основну увагу необхідності 

«сталого розвитку» як розвитку, який забезпечує задоволення потреб 

нинішнього покоління без завдавання шкоди можливостям майбутніх поколінь 

у задоволенні їхніх потреб. Це формулювання поняття «сталий розвиток» зараз 

широко використовується як базове в багатьох країнах. Крім того, вона 

стверджувала, що основна ідея людських суспільств має полягати в активізації 

пошуку кращого життя, добробуту. Термін «сталий розвиток» на конференції в 

Ріо-де-Жанейро у 1992 р. в рамках прийняття «Порядку денного на ХХІ 

століття» визначався як «розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, 

не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні 

потреби».  

У закладах вищої освіти впроваджується комплексна програма 

безперервного навчання та виховання учнів і  студентів у галузі екології, 

захисту довкілля та раціонального природокористування з урахуванням усіх 

аспектів ресурсозбереження, екологізації педагогічної, культурологічної, 

юридичної освіти, яка передбачає: розробку навчальних програм, підручників і 

посібників із проблем сталого розвитку та реалізація їх у навчальному процесі; 

створення нових і реорганізація діючих наукових, зокрема, еколого-експертних 

центрів, діяльність яких спрямована на дослідження та оцінку різноманітних 
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проблем сталого розвитку, охорони довкілля, використання природних 

ресурсів, дотримання принципів екологічної безпеки; визначення пріоритетних 

напрямів наукових досліджень у галузі сталого розвитку, використання 

природних ресурсів, охорони довкілля, створення засад екологічної безпеки. 

Отже, стратегічним напрямом освіти має стати врахування ідей концепції 

сталого розвитку. Це потребує не лише трансформації змісту шкільних 

навчальних предметів, а й оновлення змісту і процесу професійної підготовки 

вчителів, розробку відповідних інтегрованих навчальних курсів, які б 

передбачали зміну моделей поведінки, стереотипів ставлення, життєвої позиції, 

розробку необхідного навчально-методичного забезпечення з питань сталого 

розвитку.  
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методики їх навчання 

 

Стратегічні напрями розв’язання екологічних проблем все більше 

зміщуються у бік зміни суспільної свідомості, способу мислення та поведінки, 

вироблення нових життєвих цінностей. Ці зміни передбачають впровадження 

системи цілеспрямованої екологічної освіти і виховання молоді, в якій особливе 

місце належить загальноосвітнім навчальним закладам.  

У нинішній час фіксуємо низький рівень екологічного світогляду, 

відсутність екологічної культури, що нагально потребує розв’язання проблеми 

оптимізації взаємодії людини і природи за рахунок підвищення рівня її 

екологічної культури. Результатом цього має бути активізація діяльності 

людини з метою охорони природи та раціонального використання 

навколишнього середовища. Суттєвого значення у цьому процесі набуває 

якісно організована навчально-виховна діяльність учителя і учнів, що 
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передбачає постійний пошук інноваційних підходів до вивчення природничих 

дисциплін. Відтак постає питання переосмислення і вдосконалення професійної 

підготовки вчителів природничих спеціальностей, її педагогічного підґрунтя 

відповідно до потреб сучасної школи. З огляду на це, на особливу увагу 

заслуговує екологічна освіта майбутніх учителів природничих спеціальностей, 

результатом якої є сформована екологічна культура.  

Проблема взаємовідносин людини і природи була предметом вивчення 

багатьох мислителів минулого і сучасності. Демокрит, Аристотель, А. Дюрер, 

Л. Альберті, А. Баумгартен, Й. Герде, І. Вінкельман спиралися на концепцію 

«виховання на природі» як джерела натхнення, майстерності та пізнання. 

Питання екологічної підготовки студентів закладів вищої освіти, формування 

екологічної культури були предметом вивчення Н. Ясінської, Н. Грейди, 

О. Пруцакової, С. Совгіри, М. Шаповал, М. Шведа. Особливості екологічної 

культури фахівця досліджено в працях С. Дерябо, А. Захлєбного, Г. Ільїної, 

І. Суравегіної, Л. Печко. Закономірностям впливу екологічного виховання на 

формування екологічної культури присвячені роботи М. Бойчева, В. Грубінко, 

Н. Пустовіт, концепції професійної підготовки студентів – дослідження 

Л. Барановської, Т. Вайди, Р. Гуревича, Н. Єфіменко, В. Клочко, М. Козяр, 

Л. Лук’янової, Н. Мойсеюк, М. Сметанського, В. Шахова. Мету, завдання і 

принципи екологічної освіти вивчали П. Бачинський, Н. Авраменко, І. Звєрєв, 

М. Бауер, Г. Білявський, С. Павлюченко, О. Мітрясова, В. Танська та ін. 

Л. Лук’янова в своїй роботі  інтерпретує екологічну культуру як 

своєрідний світоглядний «образ світу», в якому відображено такий стан 

соціально-природних залежностей, який характеризує їх гармонійну єдність, 

раціональне освоєння людиною природної та соціальної дійсності й 

утвердження в цьому процесі своєї власної індивідуальної самобутності [5].   
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 В. Васильєва [1] рекомендує починати екологізацію освіти із 

використання форм проблемного навчання у процесі загальноосвітньої 

підготовки. На її думку, цей підхід буде стимулювати використання чотирьох 

основних освітніх принципів майбутнього, сформульованих ЮНЕСКО: вчитися 

жити разом, вчитися пізнавати, вчитися робити (працювати), вчитися робити.   

Долучаємось до думки М. Кагана стосовно того, що екологічна культура 

є новим типом культури з переосмисленими цінностями, орієнтованими на 

розвиток гармонійних відносин особистості й суспільства з природою [4, с. 42].  

Екологічна культура на рівні особистісних цінностей – це ступінь 

моральної зрілості людини, який глибоко закорінений у підсвідомості. 

Формування екологічної культури майбутніх екологів досягається 

вирішенням таких завдань: послідовне формування любові до світу природи; 

виховання розуміння сучасних проблем навколишнього середовища та 

усвідомлення їх актуальності для всього людства, своєї країни і рідного краю; 

розвиток особистої відповідальності за стан навколишнього середовища на 

національному й глобальному рівнях; засвоєння кращих досягнень 

загальнолюдської і національної культур, розуміння багатогранної цінності 

природи; оволодіння науковими знаннями про взаємозв’язок у системі «людина 

–суспільство – природа», формування знань і умінь дослідницького характеру, 

спрямованих на розвиток творчої і ділової активності при вирішенні 

екологічних проблем і життєвих ситуацій; сприяння переходу набутих знань в 

особисті переконання, які б виключали можливість лицемірства щодо природи; 

розвиток потреби в спілкуванні з нею; розвиток умінь приймати відповідальні 

рішення щодо проблем навколишнього середовища, оволодіння нормами 

екологічно грамотної поведінки; засвоєння і використання у взаємозв’язках 

людини з природою народних традицій і кращих досягнень світової практики; 

виховання постійної турботи про власне здоров’я та вироблення навичок його 
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збереження; активне залучення молоді до безпосередньої природоохоронної та 

дослідницької роботи в довкіллі; залучення підростаючого покоління до 

активної природоохоронної діяльності на основі набутих знань і ціннісних 

орієнтацій [2; 3].  

Під формуванням екологічної культури майбутніх учителів природничих 

спеціальностей розуміємо складне психолого-педагогічне утворення, що 

містить у собі комплекс особистісних, психологічних і професійних 

особливостей майбутнього вчителя, що передбачає сформованість екологічних 

знань, умінь, екологічної свідомості, екологічного стилю мислення та 

діяльності, які проектуються на його професійну діяльність. 

Варто відзначити роль екскурсій у природу, під час яких студенти через 

емоції можуть відчути красу природи, її неповторність; відбувається збагачення 

їх мотивами відповідального ставлення до природи і розвиток екологічно 

грамотної поведінки. Варто акцентувати увагу на тому, що саме юнацький вік 

пов’язується з формуванням таких якостей особистості, як: відповідальність, 

наполегливість, бережливість, доброзичливість, самокритичність, готовність до 

виконання різноманітних завдань, від яких залежить результат гармонійної 

взаємодії з природою і формування екологічної культури. Ми поділяємо думку, 

що метою сучасної професійної освіти є відповідна підготовка майбутніх 

екологів до здійснення раціональної діяльності, спрямованої на охорону та 

поліпшення стану навколишнього природного середовища, попередження 

цивілізаційних загроз і вирішення глобальних екологічних проблем, пов’язаних 

з діяльністю людини. 

Отже, формування екологічної культури майбутніх екологів передбачає 

оволодіння глибокими екологічними знаннями, відповідними уміннями і 

навичками з охорони навколишнього середовища, наявність мотивації та 

ціннісних орієнтацій щодо спрямованої екологічної діяльності, спрямованої на 
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збереження навколишнього середовища, що здобуваються під час вивчення 

природничих дисциплін, розширюються й уточнюються під час занять і 

позааудиторних заходів. Студенти залучаються до  практичної діяльності з 

покращення стану довкілля під час лабораторно-практичних занять, навчально-

польової та педагогічної практик, туристично-краєзнавчої роботи, у процесі  

яких молоді люди можуть активно застосовувати здобуті знання.  

Студенти мають можливість проводити дослідницьку роботу на 

агробіостанції, що діє при Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини, та здобувати практичні навички з посадки, вирощування, 

окуліровки, захисту від шкідників і збирання насіння рослин під час польової 

практики у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України. 

Отже, невід’ємною складовою професійної підготовки студентів природничих 

спеціальностей є навчально-польова практика, у процесі якої студенти 

закріплюють і поглиблюють знання із природничих дисциплін, отримані ними 

під час занять.  
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Вступ. Земляні роботи належать до найбільш трудомістких процесів 

будівництва. Встановлено, що для спорудження 1м3 промислового або 

цивільного приміщення доводиться виконувати відповідно понад 1,5–2,0 та 

0,5–1,0м3 земляних робіт. Вартість земляних робіт становить 10 –15% загальної 

вартості будівельно-монтажних робіт [1].  

Актуальність досліджень. Машини для земляних робіт застосовуються в 

широкому діапазоні грунтових умов, причому в процесі їх застосування 

характерна відносно часта зміна будівельних об’єктів. Це дозволяє зробити 

висновок, що випуск землерийних машин знеособлений у відношенні до 

грунтових умов, зміна яких носить випадковий характер, у зв’язку з чим оцінка 
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техніко-економічної ефективності землерийних машин вимагає імовірнісного 

підходу [2-3]. 

Мета і постановка задачі. Основним завданням роботи є оцінка 

ефективності землерийних машин з використанням в якості критерію величини 

виробничого потенціалу, що дозволить більш обґрунтовано проводити техніко-

економічне зіставлення зразків машин. 

Метою роботи є визначення шляхів вдосконалення конструкцій 

землерийних машин за допомогою обґрунтованого проведення техніко-

економічного зіставлення різних видів зразків машин. 

Оцінка ефективності впровадження у виробництво нових 

конструкцій землерийних машин. 

Середній передбачуваний виробіток машини може оцінюватися її 

виробничим потенціалом, тобто математичним очікуванням її експлуатаційної 

продуктивності: 

 iit pK ПП , (1) 

де  ii pП  – математичне очікування технічної продуктивності при вірогідності 

ip  експлуатації машини в грунті i-ої групи трудності розробки; tK  – 

коефіцієнт, що враховує використання машини в часі і є добутком 

розрахункових коефіцієнтів використання машини за часом в році та протягом 

зміни. 

Коефіцієнт tK  в залежності від типорозміру машини може змінюватися в 

широких межах і складати, наприклад, для бульдозерів і скреперів традиційної 

конструкції 0,26-0,47 [3]. Для землерийно-транспортних машин (бульдозерів, 

скреперів) виробничий потенціал можна визначати з урахуванням дальності 

переміщення грунту у вигляді: 

 iitL pLK ПП , м3 м/ч (2) 

де L  – дальність переміщення грунту, що відповідає умовам найбільшої 
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доцільності застосування машини цього типорозміру. 

Як аналог величини може служити, наприклад, поняття тонно-кілометра, 

використовуване при оцінці вантажоперевезень, але з урахуванням 

інтенсивності процесу. Добуток величини виробничого потенціалу на річний 

фонд робочого часу призводить до відомого поняття виробничої потужності 

машини [1]. 

У такому випадку виробничий потенціал характеризує можливості 

землерийної машини, які можуть бути реалізовані при її експлуатації в деяких 

найбільш імовірних грунтових умовах та виконання заданих показників 

використання машини в часі. 

Залежно від умов експлуатації, що реально склалися, середня 

продуктивність кожної окремо взятої машини може бути вище або нижче 

величини її виробничого потенціалу. У цих випадках міра і характер такого 

відхилення вказуватимуть на специфіку грунтових умов, що створилася, або 

оцінюватимуть рівень організації робіт. Поняття виробничого потенціалу 

землерийної машини дозволяє в найбільш загальному вигляді визначати її 

виробничі можливості. Такий підхід дозволяє також найоб’єктивніше 

оцінювати ефективність різних землерийних машин, оскільки виключає 

випадковості і суб’єктивні прояви у виборі початкових грунтових умов для 

техніко-економічного аналізу. 

Вираз (1) показує, що для визначення виробничого потенціалу 

землерийної машини і його аналізу необхідно знати розподіл грунтів в забоях і 

закономірність зміни її технічної продуктивності залежно від групи грунту.  

При визначенні технічної продуктивності землерийної машини як функції 

групи грунту слід враховувати вплив параметрів робочих органів. Для процесу 

копання цей вплив визначається питомим опором копанню грунту 'K . У 

загальному вигляді можна прийняти, що зміна величини 'K  залежно від групи 



151 
 

 

 

грунту відбувається по деякій геометричній прогресії зі знаменником j . Тоді 

питомий опір копанню грунту i-ої групи може бути виражений як 

1
1 '' KjK i

i
 , (3) 

де 1'K  – питомий опір копанню грунту I групи; i  – 1, 2,…, 5. 

З урахуванням викладеного і на основі аналізу енергетичних витрат по 

основних елементах робочого циклу (копання, переміщення грунту, холостий 

хід) рівняння технічної продуктивності має вигляд [4]: 

для землерийних машин циклічної дії 
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для машин неперервної дії 
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де N  – потужність базової машини, кВт (к.с.); L  – дальність переміщення 

грунту, м;   – коефіцієнт, що враховує витрати грунту при переміщенні; q  – 

ємність робочого органу, м3; т  – ККД трансмісії; fN  – потужність, яка 

потрібна для переміщення машини, кВт (к.с.); в.кK  – коефіцієнт, що враховує 

витрати грунту при копанні. 

Підставляючи (4) та (5) в (1), отримаємо: 

для машин циклічної дії 
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Рівняння (6) і (7) показують, що виробничий потенціал машини зростає зі 

зменшенням величини j , яка характеризує темп зміни питомого опору 

копанню при зміні грунтових умов. Це свідчить про доцільність активізації 

робочих органів землерийних машин. Як бачимо, вдосконалення робочих 

органів є одним з основних шляхів підвищення виробничого потенціалу 

землерийних машин. 

Висновки. Імовірнісна оцінка ефективності землерийних машин з 

використанням в якості критерію величини виробничого потенціалу дозволяє 

більш обґрунтовано проводити техніко-економічне зіставлення зразків машин, 

а також визначати шляхи вдосконалення їх конструкції. Величина виробничого 

потенціалу може використовуватися при прогнозуванні річного вироблення, 

оцінках енергоємності, металоємності, терміну окупності, економічного ефекту 

впровадження нового зразка або модернізації землерийної машини, а також при 

виборі умов і аналізі результатів виробничих випробувань землерийних машин. 
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Сучасна вища освіта, відповідаючи на виклики ринку праці, передбачає 

знання студентами іноземної мови. До того ж, аби вивчення мови було 

професійно-орієнтованим, слід залучати матеріали, що висвітлюють коло 

важливих для майбутнього фахівця питань. Питання екології та стану 

навколишнього середовища безпосередньо пов’язані з професійними 

інтересами фахівців сфери туризму. 
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Метою цієї доповіді є розкриття можливих прийомів залучення текстів 

англомовної екологічної реклами на шляху до оволодіння англійською мовою 

студентами спеціальності «Туризм». Формування свідомого ставлення до 

сучасних екологічних загроз – одне з першочергових завдань освіти. За нашими 

спостереженнями, матеріали екологічної соціальної реклами можуть бути 

залучені до дидактичного процесу не лише при вивченні тематично відповідних 

тем за планом навчального процесу. 

Зазвичай соціальна реклама екологічної спрямованості являє собою 

креолізований текст, де вербальна складова (англомовна інформація в нашому 

випадку) подається разом з аудіо та візуальним контентом (зображення або 

відео). Ця особливість робить екологічну рекламу об’єктом, що привертає увагу 

студентів, добре запам’ятовується. Частотним є випадки використання в 

соціальній рекламі ідіоматичних висловів та прикладів мовної гри, фокусуючи 

увагу студентів на таких висловах, викладач має можливість ефективно 

розширити словниковий запас студентів («Put a lid on Plastic») [1].  

Компактність як характерна риса подібного рекламного продукту також 

стає в нагоді. Такі матеріали доречні на початку заняття, якщо, наприклад, це 

пов’язано з темою за планом (Types of Tourism. Ecotourism), вони можуть стати 

філерами, язі заповнюють несподівані паузи на занятті, айсбрейкерами 

(завданнями, що налаштовують на більш жвавий темп роботи), вони 

зарекомендували себе як ефективні мотиватори дискусій (No water. No Life. No 

blue. No green) [1]. 

Важко переоцінити потенціал залучення англомовної соціальної реклами 

екологічної тематики в процесі розвитку навичок говоріння, ці теми 

викликають значний емоційний відклик. Тож, ще однією ознакою екологічної 

реклами є її емоційність. На нашу думку, ця специфіка обумовлює гарне 



155 
 

 

 

запам’ятовування лексики, що була залучена до вербального компоненту 

зазначеного креолізованого тексту. 

Багато можливостей надає залучення текстів екологічної реклами при 

розгляді комунікативно-граматичних тем, наприклад, «Вираження пропозицій 

за допомогою імперативів» («Make a difference. Choose sustainable fish», «See 

what’s under the sea», «Let’s save our oceans», «don’t wait until the last minute») 

[1, 2]. 

На наше переконання низка граматичних тем також може бути вдало 

висвітлена завдяки екологічній рекламі. По-перше, аби переконати респондента 

у екологічній загрозі автори реклами звертаються до чисельників, наприклад, 

«Ugly is to see overfishing destroy the future of 8000 million people who depend on 

fish survive» або «By the year 2050 there will be more plastic in our oceans than 

fish» або «There is enough Plastic in the ocean to circle the Earth 425 times» [1, 2]. 

По-друге, з метою привернення більшої уваги до проблем навколишнього 

середовища автори соціальної реклами свідомо використовують значну 

кількість висловів у теперішньому часі. Екологічна реклама в більшості 

випадках подана в граматичних конструкціях Present Simple Tense, Present 

Continuous Tense («Ugly is what is happening in our oceans» або «Sea level is 

rising faster than you think», «The ocean is drowning in Plastic», «You are at the top 

of that food chain», «The plastic you use once Tortures ocean forever», «what goes 

in Ocean Goes in You», «You buy. The sea pays») [1, 2]. 

Ще однією граматичною темою, що може бути проілюстрована 

автентичними матеріалами екологічної соціальної реклами, є «Non-Progressive 

Verbs / Дієслова стану». Значна кількість цих слів зі значенням «мислення», 

«сприйняття органами чуття» зафіксована нами в структурі зазначеного 

рекламного продукту: «Sea level is rising faster than you think», «You see the 

difference. The turtle doesn’t» [1, 2]. 
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Соціальна реклама екологічної спрямованості «радить», «дозволяє», 

«забороняє» дії, що впливають на стан навколишнього середовища, саме тому 

вона наповнена модальними дієсловами. Таким чином, розгляд граматичних 

тем з блоку «Модальні дієслова» досить вдало можна поєднувати з наочним  

матеріалами екологічної реклами, «We must say about it», «We must help» «They 

can’t afford to wait for evolution», «Without oceans Life on Earth can not exist», 

«Just because you can’t see it, doesn’t mean it isn’t there», «You might not 

understand it» [1, 2]. 

В якості висновку слід зазначити,що використання креолізованих текстів 

англомовної соціальної реклами екологічної спрямованості позитивно впливає 

на результати навчання студентів спеціальності «Туризм», адже імплементація 

зазначеного контенту спрямована на досягнення широкого кола цілей та 

завдань навчального процесу. 
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In terms of morphological, biological and agronomic features, buckwheat is 

radically different from other crops. An unusual combination of properties such as 

low yields and huge productivity potential, thermophilicity and ability to grow in 

temperate latitudes, unpretentiousness to the soil and poor sensitivity to high fertility, 

water-loving and the ability to actively restore growth after drought, simultaneous 

flowering and fruit formation, cemented her reputation as a "mysterious" culture. 

The main mechanism for providing of expanding the adaptive capacity of 

buckwheat is the reduction of the number of metameres in the vegetative as well as in 

the generative sphere. The practice of breeding required the transition from the 

concept of "plant habit" to the concept of "architectonics of the variety", for the 

description of which there was developed "metameric formula" of the variety. 

Metameric plant architectonics is an integral morphogenetic indicator that 

characterizes the size, number, spatial localization and rhythm of shoot formation, as 

well as the duration of vegetation and the productivity potential of a plant, variety. 

The metameres that most fully characterize the productive properties of a buckwheat 
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plant are vegetative and generative nodes as indicators of the development of the 

donor (assimilating) and acceptor (consumer) systems of the plant. Their number 

determines the productivity potential of the plant (biomass), and their ratio 

determines the degree of outflow of the assimilants into the grain (harvest index), that 

is, it characterizes donor-acceptor relationships in selected varieties [1, p. 49-55]. 

The size of the vegetative zone of the stem determines the timing of the onset 

of flowering phase in plants, and the development of this feature in the upper 

branches determines the synchrony of flowering of the plant. Flowering occurs more 

vigorously in those plants that have a smaller gap in the flowering of flowers on the 

inflorescences of the stems and upper branches. 

The main indicators that characterize the buckwheat stem include the node of 

the first branch, which closely correlates with the duration of the growing season, the 

height of the plant, the node of the first inflorescence. It is a beginning of the stem 

branching zone. 

Field studies were conducted in the breeding rotation of the Research Institute 

of Large Crops of Podilskyi State Agrarian and Engineering University during 2015-

2018. 

The laying of experiments, material evaluation, analysis of plants, yield and 

grain quality were carried out in accordance with the standard methods of the State 

variety testing [2, p. 3-25]. The material was studied under the conditions of screen 

isolation created with the help of a tetraploid form of buckwheat. Methods were 

proposed by E.D. Nettevich and M.V. Fesenko, improved by O.S. Alekseeva [3, p. 

124-141]. The width of the screen strips was 10.8 m. 

We have recorded this feature in new breeding material and parental forms. 

The results of studies indicate that the node of the first branch of the new breeding 

material was in the range of 2.28-2.96 pcs. Only hybrid combinations created from 

the involvement of crossings of varieties Solianska and Skorostyhla 86, it was 
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slightly higher than 3. The variation of this feature is in the range of 28,34-53,57, 

which indicates the average population evenness on this basis. In almost all studied 

hybrid combinations, we observed a decrease of the branching node in comparison 

with the Victoria standard. 

The first inflorescence node divides the stem into the branching and fruiting 

zone. The lower the first inflorescence is located on the plant, the smaller the 

branching zone and the shorter the growing season. This property of buckwheat is 

genetically incorporated and is of practical importance in breeding for maturity. In 

the new breeding material and the original parent varieties, which we studied, we 

noted the laying of the first inflorescence at the node with a value of 5.16-6.71, 

depending on the genotype and weather conditions. In hybrid combinations 25/06 

Veselka × Alionushka, 3/06 Solianska × Mig, 2/06 Mig × Solianska, the node of 

laying the first inflorescence has a value of 4.88-5.48, which indicates the appearance 

of more maturing hybrids compared to the parent forms. 

However, a large number of hybrids with the studied indicator took an 

intermediate position, deviating towards one of the parents. This indicator is the least 

variable and the coefficient of variation is in the range of 14.4-22.11, which 

corresponds to a two-point estimate on the scale of variability. Based on the basic 

morphological features directly related to the speed of ripening, we determined the 

ratio between the fruiting and branching zones of the shoot. 

During the years of research, the average number of vegetative nodes in the 

branch of the shoot ranged from 4.9 pcs. Veselka × Alionushka to 5.8 pcs. Victoria. 

The average number of vegetative nodes on the plant varied within 11.2-14.1 pcs. In 

all hybrid combinations, we observed the magnitude of the ratio between the fruiting 

and branching zones of the shoot more than one. This indicates that the new breeding 

material predominates original parental forms. 
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Симетрія – поширене явище, яке ми спостерігаємо у всіх формах і 

масштабах у природних та техногенних середовищах, від галактик до 

біологічних структур. Значна частина нашого розуміння світу ґрунтується на 

сприйнятті та розпізнаванні повторних закономірностей, які узагальнені 

математичним поняттям симетрії. 

Люди і тварини мають вроджену здатність сприймати і використовувати 

переваги симетрії в повсякденному житті, але використання цього потужного 

розуміння для машинного інтелекту залишається невловимою метою.  

У основних науках розуміння симетрії відіграло глибоку роль у кількох 

важливих відкриттях, серед яких: теорія відносності (відкриття ізометрії 

космічного часу Мінковського), подвійна спіральна структура ДНК,  відкриття 

квазікристалів (перше спостереження незвичайної п’ятикратної симетрії). З 

огляду на потужну роль симетрії в історії природничих наук, ми можемо 

висунути гіпотезу, що симетрія в обчислювальних науках, визначена як 

використання комп’ютерів для моделювання, аналізу, синтезу та 

маніпулювання симетріями в цифрових формах, зображеннях чи іншим чином, 

також буде відігравати вирішальну роль у просуванні нашого розуміння 

штучного / машинного інтелекту.   

Будемо вважати симетрію як вираження поняття, що фігура чи об’єкт 

зроблені з декількох копій одних і тих же менших одиниць, які можна  

взаємозамінювати довільним чином. Математично ми формалізуємо це поняття  

за допомогою вивчення впливу перетворень на об’єкт у певному просторі [1, 

c. 81]. 

Чому симетрія має відношення до обчислювальних наук? 

До обчислювальних наук входять всі комп’ютерні галузі присвячені 

вивченню алгоритмів, які описуються в термінах вибраної науки.  
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Обчислювальна модель симетрії особливо доречна для  комп’ютерної 

графіки, або машинного інтелекту в цілому, через її  розповсюдженість: 

фізичний і цифровий світи наповнені різними формами симетрії.  Розпізнавання 

симетрій – це перші степи на шляху до мінімізації надмірності, що часто 

призводить до різкого скорочення обчислень [2, c. 143]. 

Симетрія  має бути визначена принципом проектування (від природи чи 

від людини), які можуть керувати машинним сприйняттям, виявленням, 

розпізнаванням та синтезом реального світу. 

Люди є експертами у виявленні та оцінці симетрії.  Наша здатність 

розпізнавати відхилення від ідеальних симетрій відображає рівень витонченості 

людського сприйняття. З інженерної точки зору залишається незрозумілим, як 

зафіксувати та моделювати цю сприйнятливу здатність людей і тварин для 

машинного / штучного інтелекту. 

Розглянемо поняття симетрії більш формально 

Означення. У метричному просторі M, симетрія g ∈ G множини S ⊆ M   є 

ізометрією (перетворення, яка зберігає відстань), що відображає S саму в себе 

(автоморфізм), g(S)= S. Перетворення g зберігає S інваріантним загалом при 

перестановці його окремих частин.  

Симетрія G з  S утворює групу {G,∗}, замкнену відносно операції *, яку 

називають групою симетрії S [3, c. 68]. 

Теорія груп забезпечує рівень абстракції, що призводить до простоти і 

повноти в практичній розробці алгоритмів і їх застосуванні.  

Як  правило, теорія груп введена як абстрактна теорія, а не теоретична 

основа для алгоритмічного усунення реальних проблем в області комп’ютерної 

графіки або машинного інтелекту в цілому. 

Незалежно від того, наскільки потужними стали комп’ютери, одною  з 

основних проблем комп’ютерів є їхня обмежена здатність роботи. Одна проста 
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помилка знищує будь-які ідеальні симетричні дані. Крім того, непослідовна 

топологічна природа груп симетрії створює серйозні проблеми для їх 

представлення та обчислення на комп’ютерах в єдиному зображенні [4, c. 216]. 

Підсумовуючи сказане, можна відзначити, що для симетрії в 

обчислювальних науках властиві  щонайменше дві гострі розбіжності: 

• чисті формальні концепції теорії груп порівняно з недосконалими,  

неоднозначними, спотвореними та часто прихованими закономірностями 

симетрії в цифрових даних реального світу;  

• обмеження представницької потужності комп’ютерів (апаратних 

засобів) та відсутність обчислювальних моделей симетрії реального світу 

(програмного забезпечення) [5, c. 43]. 

Без чіткого та ефективного вирішення кожного з цих викликів, 

неможливо, щоб симетрія в обчислювальних науках звільнила свою потенційну 

силу і почала відігравати  істотну роль у дослідженнях  комп’ютерів та 

комп’ютерній графіці, хоча ця роль стає все більш очевиднішою.   

Симетрія вже знайшла широке застосування в світі комп’ютерної графіки, 

особливо в генерації шаблонів і текстур. Деякі аспекти симетрії настільки 

натуральні та інтуїтивно зрозумілі, що їх можна знайти наявно в багатьох 

графічних методах.   

Дослідження показали, що для відтворення симетричних фрагментів 

передбачена система на основі мови програмування Java, яка показує, що 

фрагменти можуть бути параметризовані таким чином, що алгоритм 

оптимізації може шукати простір фрагментів для тих, чиї прототипи найбільш 

нагадують форму цільової фігури, яку надає користувач. Фрагменти 

порівнюються з формою цільової фігури, використовуючи метрику з 

найменшими квадратами. Цей процес можемо назвати угрупуванням, коли 

зображення ділиться, і на однорідних  ділянках і їх околицях розглядаються всі 
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пікселі. Наприклад, так можна шукати ділянки одного кольору або ж схожі 

текстури.  Або ж на основі JavaScript: симетрія може використовуватись в 

якості глобальної ознаки, де всі  точки об’єкта сприятимуть визначенню 

симетрії і зображення є симетричним відносно осі симетрії, або в якості 

локальної ознаки, де кожен елемент симетрії підтримується локально деякою 

підмножиною об’єкта.   

При створенні шпалер, текстур реплікують лінії, сегменти, 

використовуючи ієрархію рекурсивних функцій, що виводяться назовні в 

відображені даних: кожна пряма і відтворена орієнтація сегмента малюється в 

кожному відображені, перш ніж перейти до наступного.  Або ж фрагменти 

текстур, мозаїк – це набір метрик, в якій всі елементи є конгруентними для 

однієї форми, що називається прототипом. Звичайно, елементи являють собою 

конструкцію в площині з асоційованою групою симетрії. З іншого боку, вони 

мають просту структуру і повністю класифіковані. Вони потрапляють у 

розрізнені комбінаторні типи, що ґрунтуються на відношеннях між елементами 

(фрагментами мозаїк, текстур) та їх сусідніми елементами (в свою чергу є 

споріднені типи фрагментів, які відрізняються внутрішніми симетріями), і 

допускають ефективну програмну реалізацію [3, c. 70]. 

Симетрія − захоплююча тема у багатьох різних галузях, включаючи 

науку, техніку та мистецтво. Виявлення симетрії, як чисте інтелектуальне 

прагнення до програмного сприйняття, або як практичний інструмент для 

стиснення даних використовується в комп’ютерних програмах і  комп’ютерній 

графіці. 
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Підготовка майбутнього вчителя іноземних мов до роботи у 

загальноосвітній школі залишається одним з пріоритетних напрямів 
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європейської освіти. Важливим тому постає питання оновлення змісту та 

підходів до мовної та методичної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов 

у вищих навчальних закладах. 

Професійна компетентність учителя, за визначенням Г. Л. Рурик, – це 

інтегративне особистісне утворення на засадах теоретичних знань, практичних 

умінь, особистісних якостей та досвіду, що зумовлюють готовність учителя до 

виконання педагогічної діяльності та забезпечують високий рівень її 

самоорганізації [1, с. 348]. 

Метою навчання іноземної мови учнів у загальноосвітніх школах має 

стати практичне використання іноземної мови. 

Готуючи студентів до майбутньої професійної діяльності, необхідно 

створити таку навчальну програму, яка б охоплювала наступні принципи: 

1. Методика викладання – ключова дисципліна підготовки майбутніх 

учителів. Саме вона має поєднати теоретичні принципи та практику навчання. 

Головним у такому розумінні методики стає застосування знань у конкретних 

ситуаціях навчального процесу, а не самі знання. 

2. Викладання іноземною мовою. Ключові дисципліни повинні 

викладатись лише іноземною мовою, що надасть студенту розвивати не лише 

його професійні навички, але й розвиватиме його комунікативні здібності. 

3. Різноманітність підходів до навчання. Нині широко визначається, 

що традиційна лекція не є ефективним інструментом під час викладання будь-

якої навчальної дисципліни. Відповідно необхідним постає пошук 

інтерактивних навчальних підходів, які включають навчання на основі 

комунікативних завдань, використання ситуаційних досліджень, симуляції, 

групові проекти та розв’язання проблем. Всі ці підходи мають сприяти 

підвищенню рівня інтерактивності та перетворенню студента на суб’єкт 

навчального процесу. 
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4. Доповнення курсу методики курсами з практики з практики мови. 

Заняття з практичного курсу іноземної мови, які проводяться паралельно з 

курсом методики, повинні також відображати основні інноваційні принципи. 

5. Періодизація шкільної практики. Студенти-майбутні вчителі 

набувають практичного досвіду роботи в школі. На нашу думку, практика 

повинна проходити у три етапи: студент як спостерігач; студент як асистент 

шкільного вчителя; студент як практикуючий вчитель, до обов’язків якого 

входить проведення повноцінних уроків. Кожен із названих етапів повинен 

передбачати наявність міцних зв’язків між курсом методики та практикою в 

школі.  

Кожен випускник педагогічного університету повинен демонструвати 

компетентність у таких сферах: 

1. розуміння учнів (визначати навчальні потреби учнів, пропонувати 

навчальні дії та матеріали для задоволення цих потреб; розуміти основні теорії 

вивченні іноземної мови та оволодіння нею; залучати учнів до різноманітних 

способів учіння; враховувати психологічні та соціальні чинники; розуміти 

концепцію навчальної автономії учнів та її вплив на навчання та учіння; 

скеровувати учнів у пошуку та використанні навчальних ресурсів; 

ідентифікувати індивідуальні навчальні труднощі учнів); 

2. планування уроків та навчальних курсів (планувати навчальний 

процес з урахуванням навчальних потреб учнів; планувати навчання мовних 

аспектів у комунікативних контекстах; оцінювати й добирати навчальні 

матеріали для учнів відповідно до цілей і задач уроку; планувати етапи уроку; 

планувати способи взаємодії для різних видів діяльності на уроці; аналізувати 

мовний матеріал, запланований для вивчення на уроці); 

3. організація уроку (створити умови та забезпечити відповідними 

засобами для учіння на уроці; організувати навчальний процес на уроці; 
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підтримувати належний баланс між обсягом мовлення вчителя та обсягом 

мовлення учнів; виявляти проблеми в  поведінці учнів та адекватно вирішувати 

їх; забезпечувати належний зворотній  зв'язок з учнями; використовувати 

навчальні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології для сприяння 

учінню); 

4. оцінювання навчальних досягнень учнів (використовувати різні 

типи оцінювання; відстежувати, діагностувати, узагальнювати помилки та 

труднощі учнів; допомагати учням зрозуміти свої помилки та знаходити шляхи 

їх усунення; добирати тексти для навчання та тестування відповідно до 

Державних програм з іноземних мов; розробляти тести поточної успішності та 

тести досягнень; оцінювати  та добирати завдання та тести з існуючих он-лайн 

чи друкованих джерел для оцінювання навчальних досягнень учнів; 

адмініструвати, перевіряти та коментувати тести вчасно та належним 

способом); 

5. знання предмета «Іноземна мова» (мати рівень В2/С1 з іноземної 

мови; добирати мовний матеріал і термінологію до рівня володіння мовою 

учнями та типу уроку; відповідати вичерпно та правильно на запитання учнів 

про різні аспекти мови та її використання; передбачати можливі мовні 

проблеми; використовувати широкий діапазон прийомів; слугувати зразком для 

учнів у вимові та граматичній правильності мовлення; слідкувати за змінами та 

новаціями в розмовній та писемній іноземній мові); 

6. знання предмета «Шкільний курс іноземної мови та методика її 

викладання»  (мати обґрунтовані знання теорії навчання та вивчення мови; 

обґрунтовувати свідомо підходи до навчання, різноманітні прийоми т 

матеріали, які використовує; добирати чи розробляти необхідні завдання та 

матеріали для роботи в класі; розширювати власний діапазон навчальних 

прийомів шляхом спостереження за ходом уроків колег); 
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7. керування власним професійним розвитком (співпрацювати з 

колегами, постійно обмінюючись досвідом та ідеями; продовжувати навчатися; 

слідкувати  за останніми подіями в галузі навчання іноземної мови; розуміти як 

спостерігати за ходом уроку та вчитись у колег; визначати аспекти 

професійного удосконалення, ставити цілі та планувати шляхи їх досягнення; 

розвивати власну навчальну автономію). 

Якщо студенти дотримуватимуться вище згаданих принципів та 

розвиватимуть свою професійну компетентність, тоді стануть успішним 

учителем, на якого чекає українська школа. 
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Тематика: Філософські науки 

 

ВІРТУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ: ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТ 

 

Гривнак Б.Л. 

кандидат філософських наук, 

 доцент кафедри суспільних наук; 

Брусова  Н.В. 

студентка інституту гуманітарної підготовки 

 та державного управління 

Івано-Франківський національний технічний університет 

 нафти і газу 

 (Україна, Івано-Франківськ) 

 

Освіта завжди була рушієм суспільного і технічного прогресу, а тому у 

всі часи здобуття освіти було свого роду перепусткою у вищий світ – таких 

людей поважали, їх цінували, до їх думки прислухалися. Однак, суспільство 

змінилося, а відповідно повинна змінитися і освіта. Вона має надавати тим, хто 

навчається, такі знання і вміння, які були б достатніми для професійної та 

особистісної реалізації у майбутньому. 

Україна сьогодні перебуває в тому періоді, коли застарілі технології та 

методики вже не працюють належним чином, а нові створюються буквально «з 

коліс», постійно змінюючись та намагаючись «устигнути» за трендами та 

попитом з боку потенційних абітурієнтів. Окрім міграції між країнами, 

почалася міграція міжфахова: зміна професії на більш оплачувану чи таку, що 

користується попитом на ринку праці [4]. 
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Цікавою характеристикою сучасній українській освіті є стаття 

М. Дубинянського в Інтернет-виданні «Українська правда». Автор намагається 

подати реальний стан та ґенезу проблем сучасної української освіти. Він 

зазначає: «За інерцією вважають що в заклади освіти ідуть за знаннями. Але це 

вже давно не так. Перш за все, туди ідуть за новими знайомствами і зв’язками, 

за статусом і перспективами, за атестатами і дипломами.  Якщо головною 

метою навчання, скажімо в університеті, є диплом, то чому б його просто не 

купити? Якщо школу відвідують заради її закінчення, то навіщо учитися» [3]?  

Автор додає, що це зовсім не означає, що освітні заклади тепер зовсім не 

потрібні і кожен власник персонального комп’ютера сам собі Оксфорд і 

Сорбонна. Великого значення набули інтелектуальні навики: орієнтування в  

інформаційному просторі, пошук необхідної інформації, її осмислення, 

раціональне використання. Але парадокс полягає в тому, що часто всі ці навики 

доводиться отримувати поза межами офіційного навчального процесу. Нашими 

наставниками стають рідні, знайомі, старші колеги, організатори спеціальних 

тренінгів і т. д. [3]. 

На думку М. Дубинянського, сьогодні головною функцією освіти і надалі 

вважається вивчення інформації, яку обрали міністерські чиновники, і в цьому 

криється головна проблема деградації освіти, адже за останні десятиліття світ 

дуже змінився і продовжує змінюватися. Однак, освітня система практично не 

реагує на виклики часу. Навчання  більше зводиться до даремної трати часу і 

розумової енергії. Воно дедалі менше співвідноситься із життєвими 

досягненнями, втрачає практичну цінність і перетворюється у абстрактний 

ритуал. Не дивно, що юне покоління намагається ухилитися від участі в цьому 

ритуальному дійстві. Не можна не бачити очевидного – система, що  

побудована на передачі непотрібної інформації, виглядає просто недолуго у 

сучасному інформаційному суспільстві [3]. 
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Одним із головних факторів, що спричинив розвиток та утвердження 

інформаційного суспільства, є використання та розповсюдження глобальної 

мережі Інтернет. Якщо Інтернет можна використовувати для передачі 

інформації і спілкування, то чому б не використати його для здобуття освіти та 

організації навчального процесу? Дистанційна освіта, самоосвіта, організоване 

колективне навчання — все це стає простішим і зручнішим, якщо 

використовувати електронні комунікації. При цьому фізичні відстані та 

міждержавні кордони для такого навчання не створюють жодних перешкод. Що 

ж являє собою віртуальна освіта сьогодні? 

Нині в освіті дуже часто використовується термін «віртуальний». Під 

віртуальним середовищем розуміють віртуальну реальність, що створюється 

технічними засобами: веб-сторінками, електронною поштою, чатами, аудіо- та 

відео конференціями, тощо. Таким чином, віртуальна освіта – це зміна та 

покращення внутрішніх якостей реальних суб'єктів (учня, викладача), що 

відбуваються в результаті їхньої діяльнісної взаємодії (віртуального процесу). 

Існування віртуального освітнього простору поза комунікацією викладачів, 

учнів та навчальних об'єктів неможливо. Головна мета віртуальної освіти – 

виявлення і досягнення людиною свого місця в реальному світі, який 

сполучається з його віртуальністю та іншими можливостями [1]. 

Віртуальна освіта тісно пов'язана з безперервною. Безперервна освіта – це 

єдність трьох складових: автономних систем освіти; забезпечення всебічного 

розвитку людини і створення «відкритого (віртуального) університету» 

особистості; а також випереджаючої підготовки спеціалістів та фахівців до 

активної діяльності у позаосвітніх системах. Це означає, що система освіти 

відіграє роль центру формування і вирощування нових зразків діяльності. Тобто 

віртуальна освіта – складова безперервної освіти, а віртуальний університет 
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призначений обов'язково містити в собі позаосвітній сектор. Такі університети 

з'явилися у США і результати їх діяльності досить обнадійливі.  [1]. 

В Україні онлайн-освіта лише починає виникати, беручи за зразок досвід 

англомовних платформ. Хто і як реалізовує можливості онлайн-освіти в Україні 

сьогодні? Загалом здебільшого це – закордонні проекти і сервіси, але 

починаючи з 2014 р. є і вітчизняні розробки, зокрема проект «Prometheus», 

програми «IT-Labs» і «Телепортус»,  завдяки яким освіта через Інтернет уже не 

є чимось невідомим і малознайомим для українського інтернет-користувача [4]. 

Головними проблемами розвитку онлайн-освіти в Україні вважають: 

1. Повільний розвиток швидкісного мобільного Інтернету.  

2. Відсутність інноваційного мислення у викладачів традиційних 

університетів. 

3. Дотаційність так званої «державної» освіти. 

4. Малий досвід потенційних викладачів у формуванні курсів і програм. 

5. Відсутність методологічного апарату і практики дистанційного 

викладання. 

6. Дефіцит інвестицій в онлайн-освіту. 

7. Тривале ігнорування державою можливостей онлайн-освіти для 

дистанційного та інклюзивного навчання [4]. 

Сьогодні навчання через Інтернет розглядається не просто як зручна 

можливість підвищення кваліфікації, а як серйозна альтернатива звичайній 

освіті, яка дає студентові можливість одержати глибокі знання. Комп'ютер і 

Інтернет потрібні не тільки для того, щоб отримувати довідкову та розважальну 

інформацію. Однак, варто зазначити, що віртуальне навчання підходить далеко 

не всім. Така форма буде ефективна лише для цілеспрямованих студентів, які 

чітко знають, чого прагнуть і заощаджують час. [2]. 
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Щоб збільшити ефективність, у провідні дистанційні методики сьогодні 

впроваджуються ігрові елементи, аудіо і відео, створюються форуми учнів, на 

яких нинішні студенти, і ті, що вже закінчили навчання, діляться практичними 

знаннями. Однак, психологи вважають, що дистанційна освіта найбільш 

ефективна для людей старших 30 років. Тим, хто ще не досяг цього віку, краще 

вибирати хоча б дистанційно-очну або очно-заочну форму навчання - інакше 

користі може зовсім не бути. Загалом же можна виділити як переваги, так 

недоліки віртуальної освіти. 

1. Переваги: 

  – можливість самостійно розподіляти власний час; 

–  паралельно з освітнім процесом студент знайомиться з новими 

технологіями, софтом, комп'ютерними програмами; 

–  викладачі не будуть відволікатися від вас на невстигаючих студентів.  

2. Недоліки: 

 –  немає можливості уточнити незрозумілий для учня момент під час 

процесу навчання; 

–  більшість учнів із труднощами можуть оцінити засвоєння матеріалу;  

–  методика ефективна в тому випадку, коли учневі цікавий матеріал [2]. 

Загалом же українська наука та освіта поволі інтегрується у світовий 

інтелектуальний простір. Разом з тим, враховуючи розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій та специфіку національної системи освіти можна 

намітити такі можливі стратегії розвитку віртуальної освіти в нашій державі: 

1. Врахування рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

при плануванні та організації навчального процесу з метою інтенсифікації 

віртуальної (дистанційної) форми навчання. 

2. Пошук оптимального балансу між вартістю, тривалістю та якістю 

віртуального навчання для залучення бажаючих здобути таку освіту.  
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3. Донесення до потенційних учнів (студентів), а також педагогів, 

інформації про переваги  технологій віртуальної освіти. 

4. Врахування у програмах професійної підготовки учителів та викладачів 

вимог роботи у віртуальному освітньому просторі. 

5. Співпраця навчальних закладів у галузі розвитку віртуальної освіти. 

6. Підтримка і матеріальне стимулювання навчальними закладами  

педагогів, які використовують у своїй діяльності технології  віртуальної освіти.  
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Тематика: Політичні науки 

 

ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ БІЗНЕС ЕТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ 

 

 Гусєв А.М. 

кандидат біологічних наук, доцент 

Національний технічний університет України  «КПІ імені Ігоря Сікорського»   

yk-81@i.ua 

 

Промисловість, яка залишалась у спадок Україні від СРСР вже давно 

вичерпала свій як моральний так і  технічний ресурс. Враховуючи, що 

діяльність олігархічного капіталу завжди була спрямована на отримання 

максимального прибутку без суттєвих капіталовкладень в промислові 

підприємства, а отриманий прибуток чи ховається за кордоном, чи 

використовується для закупівлі предметів розкоші (маєтки, будинки в 

«дорогих» містах, вілли на престижних курортах). Таким чином, Українська 

промисловість, для дальшого існування, потребує великих капіталовкладень, 

запровадження новітніх технологій. Необхідність проведення 

реструктуризації підприємств, з одного боку, та потреба у скороченні 

технологічного розриву — з іншого, актуалізують для України питання 

залучення іноземних інвестицій. Потрібен приход в Україну 

довгострокових іноземних  інвестицій які будуть спрямовані на підйом 

промисловості. 

Залучення саме довгострокових іноземних інвестицій, а також активізація 

діяльності з їх «просування» протягом майже усіх років незалежності України 

було одним із пріоритетних завдань її економічної політики. Але требо визнати, 

всі намагання залучити потужних, «шановних» інвесторів в Україну при всіх 
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президентах завершилася невдачею. Великі західні інвестори з дуже великою 

обережністю ставляться до України. 

Одним із показників, що відображає ступінь інтеграції країни у світове 

господарство, розвиток її зовнішньоекономічних зв'язків та прагнення до 

створення відкритої, експорт орієнтованої моделі економіки — накопичені 

обсяги іноземних інвестицій, Україна значно поступається переважній 

більшості країн з трансформаційною економікою  [1]. 

Аналізуючи причини такого відношення світових інвесторів, перш за все 

називають корупцію та відсутність законності в державі. 

В [2] наведені топ-10 перешкод для інвестицій в Україні: 

1. широко розповсюджена корупція; 

2. недовіра до судової системи; 

3. нестабільна валюта та фінансова система; 

4. монополізація ринків та захоплення влади олігархами; 

5. військовий конфлікт з Росією; 

6. обтяжливе та мінливе законодавство; 

7. репресивні дії правоохоронних органів; 

8. обмеження на рух капіталу та валютні операції; 

9. складне податкове адміністрування; 

10. пожвавлення трудової міграції в Україні. 

Масштабна корупція, недовіра до судів, нестабільна фінансова 

система, вплив монополій та олігархів – це основні перешкоди для 

інвестицій в Україні. Але навіть якщо інвестор сприйняв корупцію як даність і 

залучився підтримкою державних мужів або просто заклав корупційну 

складову до бізнес-плану, його чекають прикрі несподіванки, пов’язані з 

судовою системою, фінансовою нестабільністю. А крім того йому ставитимуть 
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палиці в колеса різноманітні галузеві монополії та великі корпорації, які 

належать наближеним до влади бізнесменам (так званим олігархам) [3]. 

При розгляді причин фактичної відсутності іноземних інвестицій не 

звертають уваги, а точніше, не бачать, ще один, дуже важливий фактор ділової 

діяльності: бізнес етику. 

Ділова етика в широкому сенсі - це сукупність етичних принципів і норм, 

якими повинна керуватися діяльність організацій та їх членів у сфері 

управління та підприємництва. 

В Україні  фактично не діє головний фундаментальний принцип 

сучасного західного суспільства: принцип недоторканності приватної власності. 

Можливо на таке відношення до приватної власності впливають  особливості 

православної культури, яка зневажає поклоніння матеріальним цінностям, і 

комуністичне не прийняття приватної власності. Також в Україні існує 

зневажливе ставлення до закону і до ролі держави. 

Етичний парадокс бізнесу в Україні полягає в тому, що етичність або 

неетичність тих чи інших вчинків часто не визначається ні законом, ні 

особистим вибором, а диктується перш за все необхідністю виживання 

підприємця в умовах невизначеності, недосконалості та недотримання законів, 

байдужості, а найчастіше і утиски з боку держави. Система партнерства бізнесу 

і держави в сучасній Україні існує лише у вигляді зрощування великих 

структур бізнесу з корумпованим чиновництвом у вигляді олігархії. 

На Заході питання бізнес етики мають досить давню історію, роль 

етичних принципів з кожним етапом розвитку суспільства підвищується. 

Ділова етика вдосконалюється, а її принципи є важливою настановою в ділової 

діяльності ведучих успішних світових компаній. Здатність організації виживати 

і розвиватися в умовах глобалізації, прискорення науково-технічного розвитку 

та суттєвого зростання складності визначається здатністю адаптації, яка 
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визначається рівнем і набором компетенцій фахівців. Носієм найважливішого 

капіталу стає людина. Роль етики, як інструменту залучення потенціалу 

особистості в бізнес, багаторазово зростає. 

Принципова відмінність в менталітеті, перш за все - принципово різна 

бізнес-культура і бізнес-етика, також відлякує західних інвесторів. Західний 

інвестор живе, дотримуючись духу і букві закону, прозорих правилах гри, і 

коли він стикається з понятійними трактуваннями на кшталт: «вірьте мені», «у 

нас так прийнято», «ми заплатили і все порешаємо» [3], то у нього виникає 

природне бажання вийти зі сфери не законних операцій.   

Західному інвестору потрібні прозорі і чіткі правила гри, відсутність 

токсичних персонажів, які приймають рішення, відповідність середовища і 

культури того, з чим інвестор звик мати справу в повсякденному реальності. 

Для західного інвестора відсутність в Україні зрозумілих і рівних для всіх 

правил - серйозний додатковий фактор ризику. Особливо якщо потенційні 

українські партнери відкрито пишаються своїми «особливими» можливостями 

та зв'язками всередині України. Нездатність українських бізнесменів вести 

діалог на скільки-небудь адекватному і цивілізованому рівні, яка є  наслідком 

існуючої в Україні бізнес-культури, бізнес-етики і нерозуміння прийнятих в 

цивілізованих країнах правил комунікації і вибудовування продуктивного 

діалогу. Для заходу поняття репутація є важливим фактором, в Україні воно 

фактично відсутнє, багатство та успіх роблять рукопожатними кримінальні 

елементи, відвертих розкрадачів бюджету, просто злодіїв [3]. 

Відсутність законності, кримінальна бізнес етика роблять вельми 

сумнівними перспективи України вписатися в економічну структуру Європи і 

отримати суттєві інвестиції. 
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Гнатюка 

 

Австрійський прозаїк Йозеф Рот (1894-1939) — один з найвідоміших 

представників феномена “Габсбурзького міфу в модерній австрійській 

літературі” міцно пов’язаний своєю творчістю зі східнослов’янським світом.   

Тому зрозуміло, що його творчість тією чи іншою мірою вже перекладалася і 

досліджувалася. 

Актуальність звернення до перекладеної українською мовою спадщини 

Йозефа Рота зумовлена необхідністю дослідження двох аспектів української 

міжлітературної рецепції. Мова піде про художнє освоєння українських мотивів 
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(галицько-волинського культурного ландшафту) в публіцистиці і прозі Й. Рота, 

з одного боку; а з іншого, — про типологічні подібності і відмінності цих 

елементів художнього світу австрійського автора з певними явищами і 

тенденціями в прозі українських авторів, які діяли в геополітичному і 

соціокультурному середовищах Австро-Угорщини, брали діяльну участь у 

першій світовій війні.  

Мета цього дослідження полягає в конструюванні української 

міжлітературної  рецепції художнього світу Йозефа Рота на матеріалах текстів, 

що виникли в ареалі габсбурзького міфу і пристосуванні відповідної 

термінології. 

З цього погляду проза Йозефа Рота і, скажімо, Богдана Лепкого, 20-х 

років ХХ століття зближується і виявляє типологічні відповідності не тільки в 

сприйманні літературно компетентного суб’єкта-реципієнта, а й об’єктивно 

своєю системою референтних і внутрішньотекстових відносин формує і 

знаходить адекватного собі адресата. 

Типологія ґрунтується на всій сукупності текстів Й. Рота і Б. Лепкого та 

інших українських літераторів, хоча в деяких з них виразніше виступають 

поведінкові парадигми зображених героїв, типові характери, наскрізні мотиви 

світовідчуття, породжені спорідненими екзистенційними ситуаціями. Тому 

виявляти й описувати типологічні відповідності можна відштовхуючись або від  

Й. Рота, або від Б. Лепкого та інших. Український письменник Б. Лепкий 

старший віком від Й. Рота майже на 20 років, він швидше почав публікувати 

короткі оповідання й новели з життя галицьких етнічних українців (русинів), 

поляків і євреїв. Але його твори, публіковані українською мовою (в тім числі і 

статті з періоду Першої світової війни і перебування в Німеччині), залишалися 

довго поза міжлітературним контекстом. Повість-казка Б. Лепкого „Під тихий 

вечір” (1923), що випереджувала перші публікації ще невідомого тоді Й. Рота, 
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загальноєвропейської тематики не стосувалася. Натомість перші романи Й. Рота 

„Павутиння” (1923) і „Готель „Савой” ” (1924) були, за словами Д. Затонського, 

„характерними для раннього Рота”. 

У 1925 році Богдан Лепкий повернувся з Німеччини до Польщі, поновив 

викладацьку роботу і невдовзі опублікував „повість з повоєнного життя” — 

„Зірка” (1929). Обидва автори, що мали протилежні долі після розвалу Австро-

Угорської монархій, опинилися без батьківщини як вічні мандрівники. І їхні 

герої пережили подібний статус — були втікачами. Герої українського та 

австрійського письменників постійно вже на волі згадували жахи перших днів 

війни, позиційні битви і таборові пригоди. 

Український літературний контекст того часу, коли відбувалося 

становлення Й. Рота як письменника, мав уже твори про воєнне лихоліття, 

написані Б. Лепким, О. Кобилянською, О. Маковеєм, М. Черемшиною, 

В. Стефаником і молодшими письменниками-учасниками війни (М. Ірчан, 

Р. Купчинський). Оскільки майже всі вони тривалий час протягом 30-50-х рр. 

ХХ століття були вилучені з читацького вжитку і літературно-мистецького 

дискурсу, то як прозаїки не могли функціонувати в міжлітературній рецепції 

навіть спеціалістів-ротознавців. І тільки перебування українців у 

німецькомовному міжкультурному середовищі дало перші стимули до 

міжлітературної рецепції прози Й. Рота під час відзначення 70-річчя з дня його 

народження. 

Йдеться про публікацію Анни Галі Горбач „Українські мотиви у творах 

Йозефа Рота” (1965). Для розуміння української рецепції, яка є базовою в 

типологічних дослідження спадщини Рота, надзвичайно характерна логіка 

міркувань А. Г. Горбач. „Для нас, українців, — писала в журналі „Сучасність” 

1965 року авторка, — Йозеф Рот цікавий тим, що в свої твори, які зображають 

життя в колишній Австро-Угорщині, розклад її суспільства, революційні 



183 
 

 

 

настрої після поразки у війні, письменник вплів цілий ряд українських 

постатей, і дія цих творів відбувається деякою мірою на українських землях. 

Його твори охоплюють життя галицької провінції перед вибухом першої 

світової війни, а в деяких є намагання відтворити ті соціальні та політичні 

процеси, що відбувалися в Україні під час і після революції. Тому що нам не 

байдуже, в якому світлі чужий автор представив українську людину і нашу 

проблематику, постараємось дати перегляд цих його творів” [1, 54].   

Коли 1924 року журналіст Й. Рот подорожував Галичиною, він 

констатував, що „при інших одностроях, при інших орлах, інших емблемах" не 

змінилося найсуттєвіше. До найсуттєвішого, з його погляду, належало „повітря, 

людська душа і Бог з усіма святими, що населяють небеса і що їхні зображення 

стоять при дорогах" [5, 152]. Рот признавався, що не міг „з незгасною втіхою 

нотувати свої летючі враження", бо поринав у „світ без меж, у ту ніжну печаль 

землі, в яку заросли бойовища, такі собі а posteriori додатки" [5, 153]. Маленькі 

містечка Галичини були незатишними, їх мешканці для мандрівника виглядали, 

як „якісь дивовижі". Але в порівнянні з тим, яким був цей край в роки війни, 

письменник писав у газеті „Frankfurter Zeitung" у лютому 1924 року: „Галичина 

самотня, забута світом, але не ізольована; вона заслана, проте не відрізана; в ній 

більше культури, ніж можна припустити, зваживши на брак каналізацій; багато 

безладдя і ще більше дивного. Багато хто знає її з часів війни, однак тоді вона 

ховала своє обличчя. Вона не була краєм. Вона була етапом або фронтом. Але в 

неї є власна втіха, власні люди і власний блиск, сумний блиск знеславленої" [5, 

155]. Відвіданий тоді Львів (Lemberg) як місто здавався йому „маленькою 

філією великого світу" [5, 157]. Рот іронізував з „україноманії" як „нової моди в 

Берліні", за якою він спостерігав 1920 року. Позиція Й. Рота-репортера була 

тоді досить чіткою як в політичному, так і в естетичному планах. 

Кожен з цих людей як письменник чи інтерпретатор певних історичних 
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реалій або творів Рота мав свій досвід, набутий в культурі, і тому торкався 

характеристики Галичини, місцевостей і людей, що інспірували нотатки про 

“летючі враження”, “якісь дивовижі”, націлені на Йозефа Рота. Досвід згаданих 

тут людей то збігався, то відштовхувався, то перехрещувався і далеко не 

завжди складає суцільну історію. 
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Тематика: Економічні науки 
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РОЗРАХУНКІВ 
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Коротун О.І. 

Сумський національний аграрний університет, магістрант освітньої прорами 
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Сьогодення ставить перед нами нові вимоги щодо оформлення операцій з 

обліку безготівкових розрахунків. Одним з важливих шляхів вдосконалення 

обліку є впровадження в діяльність підприємств сучасних методів обліку. 

Одним з таких є повна автоматизація та переведення розрахунків в поле 

хмарних технологій. 

Виходячи з вищенаведеного в автоматизованих програмах обліку 

передбачена можливість перекладення всіх операцій на інформаційну систему. 

Відповідно в автоматизованих системах для роботи з безготівковими 

платежами призначене універсальне робоче місце, яке має назву - безготівкові 

платежі. За рахунок використання даного робочого місця забезпечується 

відображення різних операцій надходження і списання грошових коштів з 

розрахункових рахунків підприємств чи організацій. Використання 

користувачами даного робочого місця дозволяє підтвердити факт реєстрації 



186 
 

 

 

платежів у банківській виписці на розрахунковому рахунку (за ознакою - 

проведено банком). 

З метою відображення надходження грошових коштів на розрахунковий 

рахунок підприємства в більшості програм призначені документи – 

надходження безготівкових коштів, які дають змогу відобразити типові 

операції: 

1. надходження оплати від клієнта; 

2. надходження від іншої організації; 

3. здача готівки в банк; 

4. погашення позики контрагентом; 

5. інше надходження і ін. 

В діяльності підприємства виникають не лише операції з надходження 

коштів але й їх витрачання. Списання грошових коштів з розрахункового 

рахунку оформляється документами списання безготівкових грошових коштів 

із зазначенням відповідної типової операції: оплата постачальнику; видача 

підзвітній; митний платіж; інший витрата; видача позики контрагенту та обмін 

з банком. 

Прикладне рішення наділене сервісом, використання якого забезпечує: 

1. передачу в банк в електронному вигляді платіжних документів на 

безготівкове перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку 

організації; 

2. зворотний автоматичний прийом з банків виписок по розрахунковому 

рахунку. 

Передавати в банк платіжні документи дозволяє використання наступних 

технологій обмін через файл «1С: Підприємство-Клієнт банку». Платіжні 

документи передаються в банк шляхом вивантаження платіжних документів в 

файл і наступним завантаженням цих даних в модуль «Клієнт-банку». Вказівка 
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файлів вивантаження / завантаження не є обов'язковим, їх можна уточнити в 

процесі обміну з банком. 

«DirectBank» (прямий обмін даними) - більш зручний і безпечний спосіб 

передачі платіжних документів в банк. Підготовлені в системі платіжні 

документи передаються в банк безпосередньо, без вивантаження платіжних 

документів в файл і наступним завантаженням цих даних в модуль «Клієнт 

банку». Переваги технології «DirectBank» (прямий обмін даними): 

1. управління розрахунковими рахунками безпосередньо з «1С: 

Підприємство 8» без установки системи Клієнт-Банк; 

2. підвищений рівень безпеки - підписання електронних документів прямо в 

«1С: Підприємство 8»; 

3. єдиний призначений для користувача інтерфейс для управління всіма 

рахунками, відкритими в різних банках; 

4. відправка платіжного документа і отримання виписки з банку по одній 

команді користувача. 

Вивантаження платіжних документів в банк і завантаження виписок з 

банку здійснюється в рамках робочого місця - безготівкові платежі. 

В результаті проведених досліджень можна констатувати, що зберігання 

коштів на рахунках в банках має велике значення, в зв’язку з тим, що банк 

надійно забезпечує  їх збереження від розкрадань, контролює використання їх 

за цільовим призначенням, полегшує  і прискорює розрахунки між юридичними 

особами шляхом застосування безготівкових форм розрахунків. 

Певну вигоду від цього мають підприємства та організації: банк 

зараховує на їх розрахункові рахунки та відповідно до договору може 

нараховувати відсотки та залишки коштів. 

На розрахункові рахунки зараховуються кошти, одержувані в результаті 

основної діяльності організації. Крім того, на розрахункові рахунки 
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зараховуються виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, основних 

засобів, орендна плата за здані в оренду основні засоби, а також виручка від 

реалізації інших активів. 

Витрачаються кошти з розрахункових рахунків, як на основну діяльність, 

так і шляхом вкладень у необоротні активи, а також на фінансові інвестиції. 

У висновку можна сказати, що в даний час практично на всіх 

підприємствах ведеться автоматизований облік господарських операцій, що 

призводить до полегшення праці бухгалтерів, зменшуючи загальні трудові 

витрати при рознесенні операцій по рахунках, скорочення впливу людського 

фактора при здійсненні обліку. Автоматизація обліку сприяє вивільненню часу 

для більш глибокого аналізу господарської діяльності підприємства чи 

організації. 

 

 

Тематика: Інші професійні науки 

 

LAW REGULATIONS OF THE DRONES FLOWS IN EUROPEAN AND 

ASIAN REGIONS 

 

Yershov V. 

Flight Academy of NAU, ershowvlad@gmail.com 

 

Drones have long been more widely used than use in law enforcement and 

specialized-commercial spheres. Now they can be seen in private hands. 

In the sphere of entertainment, drones have become much more accessible over 

the past two years and have received a set of serious instruments - cameras, 

autopilots, etc. Their cost became acceptable, the functionality grew, management 
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became easier. 

All over the world, rules are being developed and implemented for the use of 

unmanned aerial vehicles to regulate flights and eliminate potential hazards, which, 

unfortunately, are not uncommon. Mainly, law regulations in Asian and European 

regions will be reviewed. 

 

A. Thailand 

In Thailand, the launch of drones equipped with cameras is prohibited. This is 

due to the lack of an approved procedure for the use of UAVs. 

At the moment, the Ministry of Transport of Thailand is developing a bill, 

which will fix instruments to regulate privacy issues. 

B. Singapore 

Owners of drones weighing more than 7 kg, regardless of the purpose should 

get two permits: to take pictures and the flight itself. 

For business purposes, a permit is required, regardless of the weight of the 

aircraft. For flights on Copters weighing less than 7 kg and used for entertainment 

and research, no additional approvals are required. An activity permit will be required 

if an unmanned aircraft has flown outdoors in a narrow air corridor, in a danger zone, 

or 5 km from a military base, regardless of working altitude. 

CAAS also notes that additional permits will be needed if the components of 

the equipment itself, radio frequencies and power supplies in the operation of the 

drone are not in line with the guidelines for the development of infocommunication 

Technology of Singapore (IDA), if the flight is carried out over protected areas or 

special events. The list of such areas is published on the site and includes the 

Parliament Building, the Supreme Court, and various government buildings, military 

camps and institutions. 

C. Cambodia 
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After a number of incidents involving flights of both hobby drones and UAVs 

used for commercial purposes, the municipality of Phnom Penh issued an official ban 

on the use of drones in airspace from April 2015. Flights of drones can be carried out 

only with the permission of the City Hall on a previously agreed flight path. 

Tourists are still allowed to use UAVs outside the city, but it is highly 

recommended to exercise caution when flying in densely populated tourist areas such 

as Angkor Wat. 

D. Vietnam 

The Civil Aviation Act states that the Ministry of National Defense issues a 

flight permit for Vietnamese and foreign military aircraft, civil flights in Vietnam and 

carried out on UAVs. 

The law does not explicitly specify the regulation of civil flights on UAV. 

E. Philippines 

The work of unmanned aerial vehicles on the territory of the country is 

regulated by the Office of Civil Aviation of the Philippines (CAAP). According to 

the current memorandum, owners and operators of drones are required to register 

their equipment in CAAP, and the applicant must meet a number of conditions, in 

particular, have a certificate of passing the training course on the operation of UAV 

and flight practice for at least 5 hours. In addition, the applicant must provide a 

detailed description of his flight with a designation of goals. Any violation of the 

terms of the memorandum implies the payment of serious fines. 

Areas of unauthorized flights are also settlements, airports, military training 

camps, airspace over the palace of Malaca. 

F. Indonesia 

The Ministry of Transport of Indonesia limits the areas in which civilians can 

use unmanned aerial vehicles. In addition, it is necessary to obtain a license to fly in 

the airspace of the country. 
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The flight plan, regardless of the purpose, be it frequent use for entertainment, 

or in commercial interests, must be registered with the local civil navigation 

authorities, in addition, any changes must be submitted to the Ministry of Transport 

no later than seven days before the flight. 

G. Malaysia 

Unmanned aerial vehicles must comply with the safety standards of manned 

aircraft. Operators must obtain permission from the Department of Civil Aviation 

before UAV flight. 

H. Georgia 

Since November 1, 2017, it is necessary to register all UAVs weighing more 

than five kilograms. Registration should be conducted at the Civil Aviation Agency 

of the Republic. Without this registration, it is forbidden to launch a UAV. The 

registration should be repeated every 2 years. The UAVes are not allowed to register 

to a person under 16 years of age. As in a number of other countries, a drone should 

have a marking with an identification number, which consists of 5 digits. 

The regulations that began to operate from September 1, 2017, forbid raising 

the drone to a height of more than 122 m, and the maximum speed limit of 160 km/h. 

The weight of the operated drones is also limited. Free piloting is allowed only for 

those UAVs weighing no more than 250 g. Special restrictions apply to UAVs 

weighing above 25 kg. It is forbidden to run such vehicles without special permission 

from the authorities, and the maximum speed of such a vehicle should not be more 

than 54 km / h. The operator is required to operate such a drone at a distance that is 

safe for people and various infrastructure (50 m). It is forbidden to approach airports 

less than 6 km away. 

Special restrictions are available for commercial drones, whose owners will 

have to receive special permits. The rules specifically stipulate bans on the 

transportation of people and goods with the help of drone, forbid to approach the state 
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border and manage several drones at once. If the UAV weighs more than 150 kg, it is 

necessary to get the license of a pilot. 

I. Belarus 

Since August 28, 2016, the "Rules for the use of aircraft models" came into 

force. Since September 2017, only members of the Belarusian Unmanned Aircraft 

Federation can legally manage drones. Illegal management of the drones provides for 

a fine and confiscation of the apparatus. 

The rules establish the concept of zones where the piloting of any aircraft is 

prohibited without the permission of state structures that are directly related to such 

zones. Before the production of an aerial survey, it is necessary to submit an 

application to the Ministry of Defense within 4 days, as well as to get permission 

from "Belaeronavigatsiya" (it includes even medical permission for piloting). All the 

footage should be shown to representatives of the military. 

In addition to restrictions on flight zones, a height restriction is introduced, 

which is typical for many other national laws. In Belarus, it is forbidden to raise your 

drone to a height of more than 100 meters (in other countries this figure is not much 

different). The issues of piloting UAVs are also in the competence of the transport 

inspection (ground transportation). 

 

As a conclusion, the huge demand for commercial and private drones also 

caused a number of problems related to safety, regarding the consequences of 

collisions and loss of control. In this regard, many countries at the legislative level 

have introduced a number of amendments to the air code. The “No-fly” zones 

appeared. 

As a result of it, the variety of law regulations in Europe and Asia have 

appeared, which main purpose is to make UAV flights more organized, safe and 

autonomous. 
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Сучасне суспільство відкриває широкі можливості кожній особистості 

для реалізації своїх здібностей. Перед молодим поколінням, що нетерпиме до 

проявів догматизму, консерватизму, відсутності гнучкості та характеризується 

прагматичною усвідомленістю перспективи своєї майбутньої діяльності та 

кар’єри, постає непросте питання вибору відповідної освіти та набуття 
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потрібних компетенцій. За цих умов зростає роль викладача-наставника, як 

провідника знань, багатий досвід та високий рівень професіональних 

компетенцій якого допоможе студенту обрати правильні напрями навчання та 

майбутньої діяльності. 

Для студента технічного вишу особливо важливо усвідомити 

визначаючий вплив математичних знань при розв’язанні задач практичного 

застосування, бо прогрес та комфортний розвиток людства тісно пов’язаний з 

красою і гармонією математичних рішень новітніх проблем. Нині посилюється 

роль математики як засобу гуманізації освіти і соціалізації особистості в 

сучасному світі. Розвиток розумових здібностей, логічна повнота обґрунтованої 

аргументації, попередній аналіз проблеми, ефективність прийняття рішень та їх 

виконання є результатом якісної математичної освіти. 

Сучасна математична освіта, враховуючи потреби суспільства, значно 

розширилась за останні десятиліття. З одного боку, а це визначається 

практичним застосуванням, науковців цікавлять дослідження у таких сферах, як 

теорія ігор, теорія інформації, штучний інтелект, стохастичні процеси, 

фінансова та актуарна математика, криптографія та інші новітні області 

математичних знань. З іншого боку, саме ці нові знання надають потужний 

мотиваційний заряд для вивчення класичних математичних дисциплін, що 

сприяє розвитку аналітичного мислення, якому характерні інтуїція, порівняння, 

евристика, аналогія, аналіз, синтез, узагальнення, логіка, доведення, перевірка 

отриманих результатів. 

Розвиток математики стимулюється пошуком рішень нагальних 

практичних задач. Зокрема, розвиток теорії локально випуклих операторів в 

функціональному аналізі стимулювався фізичними проблемами квантової 

механіки, електродинаміки і задачами знаходження узагальнених розв’язків 

рівнянь математичної фізики. Теорія наближених операторів в банаховому 
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просторі – проблемами квантової механіки, тензорний аналіз – проблемами 

механіки пружного середовища, теорія функцій комплексної змінної – 

проблемами квантової теорії поля. Одночасно посилюється тенденція до 

інтенсивної інтеграції математичних знань та методів дослідження у 

різноманітні гуманітарні науки та освітнє середовище [1, c.121]. 

Математичний абстрактний апарат ідеально підходить для опису цілісних 

систем, що функціонують в реальному світі, з його допомогою досліджується 

динаміка, структура, статика, інтегральні характеристики дійсних процесів. 

Математичні методи широко застосовуються у техніці, економіці, 

природознавстві. Спостерігається посилення інтегруючої ролі математики в 

сучасному науковому середовищі. Можливість застосування математичного 

апарату та математичних методів пов’язана з об’єктивною єдністю між якісно 

різними сферами діяльності людини. Той факт, що одна й та ж сама 

математична теорія може бути інтерпретована до об’єктів різної природи, 

говорить про спільність цих об’єктів принаймні в кількісному відношенні [2, 

c.52]. 

Сучасний етап розвитку науки характеризується математизацією та 

комп’ютеризацією пізнавальних процесів. Поширення понять та методів 

математики у різні сфери наукового пізнання має великий вплив як на 

ефективність спеціальних досліджень, так і на розвиток самої математики, як 

науки. Проблеми, розв’язання яких раніше здавались неможливими, успішно 

розв’язуються сучасними математичними методами. 

Наприклад, відома та важлива у практичному застосуванні задача 

Йоганна Кеплера (1571-1630) про найщільніше пакування куль більш як триста 

років тому розв’язувалась інтуїтивно. Її математичний розв’язок не відкрився 

навіть Ісааку Ньютону. У 1998 році для тривимірного простору за допомогою 
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комп’ютерних програм Томас Гейлс дослідив усі можливі варіанти і навів 

розв’язання на 300 сторінках з застосуванням 50000 рядків програмного коду.  

У 2016 році молодий український математик Марина В’язовська стала 

першою, хто розв’язав дану задачу у багатовимірному просторі. Її розв’язання 

для 8-вимірного випадку займає 23 сторінки і «приголомшуюче просте». 

Математичне рішення, запропоноване українкою М. В’язовською, 

застосовується для мобільного зв’язку у написані кодів для передачі сигналів 

для мобільного зв’язку, космічних апаратів, Інтернету [3, c.991]. 

Інтеграція математики в природничі області фізики, механіки, астрономії, 

гідравліки з одного боку сприяла проникненню в науковий апарат вказаних 

областей таких понять, як число, множина, функція, похідна, диференціал, 

інтеграл, ряд, структура, система тощо, з другого боку, призвела до формування 

інтегрального та диференціального числення, теорії ймовірностей, теорії 

множин та інших напрямків математики. Використання математики в 

біологічних і, особливо, в гуманітарних науках сприяло утворенню 

незвичайних для класичної математики нових понять: функція приналежності, 

відображення, бінарні відношення, нечіткі множини. що широко 

використовуються в теорії штучного інтелекту та теорії прийняття рішень, в 

маркетингових дослідженнях. 

Математизація – один із самих давніх шляхів синтезу наукових знань. 

Цілісний характер досліджень, внутрішня єдність ідей, методів, понять, теорем, 

алгоритмів, структур – це складові математичних наук, що є актуальними 

повсякчас. 

При засвоєнні математичних курсів в технічних вишах особливу увагу 

потрібно звернути на інтеграційну взаємодію математичних понять різних 

дисциплін, таких як лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний 

аналіз, теорія ймовірності, математична логіка тощо. Необхідно , 
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використовуючи інформаційні технології, розширювати об’єм професійно-

орієнтованих знань, практикувати дослідницький метод при вивченні нових 

курсів, включаючи основні етапи наукового пізнання: спостереження, 

дослідження, моделювання та пояснення проблеми, аналіз, оцінка та 

презентація отриманих результатів. 
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Фахова підготовка сучасних спеціалістів неможлива без поєднання 

освітніх програм, наукових розробок і їх комерціалізації у вигляді готової 

наукової продукції або технологій шляхом венчурного інвестування чи 

створення малих підприємств силами вишів, тобто інтеграції процесів освіти, 

науки і виробництва. Місцем зародження інтеграції освіти, науки і бізнесу по 
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праву вважається приватний університет імені Ліленда Стенфорда-молодшого 

(Каліфорнія, США), де вперше зацікавились проблемою «відтоку мізків». 

Проблема «відтоку мізків», що полягає у тому, що кращі випускники 

вишів з економічних причин від’їжджають в інші регіони чи країни, 

спостерігається також і в багатьох інших країнах. При цьому країнам та 

регіонам, які полишають фахівці, наноситься значний економічний, 

культурний, соціологічний і навіть політичний збиток. Керівництво Стенфорда 

вирішило повернути провідних вчених та викладачів, запропонувавши 

пріоритетні для них умови.  

Один з таких вчених, випускник Стенфорда 1946 року, професор 

Фредерік Терман (1890-1982) вирішив дану проблему, як надалі виявилось, 

просто і геніально. Оскільки засновники вишу своїм заповітом 

унеможливлювали продаж землі, яка була у власності університету (більш, як 

8000 акрів), Фредерік Терман запропонував здавати випускникам вишу землю, 

якою володів Стенфорд, у довгострокову оренду за пільговими цінами за однієї 

умови: випускник повинен створити там фірму, що буде розробляти нові 

технології, тобто високотехнологічну компанію. Таким чином, пошук роботи 

випускниками перетворився у створення нових робочих місць, та й ще серед 

однодумців. Вирішувались питання практики студентів, пошуку фахівців для 

роботодавців, матеріальної бази для початківців-бізнесменів, підвищення 

мотивації студентів. Відбувався синтез освіти, наукових досліджень та їх 

застосувань. 

Стенфордський університет ініціював створення малого бізнесу, що стало 

каталізатором розвитку економіки регіону. Як результат, 69% засновників 

стартапів у Каліфорнії були випускниками даного американського штату. 

Першою стала компанія-лідер напрямку напівпровідникових елементів та 

приладів, Fairchild Semiconductor, що виготовляла кремнієві транзистори. Так 
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зародилася Кремнієва долина – провідний світовий центр високотехнологічних 

компаній (комп’ютери, мікропроцесори, мобільний зв’язок, біотехнології). 

Інтелектуальним центром серед чотирьох вишів, що знаходяться в 

Кремнієвій долині, став Стенфордський університет з щорічним набором 

близько 7000 студентів та 8000 аспірантів. Найвідоміші IT-компанії мають 

штаб-квартири в Кремнієвій долині, серед них Adobe, AMD, Apple, Cisco, 

Facebook, Google, Hewlett-Packard, Intel, Oracle, Yahoo!, Xerox та інші. 

Девіз Кремнієвої долини «Make the World a Better Place» (Зробіть світ 

кращим) підтримали і українці, які теж плідно працюють в Кремнієвій долині. 

Киянин Макс Левчин, що створив систему платежів PayPal, – один з 

найвідоміших наших співвітчизників, член ради директорів Yahoo! 

Співзасновником месенджера WhatsApp, членом ради директорів найбільшої 

соціальної мережі Facebook є киянин Ян Кум. Одесит Юрій Фрайман – 

розробник української ІТ-компанії Viewdle, спеціаліст з ризик-менеджменту 

для юридичних компаній, нині розвиває компанію Frayman Group. Український 

студент Антон Головаченко у 2016 році посів перше місце на престижному 

конкурсі Кремнієвої долини. Його винахід, унікальний екзоскелет, згодом 

запуститься у масове виробництво. 

Потужний технопарк Кремнієва долина – найяскравіша форма інтеграції 

науки, освіти та бізнесу, фабрика створення інноваційних підприємств, що 

допомагає вченим, інженерам, програмістам довести свої ідеї до стадії 

комерційного продукту.  

Ще однією формою інтеграції науки, освіти та бізнесу є технополіс – 

високоінтелектуальне середовище, регіональне місто з розвиненою 

інфраструктурою, де співпрацюють університети, наукові центри та промислові 

компанії, виконуючи завдання впровадження нових технологій. Наприклад, в 

Японії нараховується 19 технополісів, вартість будівництва кожного з них 500-
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600 млрд. єн. Більшість японських технополісів орієнтована на розвиток 

електроніки, комп’ютерної техніки та робототехніки. Деякі з них обрали 

медичну, біологічну, космічну спеціалізацію.  

Ефективність та життєстійкість таких форм інтеграції, де критична маса 

інтелектуальних, культурних, підприємницьких та фінансових можливостей 

породжує ланцюгову реакцію наукової активності, викликає широкий інтерес: 

знаменита Кремнієва долина (США), Дорога 128 (США), Центр Іллінойського 

Технологічного інституту (США), Кембриджський науковий парк (Велика 

Британія), Цукуба (Японія), Левен-Ла-Нев (Бельгія), Женьшень (Китай) та інші.  

Японський технополіс Цукуба, що в 50 км від Токіо, об’єднує 47 

державних дослідницьких інститутів і 2 університети, містить 30 з 98 провідних 

державних дослідницьких лабораторій, один з найбільших у світі планетарій, 

сучасні басейни, корти, парки, велодоріжки. Населення Цукуби біля 200 тис. 

чоловік, з них 190 тис.– вчені, це складає 40% від загальної кількості вчених 

країни. Відомий японський вчений Макото Кобаясі, професор Національної 

лабораторії фізики високих енергій (Цукуба) у 2008 році отримав Нобелівську 

нагороду за дослідження у області фізики елементарних частинок. 

Сьогодні найпрестижнішою формою контактів багатьох вишів та 

компаній в Україні є створення дослідницьких та наукових парків на основі 

досвіду зарубіжних університетів. Науковий парк «Київська політехніка» та 

інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge», розгалужена на 10 регіонів 

України, – одні з перших ластівок високотехнічних досягнень нашої країни.  

«Київська політехніка» – інноваційне середовище, в якому є можливість 

створювати нові конкурентоспроможні технології, нові системи, нові 

високотехнологічні розробки. В науковий парк «Київська політехніка», 

побудований за принципом трьох «і» –інновації, що мають вивести нашу країну 

в ряд провідних держав світу; інформація, що надає доступ до світових 



202 
 

 

 

досліджень та принцип інтеграції, входить 110 високотехнологічних компаній, 

як із США, так і з Європи. 

«Київська політехніка» та «Sikorsky Challenge» ведуть біля 30 проектів 

оборонного та подвійного призначення. Наприклад, створено супутники різних 

класів: безпілотний апарат «Spectator», що серійно випускається компанією 

«Меридіан», використовують Збройні сили України; для Служби зовнішньої 

розвідки розроблена антенна система «Грот», яка одночасно перехоплює та 

декодує дані з 18-ти супутників; Центр управління польотів використовує 

супутники нано-класу «Політан-1» та «Політан-2». До розвитку галузей 

кібербезпеки та безпілотного авіаційного комплексу широко долучаються 

інвестори. Так, мікросупутники «Політан-1» та «Політан-2» були розроблені 

завдяки залученню інвестицій компанії «Boeing», української венчурної 

компанії «Благодійний фонд науково-технічного розвитку ім. академіка 

Міхалевича» та Фонду Костянтина Калініна. 

Наведемо темпи зростання інвестиційних проектів «Київської 

політехніки»: у 2012 році перемогли у конкурсі стартапів лише 4 проекти; у 

2013 –5  проектів; у 2014 – 14 проектів; у 2015 – 29; у 2016 – 34; у 2017 – 45, а у 

2018 році – вже 55 проектів!  

Кабінет Міністрів України визначив наступні пріоритетні шляхи 

діяльності «Київської політехніки» в інноваційній сфері: енергетика сталого 

розвитку, розвиток інформаційного суспільства, систем життєзабезпечення, 

систем спеціального та подвійного призначення, біотехнологія. 

Створення та загальнонаціональна підтримка наукових парків сприяє 

синтезу науки, освіти та підприємницької діяльності, що є запорукою прориву 

України в інноваційний всесвіт. 
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Тематика: Педагогічні науки 
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Національна стратегія розвитку освіти в Україні визначає одним з 

пріоритетних напрямків інновацій освітнього простору забезпечення розвитку 

особистості, здатної реалізовувати свій інтелектуальний та творчий потенціал 

та ефективно пристосовуватися до швидких змін на ринку праці, що є 

неможливим без цифровізації освіти. 

 На Всесвітньому економічному форумі у Давосі визначено перелік 

основних цифрових технологій, до яких належать хмарні та мобільні технології, 

блокчейн, технології віртуалізації, ідентифікації, штучного інтелекту, 

біометричні технології, технології доповненої реальності, адаптивні (3D-друк) 
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тощо. Використання цифрових технологій бізнесом, індустріями, громадянами 

є основою цифрової економіки. Одним з основних напрямків цифровізації 

освіти є розроблення та впровадження інноваційних комп’ютерних, 

мультимедійних, комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання та обладнання 

для створення цифрового навчального середовища (мультимедійні класи, 

науково-дослідні STEM-центри, лабораторії, інклюзивні класи, класи 

змішаного навчання). 

Цифрові технології впевнено займають своє місце і у нашому 

повсякденному житті. Згідно з останніми дослідженнями агентства мобільного 

маркетингу LEAD9 та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 

понад 85% українців віком від 18 до 30 років користуються смартфонами з 

сенсорним екраном. Порівняно з попередніми роками, частка користувачів 

смартфонів в Україні за останні два роки зросла на 26%.  Крім того, українці в 

середньому мають по 3–4 ґаджети. У даний час існує цілий ряд спеціалізованих 

web-орієнтованих рішень для підтримки дистанційного навчання, наприклад, 

Moodle, Blackboard, Google OpenClass, Canvas, Piazza, eFront, ILIAS, Claroline, 

Sakai, OpenSIS та багато інших. Одним з підходів щодо використання 

зазначених систем для підтримки дистанційного навчання в університеті є 

розгортання на серверах розробників цих систем або провайдерів хмарних 

послуг. Інший підхід полягає у використанні хмарних сервісів провідних ІТ- 

компаній Google, Microsoft, Amazon для створення електронних навчальних 

курсів для організації самостійної роботи студентів, їх спілкування між собою 

та викладачами. 

Цифровізація освіти тісно пов’язана з проблемами оцінки отриманих 

знань.  Головним недоліком контролю рівня компетентностей за традиційною 

системою навчання є те, що ці методи контролю не повною мірою виконують 

свої основні функції. Існуюча практика оцінювання навчальних досягнень 
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усереднює студентів, містить істотний елемент випадку, не заохочує до 

систематичної навчальної діяльності. Актуальною стає проблема розробки та 

впровадження нових форм та методів контролю за навчальною діяльністю 

студентів. Можливості інформаційно-комунікативних технологій як освітнього 

інструмента діяльності людини та принципово нового засобу навчання 

призводить до появи сучасних нових методів, засобів, організаційних форм 

контролю та інтенсивнішому їх впровадженню у навчальний процес. 

Традиційне оцінювання знань пов’язане з такими проблемами, як 

педагогічний суб’єктивізм, неявні критерії оцінювання, домінуюча роль 

викладача, традиційність оцінки (підсумкова оцінка, що базується на єдиній 

системі вимог до студентів за рівнями сформованості ключових компетенцій). 

Результати студента порівнюються з еталоном, що не відповідає сучасності. 

Серед педагогів-науковців, які вперше запропонували розрізняти цілі 

формувальної і підсумкової функції оцінювання, чільне місце посідає 

американський дослідник М. Скрайвен (Michael Scriven), який наголошував, що 

визначення цілей є першочерговим у процесі добору функцій оцінювання. 

Думку про те, що функції оцінювання– це комбінація дій, які використовуються 

у процесі оцінювання комплексно, підтримували британські вчені П. Блек (Paul 

Black) і Д. Уільям (Dylan Wiliam).  

Формувальне оцінювання (тобто, оцінювання для навчання) – це процес 

пошуку та інтерпретації даних, що використовуються викладачами для 

з’ясування, як далеко студенти на даний час просунулися у своєму навчанні, 

щоб визначити напрям подальшого руху у навчанні студентів та роботі 

викладачів. При формувальному оцінюванні визначається траєкторія навчання, 

можливості для отримання цілісної картини навчання, оцінюється 

співробітництво, самостійність виконання завдань, ведеться оцінювання при  
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застосуванні методу проектів, проводиться оцінювання студентами один 

одного. 

Студент отримує внутрішню (формувальну) оцінку, при виставлені якої  

застосовуються індивідуалізовані завдання, які не стандартизовані за змістом та 

порівнюються з його попередніми результатами. При запровадженні 

формувального оцінювання змінюються інструменти оцінювання, на допомогу 

приходять сучасні електронні освітні ресурси. При цьому використовуються 

карти знань, завдання, спрямовані на послідовність виконання роботи, списки 

пріоритетів, таблиці типу «Знаємо – Хочемо знати – Дізналися», наочні 

інструменти, такі як замітки, оціночні листи, контрольні списки, запитання для 

обговорення, спостереження студентів, спостереження педагога, відео та фото 

матеріали для створення форм, запитань, щоденників, портфоліо.  

Для формального оцінювання використовуються електронні освітні 

ресурси: AnswerGarden, Polldaddy, Poll Everywhere, GoSoapBox, Рlickers, 

Kahoot!, Kaizena, VideoNot.es, EDpuzzle, Lessonsworthsharing TED ED та інші. 

Наведемо один з прикладів практичної роботи в системі Padlet. Для 

формувального оцінювання студентів створюється декілька дошок різного 

виду, на одній з них розміщують завдання для студентів, на другій 

створюються QR коди з посиланням на дошку, щоб всі члени групи мали 

можливість бачити виконане завдання й оцінити один одного. Для проведення 

опитування з засвоєного матеріалу використаємо on-line сервіс Socrative, який 

може працювати у 3-х режимах:  Instnt Feedback – відповіді на питання, де чітко 

зафіксована послідовність без права змін чи пропусків; Open Navigation - 

відповіді у вільній послідовності з правом змінювати відповіді;  Teacher Paced - 

послідовність запитань обирає педагог з правом пропуску чи повтору окремих 

запитань. 
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Формувальне оцінювання активно впроваджується у країнах ЄС та 

набуває дедалі більшої ваги в Україні. Особливостями такого оцінювання є 

сприяння розвитку особистості студента, що досягається за рахунок 

ефективного зворотного зв’язку зі студентами, активної участі їх в процесі 

навчання, постійного коригування навчального процесу, мотивування студента 

до засвоєння нових знань та усвідомлення відповідальності кожного за власне 

навчання. На сучасному етапі застосування технології формувального 

оцінювання є одним з ключових важелів забезпечення якісної освіти. 
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Тематика: Психологічні науки 
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РЕФЕЛЕКСІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Зарицька Валентина Василівна 

доктор психологічних наук професор 

Класичний приватний університет 

 

Актуальність проблеми зумовлена посиленими вимогами держави до 

професійної підготовки спеціалістів з вищою освітою. Коли розглядають 

розвиток особистості в професії, в тому числі і розвиток її емоційного 

інтелекту, то мають на увазі, що ця професія є значущою для неї сферою 

інтересів як діяльність, у якій виявляються усі можливості особистості. Рівень 

значущості професії для особистості проявляється у її переживаннях, 

пов’язаних з аналізом особистістю власної поведінки, її мотивації, діяльності 

[1].  

Емоційні переживання у нерозривній єдності з самопізнанням визначають 

рівень самосвідомості особистості, яка є невід’ємною складовою професійної 

самосвідомості, чим забезпечується відповідний рівень успішності особистості 

у професійній діяльності. 

Важливість розвитку емоційного інтелекту студентів в процесі їх 

підготовки до професійної діяльності обумовлена необхідністю формування у 

кожного з них здатності до рефлексії всього їх життя, вироблення критичного 

ставлення до способів професійної підготовки, яке завжди супроводжується 

певними емоційними реакціями.  

Рефлексія це психологічний феномен, який визначається як процес 
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самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів; передбачає 

особливе спрямування уваги на діяльність власної душі, а також достатню 

зрілість суб’єкта; передбачає розвиток схильності до роздумування над самим 

собою, над своїми внутрішніми процесами; це механізм взаєморозуміння – 

осмислення суб’єктом того, якими засобами і чому він склав те чи інше 

враження.  

Рефлексія у соціальній психології  виступає у формі усвідомлення дієвим 

суб’єктом – особою або групою – того, як одні в дійсності сприймаються і 

оцінюються іншими індивідами або групами; це не просто знання або 

розуміння суб’єктом самого себе, але і виявлення того, як інші знають і 

розуміють «рефлектуючу» особу, її особистісні особливості, емоційні реакції і 

когнітивні уявлення і у випадку спільної діяльності розвивається особлива 

форма рефлексії – відносини предметно-рефлексивні. Отже, рефлексія – це 

процес подвоєного, дзеркального взаємовідображення суб’єктів, змістом якого 

виступає відтворення особливостей один одного [2]. 

За результатами досліджень у галузі вікової та педагогічної психології 

інтелектуальний аспект рефлексії є новоутворенням, яке виникає ще в 

молодшому шкільному віці і продовжує розвиватися в цьому напрямку 

упродовж усього життя. Особливо важливого значення набуває подальший 

розвиток цього новоутворення у період підготовки особистості до професійної 

діяльності як активного начала суб’єкта діяльності, усвідомлення ним своїх 

психічних властивостей.  

Рефлексія неможлива без емоційного інтелекту і проявляється в тому, 

наскільки особистість усвідомлює те, як вона сприймається партнером по 

спілкуванню. Це не є просто розумінням іншого, а й знанням того, як інший 

розуміє її, це подвійний процес дзеркального взаємовідображення партнерів по 

спілкуванню. Завдяки саме цьому вона здійснює позитивний вплив на процеси і 
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результати мислення, регулює діяльність і поведінку суб’єкта [3, с.105]. Таке 

взаємне відображення суб’єктів включає в себе декілька позицій, які займають 

суб’єкти і у професійній діяльності: усвідомлення кожним суб’єктом того, який 

він є в дійсності як професіонал; того, яким він бачить сам себе у професійній 

діяльності; того, яким він сприймається іншими суб’єктами в процесі 

професійної діяльності.  

Отже, подвійне взаємовідображення суб’єктами один одного, змістом 

якого виступає відтворення, репродукція особливостей один одного, 

супроводжується певними емоційними проявами відповідно до рівня розвитку 

емоційного інтелекту і визначає загальний рівень професіоналізму особистості.  

Аналіз впливу емоційного інтелекту на розвиток професійної рефлексії 

особистості дозволяє зробити такі висновки. Емоційний інтелект студентів 

суттєво впливає на розвиток професійної рефлексії особистості, без якої апріорі 

неможливе здійснення професійної діяльності людини. 

Особливою чутливістю особистості супроводжується професійна 

рефлексія фахівця через засоби, способи прояву професійних здібностей; на 

цьому рівні виділяються такі емоційно обумовлені якості особистості, як: 

відчуття об’єкта, відчуття такту, відчуття міри, відчуття причетності, відчуття 

орієнтира. 

Як професійно значуща властивість емоційно забарвлена рефлексія 

забезпечує рівень критичного аналізу та визначення шляхів конструктивного 

удосконалення професійної діяльності. Рефлексія, яка обумовлена коректним 

проявом емоцій, є фундаментальною складовою професійного мислення 

фахівця. Вплив емоційного інтелекту на рефлексивні процеси проявляється у 

здатності фахівця усвідомлювати себе з точки зору співробітників у мінливих 

ситуаціях професійної діяльності і діяти виважено, спокійно, толерантно. 
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Виробництво і переробка продукції рослинництва і тваринництва 

супроводжується використанням  різноманітних ресурсів – від палива, засобів 

хімізації до застосування полімерних матеріалів зберігання і транспортування 

продукції. Більшість виробничих ресурсів АПК є джерелом накопичення у 

зовнішньому середовищі та одержуваній продукції токсичних сполук – нітрати, 
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важкі метали та інші, що негативно впливає на екологічне становище у містах 

та сільській місцевості.  

         Значна частина спожитої продукції є непридатною для споживання та 

небезпечною для здоров’я людини. Звинувачувати торгові заклади є зайвим. 

Вони торгують тим, що виробляють великі і малі аграрні підприємства.  Як 

тільки стало відомо, що сировина аграрного виробництва є загрозою для 

здоров’я і життя людини з’явилася альтернатива – виробництво органічної 

продукції. Щороку обсяги виробництва органічної продукції збільшуються. 

Україна може доповнити наявні альтернативи у виробництві якісного 

продовольства. В першу чергу належить виконати глибокий моніторинг 

сільськогосподарських угідь та визначити площі земель придатних для 

одержання безпечної продукції. Наприклад,  добре відомо, що 

тетраетилсвинець, як складова автомобільного палива забруднює землю вздовж 

автомагістралей 300-500 метрів. Отже вирощені фрукти, ягоди, городина 

вздовж доріг несуть загрозу людині, що їх споживає.  У супермаркеті не 

повідомляють звідки надійшов продукт для реалізації. Отож вимога – зазначати 

місце виробництва продукції має стати вимогою при сертифікації та реалізації 

продукції.  Міграція сировини і продукції одержаної в регіонах України  із 

значним забрудненням продовжується і не має ніяких перешкод.  Наприклад, у 

Києві та інших містах України можна придбати рибу, гриби, ягоди одержані у 

зоні радіоактивного забруднення, де рівень радіації  перевищує 500 тис. 

мегабеккерель/км2  . Так само має діяти заборона та тривалий моніторинг на 

використання земель після техногенних катастроф. Наприклад, після 

екологічної катастрофи на складах нафтопродуктів (м. Васильків Київської 

обл.), та екологічно небезпечних об’єктів аграрного і промислового 

виробництва (залишки складів засобів захисту рослин та ін.) доцільно 

окреслений контур території, де має діяти заборона на виконання 
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сільськогосподарських робіт та виробництво сільськогосподарської продукції, 

заборона на водний та лісовий промисел. Вже час оприлюднити карту України 

з позначенням найбільш техногенно забрудених територій, визначити перелік 

підприємств, що виробляють продукцію сумнівної якості.  

          Купуючи продукцію овочівництва споживач рідко ставить під сумнів 

якість продукції та не переймається технологією, що застосовувалась при її 

виробництві. Сьогодні вже набула серйозних масштабів технологія мало 

об’ємної  гідропоніки, а це по-суті «метод хімічного виробництва» без 

застосування грунту у якості субстрату, а натомість спеціально підібрані 

розчини живлять рослину у продовж 3-8 місяців вирощування, поміщену у вату 

або інший мінеральний субстрат. Таке виробництво може частково вирішити 

проблему радіактивно забрудених територій т зокрема 30-кілометрової зони 

навколо ЧАЕС. Такі тепличні комбінати будуються на майданчиках із 

суцільним бетонуванням території виробництва, а грунт зовсім не 

застосовується для живлення рослин. Такий підхід до системи рекультивації 

забруднених територій може запобігти подальшій міграції радіонуклідів та їх 

розповсюдження через водойми. Для потреб виробництва має застосовуватись 

вода після ретельного очищення.  

Інша не менш важлива проблема – значне накопичення нітратів у 

продуктах рослинництва, воді внаслідок неконтрольованого використання 

азотних добрив. Особливо небезпечним є отруєння організму людини 

нітратами та іншими токсичними сполуками у малих дозах з продуктами, що 

споживаються у продовж тривалого періоду. Накопичення нітратів є наслідком 

порушення агротехнічних умов вирощування сільськогосподарських культур, 

недостатнього рівня забезпечення рослин мікроелементами, несприятливих 

кліматичних умов, надмірного використання мінеральних добрив. Вміст 

нітратів у продукції рослинництва коливається залежно від часу збирання 
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врожаю, місцевості, структури і вологості ґрунту, кліматичних умов. 

Встановлено обернену кореляцію між вмістом у продуктах рослинництва 

вуглеводів та накопиченням нітратів. Дослідження виконані в умовах 

Навчально-наукової лабораторії інноваційних технологій в агробізнесі 

(ННЛІТА) КНЕУ показали, що вода в сільській місцевості містила нітратів у 

1,5-2 рази більше від встановлених санітарно-гігієнічних норм на питну воду 

(ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості). 

Джерелом надмірного накопичення нітратів у підземних запасах питної води є 

великі промислові комплекси з виробництва свинини та продукції 

птахівництва. Воду не можна споживати, якщо вміст нітратів у ній більший 

50 мг/л. Особливо небезпечна така вода для дітей та людей, що мають 

проблеми з органами травлення, серцево-судинної, дихальної та центральної 

нервової системи.     

Продукцію рослинництва можна умовно поділити на декілька груп за 

рівнем накопичення нітратів. До високонітратних рослин – понад 600 мг/кг 

можна віднести коренеплідні культури (морква, столові буряки та ін.), а також 

зелені овочі – салат, петрушка та ін.; до культур із середнім вмістом нітратів 

(від 150 до 600 мг/кг) слід віднести картоплю, томати, огірки, баклажани, 

цибулю; до малонітратних (до 150 мг/кг) – фрукти і ягоди. Не треба забувати, 

що вживаючи продукти із значним вмістом нітратів, їх добова доза для людини 

не має перевищувати 150 мг.  

Виконані нами дослідження продуктів, що реалізуються популярними 

супермаркетами показали наявність овочів та фруктів із значним перевищенням 

вмісту нітратів. Застосування іон-селективних електродів дозволяє 

контролювати небезпечну концентрацію токсичних сполук у продуктах, що 

потрапляють до нашого столу. Досить ефективними для контролю продуктів на 

вміст нітратів, свинцю та інших токсичних сполук є потенціометри обладнані 
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спеціальними іон-селективними електродами (NH3, Pb, Zn, Co та ін.). Точність 

вимірювань залежить від чутливості застосовуваних електродів (для 

досліджень в умовах ННЛІТА використовували електроди різних модифікацій 

«Orion», USA).  

Висновок. Значне навантаження аграрного виробництва засобами 

хімізації та недостатній контроль за використанням азотних добрив і 

малоефективною технологією утилізації виробничих та побутових відходів є 

однією із вагомих причин споживання населенням води, продуктів 

рослинництва і тваринництва з підвищеним вмістом важких металів, нітратів та 

інших токсичних сполук. Часткове вирішення зазначеної проблеми можливе 

при застосуванні технологій органічного виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва та своєчасний моніторинг на рівень забруднення 

сільськогосподарських угідь. Дослідження продукції АПК на вміст токсичних 

сполук має не лише навчальну, а й пошуково-аналітичну та практичну складові, 

що поглиблює науково-дослідну роботу на стику наук технологія-екологія-

економіка.   
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Одним з основних завдань, що стоять перед освітньою спільнотою 

України на сьогоднішній день є вдосконалення управління якістю освіти. Це 

означає обгрунтування, вибір і реалізацію заходів, що дозволяють отримати 

високі результати за умов мінімальних витрат часу і зусиль з боку всіх 

учасників освітнього процесу. Істотну роль у вирішенні цього завдання відіграє 

педагогічний моніторинг. Професійна діяльність майбутнього фахівця в 

сучасному суспільстві передбачає професійну мобільність, творчу 

самореалізацію, володіння професійним спілкуванням, вміння застосовувати 

технології, брати на себе відповідальність за вирішення професійних завдань. 

Українське суспільство на сучасному етапі потребує таких професіоналів в 

системі освіти, які здатні не тільки бачити проблеми, а й продуктивно 

вирішувати їх. 

Якість освіти виступає інтегральною характеристикою системи освіти, що 

відображає ступінь відповідності ресурсного забезпечення, освітнього процесу, 

освітніх результатів нормативним вимогам, соціальним і особистісним 

очікуванням. Як філософська категорія, якість виступає сутнісною ознакою 

предмета, в силу якої він є конкретним, а не іншим предметом і відрізняється 

від інших предметів; характеристика об’єктів, що проявляється у сукупності їх 

властивостей [1]. Якість невіддільна від освіти і повинна охоплювати всі її 

складові. Якість освіти - це найважливіша складова соціальної сфери, яка 

абсолютно точно визначає стан, а також результативність освітнього процесу в 

суспільстві, ступінь його відповідності потребам і навіть очікуванням соціуму (і 

різних його груп, зокрема) в плані розвитку і створення як цивільних, так і 

професійних компетенцій людини як особистості. Важливо відзначити, що 

даний показник в процесі докладного аналізу розпадається на більш дрібні, 

кожен з яких здатен повноцінним чином охарактеризувати один з аспектів 
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навчальної діяльності того чи іншого закладу освіти. Серед таких основними є 

наступні: 

- зміст освітнього процесу; 

- методика, розроблена у відношенні до норм навчання; 

- форми навчання; 

- матеріально-технічна база; 

- склад кадрової структури. 

Педагогічний аспект підвищення якості професійної підготовки студентів 

у ЗВО спрямований на розгляд його як результату освітнього процесу, що 

відповідає запитам особистості студента і соціального замовлення. Вузу 

необхідно готувати фахівців, підготовлених до творчої діяльності, здатних до 

високоинтенсивної праці, до здійснення неперервної професійної освіти. Це все 

говорить про новий підхід до професійної підготовки студентів, відмову від 

зведення цього процесу тільки до засвоєння знань, умінь і навичок, що 

обумовлює необхідність формування у студентів професійних якостей, які 

забезпечують успішне виконання конкретних функцій, пов’язаних з 

майбутньою професією. 

Одним з важливих завдань, вирішення якого спрямовано на забезпечення 

поліпшення якості підготовки фахівців у ЗВО є оцінка якості освіти, що 

здобувається, узгоджена з системою наукових знань і професійних завдань в 

обраній спеціалізації, а також оцінка можливості зміни системи освіти, що 

забезпечує поліпшення її якості. Такий підхід покликаний враховувати якість 

різних складових педагогічного процесу, а саме: 

- освітньої програми; 

- потенціалу науково-педагогічних кадрів, задіяних в освітньому процесі; 

- потенціалу учнів (абітурієнтів та випускників); 
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- засобів освітнього процесу (матеріально-технічної, лабораторно-

експериментальної бази, навчально-методичного забезпечення, навчальних 

аудиторій та ін.); 

- освітніх технологій; 

- управління освітніми системами і процесами (управлінських технологій 

в освіті); 

- моніторингу освіти у навчальному закладі вищої освіти. Важлива 

складова оцінки якості освіти - це стабільність отриманих результатів та їх 

достовірність. Кожній освітньої організації необхідно звернути увагу на 

підтвердження підсумкових оцінок результатами незалежної діагностики і 

зробити відповідні висновки. 

Таким чином, якість освіти представляє сукупність характеристик різних 

аспектів освітньої діяльності освітньої організації, що відповідають меті та 

результатам державного стандарту, соціальним вимогам, пізнавальним та 

іншим можливостям всіх студентів. Постійний моніторинг процесу навчання і 

своєчасні коригувальні дії - це і є управління освітнім процесом. Якщо 

управління відсутнє, то підсумковий контроль стає непередбачуваним і в 

значній мірі неефективним. 

Список літератури: 
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Тематика: Психологічні науки 

 

ВПЛИВ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ НА 

СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 

 

Іщук О.В. 

старший викладач кафедри психології  

Запорізького національного університету, 

кандидат психологічних наук 

Харченко В.Е. 

Запорізький національний університет, магістр 

 

Постановка проблеми. Актуальним є дослідження впливу стратегій 

поведінки людини в конфліктних ситуаціях на соціальний статус в групі, 

оскільки дослідження стосується саме майбутніх фахівців з психологічної 

допомоги. Зростання конфліктності як у соціальному, так і в професійному 

середовищі обумовлює значущість досліджень у галузі соціальної психології 

конфлікту, у тому числі в освітньому просторі майбутніх психологів. Проблема 

міжособистісних конфліктів стосується всіх сфер, особливо в умовах 

підвищення рівня конфліктності в сучасному суспільстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наявні публікації стосуються 

вивченню соціального статусу та впливу на нього різних чинників, таких як 

сором’язливість (1, с. 5); вплив соціального статусу та самооцінки на рівень 

агресивності (2, с. 8). Аналіз сучасних наукових публікацій дозволив дійти до 

висновку, що актуальним є пошук взаємозв’язку поведінки особистості в 

конфлікті та статус студента-психолога в групі. Таким чином можна визначити 

вплив стратегії поведінки на статус в групі. 
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Мета і завдання статті. Метою роботи було дослідити стратегії 

поведінки в конфліктних ситуаціях за методикою Кеннета Томаса і Ральфа 

Кілмана (The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) та порівняти їх 

взаємозв’язок із соціальним статусом в групі методом соціометрії (3, с. 1-11). 

Гіпотеза. Стратегія поведінки в конфліктних ситуаціях впливає на 

соціальний статус в групі. 

Виклад основного матеріалу. 

Дослідження проводили зі студентами 3-го курсу спеціальності 

«психологія». Вибірка – 30 осіб. За результатами дослідження виявилось, що 

70% виборів респондентів зійшлося із соціальним статусом того, кого обирали, 

тобто респонденти, що обирали моделі поведінки «Компроміс», 

«Пристосування», «Уникнення» і «Співпраця» отримали більше виборів, ніж ті, 

хто мав стратегію поведінки «Суперництво». Можна припустити, що стратегії 

поведінки студентів в конфліктній ситуації впливають на соціальний статус, 

тому що вже сформована група людей протягом 2-х років навчання. Студенти 

вже мають знання одне про одного і мають свої ставлення до кожного з 

одногрупників. У результаті дослідження було встановлено, що 

конфліктостійкість більшості студентів виявилася досить високою зі 

співпрацею, компромісом, униканням і пристосуванням стилями поведінки в 

конфліктній ситуації, що домінують. Деякі студенти отримали в результаті 

дослідження суперництво як стратегію поведінки в конфліктній ситуації, що 

домінує.  

10 студентів мають стратегію поведінки в конфлікті «Компроміс»; 

5 опитаних – «Співпраця»; 

5 – «Уникнення»; 

2 – «Пристосування»;  

2 – «Суперництво».  
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6 з 30 опитуваних студентів показали відмінний від інших результат, 

тобто відсутність впливу конфліктної схильності на соціальний статус. 

Отримані результати свідчать про можливість міжособистісних 

схильностей до конфліктів у даному колективі. Тим більше, як показали 

результати, при виникненні в колективі конфліктних ситуацій не всі студенти 

спеціальності «психологія» можуть із користю вийти з них. Проте варто 

враховувати те, що тести не є стовідсотковим показником того, як людина буде  

поводитись в певній ситуації.  

Висновки. 

1. За результатами дослідження було виявлено, що стратегії 

поведінки в конфліктних ситуаціях впливають на соціальний статус в 

групі. У 70% соціальний статус збігається із моделлю реагування на 

конфлікти. У 30% не виявлено такого взаємозв’язку. 

2. Ідентифікована конфліктостійкість в досліджуваній групі. 

3. Перспективи подальшого розвитку даної теми – це 

корегування поведінки студентів-психологів в конфліктах та як наслідок 

усунення негативних виборів респондентами. Створення оптимальних 

умов в навчальному процесі, мінімізація конфліктів шляхом залучення 

медіатора в групу.  
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Тематика: Економічні науки 

 

НА ШЛЯХУ «ЗЕЛЕНОЇ» МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Казимир Яна Валеріївна 

викладач 

Київський професійно-педагогічний коледжі  

імені Антона Макаренка 

 

"Зелена економіка" - це економіка, результатом якої є покращення 

добробуту людей та соціальної справедливості з одночасним значним 

зниженням екологічних ризиків та екологічного дефіциту. Економіка, яка на 

шляху до збалансованого розвитку та подолання бідності повинна:  

- захистити та поліпшити базу природних ресурсів;  

- підвищити ресурсоефективність;  

- сприяти впровадженню моделей збалансованого споживання та 

виробництва;  

- сприяти рухові світу в напрямі до низьковуглецевого розвитку та 

утилізація відходів [4]. 

Мета „зеленої” економіки – формування дієвого середовища для 

економічного і соціального прогресу, що базується на мінімізації негативного 

впливу на довкілля та ефективному використанні природних ресурсів при 

збереженні гідного рівня життя населення. 

Компетентні рішення в повсякденні та побуті можуть впливати на 

розв’язання екологічних проблем будь-якого рівня. Проте компетентність 

виявляється лише в тих ситуаціях, що стосуються особистості безпосередньо. 
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Наприклад, більшість людей обізнана щодо проблеми руйнування озонового 

шару планети та стурбована хижацьким вирубуванням лісів. 

Освіта для потреб «зеленої» економіки» та сталого розвитку має бути 

орієнтована на сприяння розв’язанню комплексних проблем досягнення 

збалансованості розвитку із застосуванням методів навчання, які поєднують 

(інтегрують) навчальні і практичні цілі. Вона охоплює різні аспекти освіти з 

проблем розвитку (економічні, гуманітарні, інженерні та ін.), що орієнтовані на 

тематичну структуру галузей економіки, споживання і виробництва, 

збереження біорізноманіття, раціонального природокористування, скорочення 

масштабів бідності, соціальної справедливості, відповідальності в локальному і 

глобальному масштабі, розвиток сільських і міських районів (територіальних 

громад) тощо. 

Сучасне поняття «зелена економіка» розглядається в контексті зниження 

викидів парникових газів, підвищення ефективності використання всіх видів 

ресурсів, формування системи відповідності інтересам суспільства.  

Новітні професійні кваліфікації для потреб «зеленої» економіки» 

полягають в наступному:  

- вивчення пріоритетності питань охорони природного середовища при 

плануванні економічного розвитку; 

- встановлення міжнародних екологічних стандартів, які можуть бути 

дотримані країнами з різним рівнем економічного розвитку;  

- удосконалення продукції протягом життєвого циклу дозволяє отримати 

економічні переваги в майбутньому як у продукті (наприклад, повторне 

використання матеріалів, заміна небезпечних матеріалів), так і на ринку 

(наприклад, удосконалене уявлення, переваги конкурентоспроможності); 

- знання типів екологічних податків та платежів; 

- навчитися використовувати екологічну політику; 
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- забезпечити належне екологічне планування;  

- вміти оцінювати екологічну дієвість підприємства; 

- знати та вміти розробляти екологічну звітність; 

- розроблення стандарту «зелений офіс». 

Для успішного розвитку "зеленої економіки" можна виділити наступні 

напрямки: оцінка та надання пріоритетного значення товарам та послугам, які 

враховують екологічну складову на національному та міжнародному рівні; 

забезпечення запровадження системи заходів, що стимулюють впровадження 

"зелених" технологій, послуг та інвестицій, надання державної підтримки; 

зайнятості населення за рахунок створення "зелених" робочих місць; 

використання ринкових механізмів для досягнення стійкого розвитку.[4] 

Експерти виділяють чотири напрями, за допомогою яких формування 

„зеленої” економіки і пов’язані з цим структурні реформи можуть стати 

основою економічного розвитку. 

По-перше, перехід до „зеленої” економіки здатний збільшувати „вхідні” 

ресурси економіки ) внаслідок підвищення продуктивності й ефективності 

використання ресурсів. 

По-друге, становлення „зеленої” економіки супроводжується 

позитивними структурними змінами під впливом значних інвестицій у 

системоутворюючі сектори.  

По-третє, розвиток „зеленої” інфраструктури забезпечить активізацію 

економічного розвитку і з боку пропозиції, і з боку попиту, одночасно 

розширюючи зайнятість і сприяючи зниженню безробіття. 

По-четверте, перехід до „зеленої” економіки об’єктивно стимулює 

інноваційнуактивність, яка має підтримуватись сприятливим конкурентним 

середовищем та дієвими інструментами регулювання.[5] 
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Таким чином, на сучасному етапі основою успішного розвитку країн є 

впровадження державної політики, спрямованої на економічне піднесення 

відповідно до новітніх глобальних тенденцій сталого розвитку, а саме – до 

моделі «зеленої економіки». 

Модель «зеленої економіки» поглиблює та розвиває концепцію сталого 

соціально-економічного розвитку. Вона виникла у відповідь на виклики 

сучасності, пов’язані з деградацією природного капіталу, посиленню бідності у 

світі, прискоренням настання та масштабністю світових криз.  Усі заходи 

мають бути пов'язані з характеристиками і природною спадщиною кожної 

країни, рівнем її розвитку, ефективністю діяльності її установ, а також 

характером і масштабами переважаючих дефектів ринкового механізму, 

секторами, визначеними в якості пріоритетних, цільовими показниками і 

іншими чинниками, специфічними для конкретної ситуації. 

Необхідно визнати, що перехід до «зеленої» економіки обіцяє численні 

вигоди для міжнародного співтовариства і усіх націй з точки зору вирішення 

проблем продовольчої, енергетичної і водної безпеки і зміни клімату. Дана 

модель розглядається як ефективна міра реагування на фінансову кризу, яка 

зрештою може привести до досягнення цілей в області розвитку., В той же час 

необхідно продовжувати подальше вивчення «зеленої» економіки, зокрема, 

стосовно країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою. 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ  
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 України (м. Київ, Україна)  

 

Як засвідчує аналіз сучасної ситуації та наш практичний досвід роботи, 

професійна діяльність вчителя поступово ускладняється. Потреба досягати 

вершин педагогічної майстерності з урахуванням сучасних вимог суспільства 

спрямовує педагогів на постійне вдосконалення своєї діяльності. Від їх вміння 

перспективно мислити та діяти адекватно поставленим цілям залежить 

ефективність педагогічної діяльності. В зв’язку з цим особливої актуальності 

набуває проблема розвитку педагогічного мислення, що потребує дослідження 

змісту професійного мислення вчителя. 

Саморозвиток розумової діяльності вчителя опосередкований його дією 

саме на учня. Така взаємодія реалізується в умовах складних ситуацій, в яких 

педагогічне мислення розкривається через ставлення вчителя до учня. Ціннісна 

спрямованість педагогічного мислення вимагає переходу від нормативно-

описового до творчого типу професійного мислення вчителя, що передбачає 

розробку його змістових і структурно-рівневих підстав [1].  

Сьогодні чимало складних ситуацій виникає саме у виховній діяльності 

вчителя, від ступеня успішності їх вирішення значною мірою залежить 

ефективність педагогічного процесу в цілому. Ні вчителя, ні учня не можна у 
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сьогоденні розглядати поза ситуацією спілкування. За результатами 

дослідження науковця М.М. Кашапова  [2]  встановлено, що велика кількість 

педагогів (72%) бачить причину виникнення конфліктних ситуацій в учнях, а 

звідси – відмова вчителя займати активну конструктивну позицію у вирішенні 

конфлікту, оскільки він починає боротися з наслідками, не враховуючи 

причини, що їх породжують. 

Як показує практика, вчителі, які мають хорошу предметну підготовку, 

відчувають серйозні труднощі у комунікативній сфері педагогічної діяльності. 

Складна за своїм змістом та динамічна за своїм протіканням педагогічна 

діяльність вимагає від педагога її осмислення з метою постійного 

вдосконалення. Відповідно, питання формування та розвитку професійно 

значущих особливостей мислення педагога є одним з актуальних у системі 

підготовки та підвищення кваліфікації сучасних педагогічних кадрів. 

Значний внесок у розробку проблеми педагогічного мислення зробили 

дослідники Ю.Н. Кулюткін та Г.С. Сухобська. На їх думку, мислення вчителя 

розглядається як «здатність» використовувати педагогічні ідеї в конкретних 

ситуаціях діяльності, вміння «бачити» в конкретному явищі його загальну 

педагогічну суть. Мислення є складовою діяльності вчителя на всіх її етапах: 

при осмисленні цілей, аналізу проблемної ситуації, розв’язанні задач.  

Відповідно, педагогічне мислення можемо розглядати як вид професійного 

мислення, що дозволяє суб'єктові пізнавати суть педагогічної ситуації та 

організовувати свої педагогічні дії щодо її цілеспрямованого перетворення [3]. 

Існують різні підходи до визначення сутності педагогічного мислення. 

Згідно з дослідженнями Кашапова М.М. [2], його експериментальних та 

емпіричних даних, професійні розумові вміння вчителя організовані в контексті 

педагогічної діяльності та реалізуються на двох рівнях. Ситуативний рівень – 

являє собою вирішення комплексу поточних, актуальних педагогічних 
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проблемних ситуацій. Надситуативний – розв’язання вчителем проблемної 

ситуації, що пов'язане з перспективою розвитку педагогічного процесу.  

Згідно з дослідженнями науковців Б.Г. Ананьєва, С.Л. Рубінштейна, 

К.А. Абульханової-Славської, А.В. Брушлінського, Б.М. Теплова, Ю.К. 

Корнілова, мислення включене в процес взаємодії людини з об'єктивним світом 

та сприяє його адекватному здійсненню; а сам процес пізнання, мислення і є 

процесом безперервної взаємодії суб'єкта, що пізнає, і перетворюваним 

об'єктом/суб'єктом, з об'єктивним змістом вирішуваної задачі (з якою 

безпосередньо стикається педагог у кожній окремій ситуації). Створюючи 

умови, необхідні для позитивних змін в учневі, вчитель і сам змінюється. 

Перетворення дозволяє по-новому підійти до можливостей розв’язку проблем 

або задач, що постають у контексті професійної діяльності. 

Розв’язання педагогічного завдання починається з аналізу складної, 

об'єктивно існуючої ситуації. Стикаючись із провиною учня в процесі 

виконання своїх професійних обов'язків, учитель відчуває емоційне та 

інтелектуальне утруднення, що нерідко приводить до виникнення конфліктної 

деструктивної ситуації. Саме такої ситуації, в умовах якої, педагог виявляється 

не в змозі виконувати свої функціональні, посадові обов'язки. Аналіз даної 

ситуації завершується синтезом, і у вчителя створюється когнітивна схема про 

найбільш переважну послідовність професійних дій, необхідних для успішного 

вирішення педагогічного завдання. Адекватно організований аналіз ситуації 

повинен бути спрямований не на саме педагогічне явище, а на причини, що 

його породжують, і тут не місце імпульсним діям. Тим більше важливо 

враховувати можливі наслідки передбачуваних педагогічних дій. Не можна 

застосовувати перше рішення, що «прийшло в голову», оскільки конкретні 

ситуаційні відомості, з яких виходить учитель, не завжди усвідомлюються ним 

досить ясно. Від педагога потрібна здатність передбачення та знаходження 
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нових рішень. У цьому йому значною мірою допомагає вміння «вийти за межі» 

ситуації. 

З ідеєю трансцендування, «виходу за межі» початкового рівня 

перетворення конкретної ситуації (Е. Фромм, К. Лешлі, М. Бубер, Д.Б. 

Богоявленська, Д.Н. Завалішина, А. М. Матюшкін, Ю.М. Кулюткін, Р.С. 

Сухобська та ін.) пов'язані певні теоретичні передумови виділення 

надситуативної проблемності у вирішуваній педагогічній ситуації. Поширеною 

формою «виходу за межі» у будь-якому продуктивному розумовому процесі 

виступає встановлення нових зв'язків та формування узагальнень, які 

дозволяють створити більш довершений спосіб дії. Як наслідок,  продуктивний 

процес стає багатовимірним та гнучким. Сукупність різного роду педагогічних 

завдань утворює ієрархічно організовану систему. У неї включені перш за все 

найбільш загальні завдання, що визначають стратегію діяльності вчителя, і 

супідрядні з ними конструктивні завдання, пов'язані з реалізацією стратегії 

діяльності вчителя. Всі ці завдання, що мають різний рівень узагальненості, 

відносяться до певного  надситуативного рівня – в тому значенні, що завдання 

ці вирішуються не в якійсь окремій  ситуації, а інколи і впродовж тривалого 

етапу навчально-виховної роботи. Залежно від способу розпізнавання 

педагогічної ситуації, М.М. Кашапов [2] виділяє два рівні виявлення 

проблемності у вирішуваній педагогічній проблемній ситуації: ситуативний і 

надситуативний. Перший рівень характеризується встановленням ситуативної 

проблемності у вирішуваній педагогічній ситуації. Реалізація рішення на цьому  

рівні створює необхідні передумови для реконструкції викладачем виконуваної 

педагогічної діяльності. У результаті реалізації ситуативного рівня виявлення 

проблемності педагогом приймаються рішення, орієнтовані на миттєве 

визначення  тактики і користі, а не на сенс педагогічної діяльності, її мету і 

суспільне призначення. Дії вчителя із розв’язання педагогічної проблемної 
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ситуації орієнтовані на ближню перспективу. В цьому випадку нерідко не 

враховується вплив конкретної ситуації на навчально-виховний процес у 

цілому. Педагогові уявляється важливим усунути перешкоди тільки зараз, а що 

буде потім – не так важливо. Стикаючись, з данною проблемною ситуацією, він 

прагне знайти подібну ж ситуацію в минулому досвіді. Певна схожість 

приводить до реалізації рішень, вже не адекватних у такій ситуації. На цьому 

рівні вчитель не усвідомлює зв'язок між своїми вчинками та їх наслідками. 

Педагог, аналізуючи свою діяльність, ґрунтується на певних принципах і 

правилах її виконання, які йому вже важко змінити. Він не спроможний до 

подолання стереотипів у своїй діяльності й відчуває напружене відношення до 

педагогічної проблемної ситуації. У процесі реалізації визначеного рівня стає 

більш важким особистісний розвиток педагога. 

Ситуативний рівень вирішення педагогічної проблемної ситуації є 

ефективним за умови, коли діяльність педагога пов'язана з організацією 

діяльності школярів, її стимулюванням і контролем. У цьому випадку вчителеві 

легше побачити та усвідомити невідповідність між поставленими завданнями і 

отриманими результатами. Такий рівень ефективний у разі дефіциту часу, і 

якщо вчитель адекватно переносить засіб  вирішення проблемної ситуації з 

минулого досвіду в нову ситуацію, то проблема може позитивно вирішуватися. 

Рівень надситуативної проблемної ситуації характеризується 

усвідомленням учителем необхідності зміни, вдосконалення деяких 

особливостей своєї особистості. Проблемні ситуації, що виникають у ході 

практичної діяльності вчителя, змушують його «піднятися» на рівень, з якого 

він міг би проаналізувати дії самого себе не тільки в ролі виконавця, але і в ролі 

людини, яка програмує виконавську діяльність учнів. Такий стан суб'єкта 

проявляється в пошуку засобів цілеспрямованого формування своїх 

професійно-значущих і особистісних якостей. 
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МАСОВІ ОНЛАЙН-КУРСИ: УЧАСТЬ БАТЬКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
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Карначова С.М. 

вихователь ДНЗ «Тополька» м. Молочанськ 

 

Сьогодні ми живемо в демократичному та гуманістичному суспільстві, 

що гарантує особистісний розвиток кожного члена соціуму. Водночас, діти 

завжди набували більшої уваги з боку дорослих, оскільки вони є запорукою 

подальшого розвитку держави та людства взагалі. Такі позиції зазначаються у 

більшості світових документів з прав людини, зокрема в Конвенції ООН про 

права дитини, яка має свої права, незалежно від соціального положення, 

політичних або інших переконань, стану здоров’я тощо [2]. 

На тлі зростання поваги до особистості будь-якої людини певна 

категорія людей поки що залишається осторонь. Маються на увазі люди з 
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особливими потребами. Під цим терміном розуміється категорія людей, які 

мають певні бар’єри, які не дозволяють їм легко інтегруватися у суспільство та 

жити повноцінним життям [6]. Такі діти піддаються більшому ризику бути 

соціально відторгнуті [8, с. 877], у них повільно розвивається соціальна 

компетентність як здатність взаємодіяти із суспільством і соціумом [4, с. 201]. 

Слід зазначити, що останнім часом в Україні відбувається активне 

подолання стереотипів у розумінні проблеми щодо навчання та виховання дітей 

з особовими потребами [1, с. 36], стали активно використовуватися інклюзивна 

освіта та навчання. За визначенням, інклюзивне навчання передбачає 

формування освітнього середовища, яке забезпечило би врахування потреб і 

можливостей кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного 

розвитку [1, с. 37]. 

Слід зауважити, що раніше суспільство звикло сприймати інклюзивне 

навчання як процес з однієї сторони. Здебільшого до такого процесу залучалися 

лише освітяни та фахівці, які намагалися у спеціальній або домашній 

обстановці навчити дитину та соціалізувати її у зовнішній світ. Слід 

акцентувати увагу на тому, що тільки батьки можуть прийняти остаточне 

рішення щодо вибору форми навчання для власної дитини з особливими 

потребами. Для оформлення дитини до закладу освіти батьки надають 

необхідні документи, морально налаштовують дитину, а іноді навіть 

влаштовуються на посаду асистента вчителя, щоб допомогти дитині 

соціалізуватися та пройти адаптацію в соціумі. 

Для розуміння участі батьків у організації інклюзивного навчання 

студією онлайн освіти EDERA запропоновано курс під назвою «Участь батьків 

у організації інклюзивного навчання» [3]. Ключовими темами курсу є: 

1. Практичні поради для батьків: як побудувати освітній процес. 

2. Основні аспекти шкільної зрілості. 
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3. Як підготувати дитину до школи та підтримати її у процесі навчання. 

4. Захист прав дітей. 

Укладачі курсу поряд із відеоматеріалами надають можливість батькам 

ознайомитися із навчальним посібником, назва якого співпадає з назвою онлайн 

курсу. У друкованому виданні говориться про наявність позитивного досвіду 

інклюзії в закладах освіти України, є поради з питань підготовки дитини до 

школи, а також вказується на відповідальність батьків та їх права.  

Слід зазначити, що досить часто у батьків виникає доволі багато 

запитань, відповіді на які отримати самостійно вони не можуть. В цьому 

випадку О. Царькова наголошує на тому, що сім’ї, які мають дітей з 

особливими потребами, повинні співпрацювати зі спеціалістами, наприклад 

психологами, медичним персоналом, дефектологами [7, с. 691]. 

Батьки повинні не лише правильно вибрати заклад освіти, а й форму 

навчання. Для цього їм потрібно: 

1. розуміти потреби дитини; 

2. визначити рівень підтримки, який потребує дитина; 

3. враховувати досвід перебування дитини в колективі; 

4. знати про можливість формування у дитини адаптивних та соціальних навичок; 

5. оцінити матеріальне забезпечення закладу освіти та умови перебування дітей в 

ньому з особливими освітніми потребами; 

6. з’ясувати режимні моменти закладу освіти; 

7. переглянути можливість перебування дитини у групі подовженого дня (за 

потреби); 

8. дослухатись до рекомендацій фахівців з питань соціалізації дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Слід розуміти, що ключовими порадами батькам у розрізі розглянутого 

онлайн курсу є усвідомлення ними загальної психологічної атмосфери у школі 
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та класі. Дружні стосунки між дітьми дозволять дитини швидше адаптуватися у 

колективі та проявити свої здібності. Важливо, щоб вчитель зміг вже на 

початковому етапі налагодити контакт з усіма учасниками освітнього процесу. 

Не треба забувати про те, що в колективі, де є дитина з особливими 

освітніми потребами, можуть виникати конфліктні ситуації. Не лише вчитель, а 

й батьки повинні бути готові до продуктивного вирішення конфліктів у 

класному колективі. Тут слід розуміти, що не кожна дитина може швидко 

адаптуватися в колективі. В залежності від індивідуальних особливостей 

дитини, їх розумової діяльності треба формувати розклад уроків дітей з 

особливими освітніми потребами. Вчитель в класі, де є такі діти, повинен 

користуватися типовими програмами саме для них, оскільки вони можуть 

суттєво відрізнятися від звичайних програм.  

Запропонований онлайн курс під назвою «Участь батьків у організації 

інклюзивного навчання» дозволяє батькам отримати інформацію щодо 

психологічної налаштованості дітей з освітніми потребами під час відвідування 

закладу освіти. Тут слід пам’ятати про основні шкільні правила: розклад, уроки, 

виконання завдань, шкільна та спортивна форми. Треба налаштувати дитину на 

позитивний лад, пояснивши, що в школі у неї також будуть друзі.  

В онлайн курсі існують поради батькам, чиї діти не можуть швидко 

адаптуватися в закладі освіти. У такому випадку можна використовувати форму 

гри, де батьки кожного дня моделюють перебування своєї дитини серед 

школярів. Таке моделювання повинно обов’язково супроводжуватись 

міркуваннями дитини, її планами щодо розмов з однолітками. Після школи 

треба запитувати у дитини, чи справдилися ті модельні ситуації, про які вони 

говорили заздалегідь, прогнозуючи перебування дитини у школі. Так дитина 

буде відчувати, що про неї піклуються, що батькам цікаво, як і де вона 

перебуває, коли їх поряд немає. 
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Батькам слід розуміти, що не треба дуже завантажувати дитину, яка має 

особливі освітні потреби. У неї повинно бути багато вільного часу, щоб 

займатись звичними для неї справами. Укладачі курсу акцентують увагу на 

тому, що батьки в домашній обстановці повинні слідкувати за настроєм дитини, 

оскільки в колективі вона може не демонструвати певні неподобства.  

Слід зазначити, що платформа масових відкритих онлайн курсів EdEra 

підтримується Міністерством освіти і науки України, містить різноманітні 

курси з різних напрямків, зокрема із української мови і літератури, початкового 

навчання, ЗНО, права, бізнесу тощо [5, с. 138]. Власне курси створені 

фахівцями проміжних вищів, а змістове наповнення проходить ретельний 

контроль на відповідність освітній функції. 

Отже, наразі інклюзивне навчання у школах – це нормальний освітній 

процес, який забезпечує рівні права усім дітям. За допомогою онлайн курсу 

«Участь батьків у організації інклюзивного навчання» батьки можуть отримати 

цінні поради, які перевірені експертами та психологами на практиці. 

Психологічна готовність до школи дітей з особливими освітніми потребами 

потребує пильнішої уваги. Помічниками у цьому питанні можуть стати батьки. 

Захищаючи права своїх дітей, тільки батьки можуть показати, що їм не байдужа 

доля їх дітей. 
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Основний текст. Україна є державою з унікальною мінерально-

сировинною базою, багатства надр якої зумовлені особливостями геологічної 

будови її території. Одна з  особливостей полягає в тому, що в межах країни 

поширені найголовніші складові геоструктурні зони земної кори: платформні, 

геосинклінальні та перехідні між ними області (крайові прогини). Дані зони 

характеризуються специфічними рисами геологічної будови і поширенням в їх 

межах певних видів корисних копалин. В геологічній будові території 

приймають участь різноманітні за своїм складом і походженням гірські породи, 

які за геологічним віком належать до всіх періодів - від найбільш давньої 

архейської ери до сучасного четвертинного періоду. 

На даний час в надрах країни виявлено понад 20 тис. родовищ і проявів з 

117 видів мінеральної сировини, з яких 8172 родовища (в. т. ч. 1687 ділянок вод 

підземних питних та технічних, мінеральних) по 94 видах мінеральної 
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сировини мають промислове значення і враховуються Державним балансом 

запасів корисних копалин [6]. Загальна кількість об’єктів обліку видобутку 

корисних копалин постійно зростає (Табл. 1).  

Таблиця 1.  

Кількість об’єктів обліку видобутку корисних копалин 

№ Групи корисних копалин 

Кількість об'єктів 

обліку 

Кількість об'єктів 

обліку 

Кількість об'єктів 

обліку 

Всього 
в 

розробці 
Всього 

в 

розробці 
Всього 

в 

розробці 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 
ГАЗОПОДІБНІ ГОРЮЧІ КОРИСНІ 

КОПАЛИНИ  
601 364 600 365 605 367 

2 РІДКІ ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ  409 307 409 311 421 315 

3 ТВЕРДІ ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ  1849 535 1833 518 1817 517 

4 РУДИ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ  68 33 68 31 68 30 

5 РУДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ  39 4 39 2 40 5 

6 РУДИ РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ  238 91 236 88 236 87 

7 РУДИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ  2 2 2 2 2 2 

8 ГІРНИЧОХІМІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ  442 42 447 39 451 39 

9 
ГІРНИЧОТЕХНІЧНІ КОРИСНІ  

КОПАЛИНИ  
131 65 132 64 132 63 

10 
НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ 

 МЕТАЛУРГІЇ  
103 67 102 62 103 64 

11 
НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ БУ

ДІВНИЦТВА  
4319 1409 4324 1366 4351 1362 

12 КАМІННЯ КОШТОВНЕ ТА КОЛЕКЦІЙНЕ  6 2 6 2 12 2 

13 
ВОДИ ПІДЗЕМНІ, ЛІКУВАЛЬНІ ГРЯЗІ ТА

 РОПА ЛІКУВАЛЬНА  
1584 800 1653 780 1705 852 

На добування і переробку мінеральних ресурсів припадає близько однієї 

третини виробничих фондів, 20 % зайнятості, і 25 % ВНП країни. Видобувні 

галузі промисловості домінують в структурі ВНП України, в т. ч. коли у США 

вони становлять 2,6 % ВНП, Німеччині – 1,1 %, Франції – 0,8 %, Японії – 0,6 % 
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[7].  

Екологічні проблеми, пов'язані з інтенсивним видобутком корисних 

копалин, в Україні не обмежуються низьким рівнем безпеки життєдіяльності, а 

також пов'язані із застарілим обладнанням, застосуванням екологічно 

небезпечних технологій, недотриманням технологічних вимог і стандартів, 

нагромадженням відходів промислової діяльності, ігноруванням вимог щодо 

необхідності відтворення порушених земель. На багатьох підприємствах не 

проводиться екологічна експертиза і не оцінюються впливи на довкілля. Ці 

типові порушення є характерними для видобувної промисловості, що зумовлює 

значні втрати невідновних природних ресурсів, хімічне забруднення повітря і  

водних ресурсів, зміну природного гідрологічного балансу поверхневих і 

ґрунтових вод, руйнування біотопів, кількісне зменшення і якісне погіршення 

земельних ресурсів. 

У ході інтенсивного видобутку корисних копалин дедалі більше стали 

відчуватися негативні регіональні зміни стану довкілля. В Україні показники 

обсягів утворення відходів перевищують у 4-5 разів відповідні показники 

такого роду на підприємствах розвинутих країн світу. 

Сьогодні обсяги цих відходів перевищують на 25 млрд. та займають 

площу понад 160 тис. га. Державна політика у сфері забезпечення екологічної 

безпеки на підприємствах добувної галузі не відповідає вимогам часу. 

Мінімізація негативних явищ можлива шляхом: приведення законодавчих і 

економічних механізмів у відповідність із міжнародними і європейськими 

вимогами екологічного права, посиленням контрольних функцій органів влади, 

високим рівнем наукової обґрунтованості заходів щодо екологізації виробничої 

діяльності, ширшого залучення громадськості у процес формування екологічної 

політики. 

В результаті видобутку корисних копалин відбуваються фізичні, хімічні 
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та механічні порушення ґрунтового покриву.  Фізичні порушення пов’язані з 

перетворенням ландшафту, деформацією поверхні, зміною структури, 

розвитком ерозійних процесів. Зміна структури та розвиток ерозійних процесів 

призводить до зміни структури ґрунту, вмісту гумусу, здатності утримувати 

воду, газообмінної здатності, щільності та здатності утримувати навантаження. 

Хімічні порушення ґрунту пов’язані з забрудненням технологічними відходами 

і викидами, що впливають на значення рН (кислотність ґрунтів), здатність до 

катіонного обміну та вміст поживних елементів. Механічні порушення 

обумовлені процесами транспортування порід, ерозії відвалів, а також 

пиловими викидами при виконанні технологічних процесів [5]. 

Результат рекультивації із захисту середовища прирівнюється до 

відшкодованого збитку, завданого довкіллю внаслідок порушення земель, та 

визначається природно-технічними умовами порушених земель, їх 

розміщенням у різних природних зонах, організацією та засвоєністю території, 

ускладненням конфігурації ділянок земельних угідь тощо. 

З позицій екологічної економіки, нинішня економічна система базується 

на експлуатації навколишнього середовища. Видобуток корисних копалин це  

класичний приклад цього явища. Жоден з видобувних ресурсів не знаходить 

реальної економічної оцінки, а оцінюється, насамперед, за виробничими 

витратами (тобто витратами безпосередньо на видобування, транспортування). 

На противагу "добувній економіці", господарська діяльність, що побудована на 

засадах екологічної економіки базується на понятті природного капіталу.  

На даний час,  ситуація у видобувній промисловості складна і вимагає 

комплексного підходу.  Одним з головних шляхів виходу з кризи є підвищення 

інвестиційної привабливості підприємств видобувної промисловості. У 

перспективі необхідно підвищувати зацікавленість до участі в процесі 

інвестування підприємств з боку національних і закордонних інвесторів. Однак 
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не можна обмежуватись тільки чисто економічними мотиваціями, ігноруючи 

екологічний аспект. 

Одним з економічних питань, що впливає на прийняття рішення про 

інвестування – це створення резервних фондів для рекультивації земель.  

Відповідно до статті 166 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 

2768-III [1], рекультивація порушених земель – це комплекс організаційних, 

технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового 

покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель. 

Рекультивація земель після закінчення використання родовища є 

обов'язком користувача надр, що випливає з правил користування.  

Згідно статті 34 Гірничого Закону України від 06.10.1999 № 1127-XIV 

[2], до числа основних екологічних вимог у сфері проведення гірничих робіт 

належить своєчасне проведення рекультивації земель, а відповідно до статті 50 

Закону України “Про надра” від 27.07.1994 № 132/94-ВР [3], у проектах 

будівництва гірничодобувних об’єктів повинна передбачатися рекультивація 

порушених земель, максимальне збереження ґрунтового покриву.  

Рекультивація має розглядатися як завершальна частина виробничого 

процесу, а витрати на створення резервних фондів для рекультивації повинні 

зменшувати суму, що оподатковується, тобто має належати до собівартості.  

Еколого-економічні проблеми видобувної галузі необхідно розглядати у 

контексті екологічної безпеки та євроінтеграційних інтересів України, тобто 

орієнтуватися на нові, перспективні екологоекономічні механізми, які нині 

формуються в ЄС у рамках його стратегії сталого розвитку та моделі 

екосоціальної ринкової економіки [6]. 
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Тематика: Філософські науки  

 

ВЗАЄМОДІЯ МИСТЕЦТВА ТА КУЛЬТУРИ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

 

УДК: 351.85(477) 

 

  Кащенко Н.В. 

Вчитель-методист музичного мистецтва  Барської ЗОШ І-ІІІ ст. №3  

Вінницької обл. 

Івацко Т.С.  

Викладач  спецдисциплін Державного навчального закладу «ВПУ№7 м. 

Вінниця» 

Мистецтво по своїй природі є aктивним засобом виховання, має 

незаперечний вплив на духовний, естетичний та культурний розвиток людини. 

Чудодійна силa мистецтва емоційно впливає, облагороджує, піднімає морально, 

стимулює формуванню культури людини. Важливим фактором у формуванні 

сучасного суспільства є активне використання засобами масових інформацій 

багатьох видів мистецтв. Тому в нашій роботі ми розглянемо взаємодію 

мистецтва та культури  у розвитку держави: якими є сучасні просторові 

уявлення в культурі та яким чином вони змінюватимуться. На нашу думку, 

звернення до національної мистецької спадщини, традицій допоможе зрозуміти 

взаємодію мистецтва та культури на нинішньому етапі розвитку, знайти 

ефективні способи їх взаємопроникнення, що допоможе створити 

багатонаціональне культурне товариство у світовому культурному соціумі.  

Мистецтво — особлива форма духовного відтворення дійсності, 

заснована на образному (художньому) пізнанні світу. Давньогрецьке слово 

«тэхне» — мистецтво, майстерність, майстерно виконану діяльність.  Більш 
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вузьким значенням слова «мистецтво» є творчість за законами краси. Така 

творчість проявляється в різних сферах естетичної діяльності: у ставленні до 

природи, на виробництві і в побуті. Мистецтво — це особливий вид соціальної 

діяльності, що проявляється як художня творчість, продуктами якого є  духовні 

естетичні цінності. Специфічним способом художньої творчості вважається 

створення художнього образу [1,328]. 

Культу́рa ( з лат. «обробіток», «обробляти») – сукупність матеріальних та 

духовних цінностей, створених людством протягом його історії; історично 

набуті правила усередині соціуму для його збереження та гармонізації. 

Культура є складною системою буття. У XX столітті вчені А. Кребер та К. 

Клакхон зробили спробу об'єднати досягнення культурологів усього світу й 

навели у своїй праці «Культура : критичний аналіз концепції та дефініцій" 180 

визначень терміну «культура». На XVII Всесвітньому конгресі в Торонто, 

присвяченому проблемі «Фiлософія й культура», було наведено вже кілька 

сотень визначень цього поняття. Поняття "культура" об’єднує в собі науку, 

освіту, мистецтва (літературу, музику, образотворче мистецтво), мораль, уклад 

життя та свiтогляд. Культура вивчається комплексом гуманітарних наук, 

насамперед культурологією, етнографією, культурною антропологією, 

соціологією, психологією, історією [2,218].  

Нас більше цікaвить те, яке значення мaє культура для нашого 

суспільного життя. Отже, поговоримо про загальну культуру. Її можна 

окреслити як суму мистецьких надбань, важливу роль в яких посідає людина. 

Нaроди пишаються своїми культурними надбаннями, бережуть їх, водночас 

намагаються робити їх живими елементами суспільного життя. І це правильно, 

бо за допомогою цих культурних нaдбань нaроди духовно розвивaються,  

підносять рівень свого свiтосприймання. 
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У минулому столiтті Україна пережила двi страшнi вiйни, нищівні 

окупації, Голодомор та довгий період заперечення людської гiдності. Це все 

залишило глибокi рани насамперед у духовному житті нашого народу. Значно 

постраждали і культурні надбання. На щaстя, їх всіх не вдалося знищити. 

Нагальним запитанням постає те, наскільки ми готовi лiкувати нашi душі, 

черпаючи зi скарбнички того, що збереглося. Не можна недооцінювати 

важливість культури, і на цьому потрібно часто наголошувати, щоб бути 

справді зрілим самостійним народом. Адже культура у широкому розумiнні 

цього слова відіграє провідну роль у збереженні нашої національної 

iдентичностi. 

 Тривалий період український народ не мав можливості розвивати свою 

національну культуру й мову, бракувало національних періодичних видань і 

шкіл з навчанням українською мовою, домінувала російська культура — все це 

руйнувало суспільне життя й не дозволяло населенню бути частиною світової 

спільноти. Тому українські майстри літератури та мистецтва, котрі у своєму 

творчому процесі мали яскраво виражений національний характер творів, стали 

об’єктом репресій. Їх звинувачували в «буржуазному націоналізмі» та 

знищували. Так само таврували й українських учених, які здійснювали 

українознавчі дослідження, викладачів, учителів та ін. Внаслідок сталінських 

репресій майже повністю фізично знищили покоління митців першої третини 

ХХ ст. (період «розстріляного відродження»). Яскравим явищем стало 

українське театральне мистецтво, яке передусім асоціюється з ім’ям Леся 

Курбаса, котрий у 1922 р. в Харкові заснував театр авангарду «Березіль». 

Яскравим явищем у світовому мистецтві стало українське кіномистецтво. 

У 1927 р. почалося будівництво найбільшої на той час в Європі Київської 

кіностудії. У 1928 р. свій перший фільм «Звенигора» створив Олександр 

Довженко (Наєнко, 2001). Луї Арагон назвав фільм-одкровення «Земля», який 
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вийшов у 1930 р., неперевершеним зразком поетичного кінематографа. За 

ранніми картинами Довженка вчилися знімати кіно, вчилися не стільки техніці, 

скільки його емоційному сприйняттю світу. Це один з найактуальніших 

напрямів сучасного кіно, а його першопрохідцем цілком можна вважати 

Довженка [3,124].  

У 20–30 рр. на західноукраїнських землях продовжувало існувати 

Наукове товариство імені Тараса Шевченка (НТШ), яке мало високий авторитет 

у світовій науці. Тут також діяла велика група видатних українських 

літераторів (В. Стефаник, М. Черемшина, Є. Маланюк, У. Самчук, Б.-І. 

Антонич, О. Теліга та ін.) і живописців (І. Труш, О. Новаківський, П. Холодний 

та ін.). Таким чином, не лише для народу Радянської України, а й для українців 

Східної Галичини й Волині, Закарпаття та Буковини, Хотинщини та 

Ізмаїльщини міжвоєнний період виявився надзвичайно складним: насильницька 

асиміляція, штучне стримування промислового розвитку, репресивні акції, 

національний і соціальний гніт. Однак розділені між сусідніми державами, 

відірвані від основного масиву етнічної території, вони залишилися вірними 

історичним прагненням до незалежності та соборності українських земель.  

ХІХ та минуле ХХ столiття завжди будуть оцінюватися з подивом, бо, 

незважаючи на те, що нам довелося пережити, ми не перестали бути нацiєю 

саме завдяки культурi. Сьогоднi, на порозі великих змін в житті нашого народу, 

не можемо собі навіть уявити існування вповнi самобутнього суспільства без 

продовження процесу розвитку культури. Саме збереження минулого та 

розвиток у майбутньому допоможуть нам свідомо стати одним народом. Без 

такої свiдомості ми можемо дуже легко стати жертвою всiх, хто прагне бачити 

нас подiленими, посвареними, а тому слабкими.  

На пiдставі досвіду вчених, які у 70-80-х роках минулого століття 

відвідували українськi поселення в рiзних країнах на різних континентах, хочу 
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проiлюструвати об’єднавчу енергію культури. Дослідниками було відмічена 

особлива роль Тараса Григоровича Шевченка в житті українських громад за 

кордоном. Великі поселення зазвичай мали у своїй країні встановлений 

пам’ятник Кобзарю, який дуже шанували. Для прикладу – на відкритті 

пам’ятника Шевченку у Вашингтоні зібралося близько 100 000 українців. На 

вiдкриття такого пам’ятника в місцевості Енкарнаціон у Парагваї прибула 

майже вся українська громада, незалежно від віку, вiровизнання та освіти 

[4,132]. 

Не в кожній країнi була можливість встановити пам’ятник нашому 

геніальному поетові, але в кожній громаді, яку відвідували вчені в лютому чи 

березні готували шевченківський концерт. Постать Тараса Шевченка 

об’єднувала всіх вихiдців із України, представників різних поколінь, різних 

хвиль міграції. Вони декламували вірші, співали пісні на слова Шевченка, але, 

що найважливіше – були дуже раді своїй присутностi на такому громадському 

святкуваннi. 

Ми не повинні зaбувати, що носіями культури є не тільки митці, але й 

звичайні люди, тaлановиті, творчі, духовно багаті особистості. Незалежно від 

походження та виховання носієм загальної культури може бути будь-яка особа 

за умови, що вона щиро бажає розвинути Богом дaні таланти. Попри всі інші 

держaвотворчі елементи, саме культура більше від будь-якого іншого чинника 

зробить Укрaїну улюбленим домом для нашого народу та могутнім, 

миротворчим, гідним міжнародної увaги та пошани членом людства. 

Перед сучасною укрaїнською культурою в силу її історичної долі стоять 

дещо iнші проблеми, ніж перед культурами багатьох європейських країн. Але є 

у них і дещо спільне: вона наразі також перебуває в такому ж, як і вони, 

становищі, яке можна визначити, як відчайдушні пошуки справжності. 
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У роки незалежності Україна підписала угоду про культурне 

співробітництво з урядами понад 60 країн світу, із сотнями громадських 

культурних установ і фондів. Культурними акціями світового масштабу стали 

міжнародні конкурси артистів балету імені С. Лифаря, що проводяться в Києві з 

1994 р., міжнародні фестивалі сучасної музики, міжнародні конкурси молодих 

виконавців класичної та естрадної музики. Значний успіх у багатьох країнах 

світу мала виставка «Золото степів України», у США тріумфально пройшла 

виставка під назвою «Слава Візантії». На думку дослідника Я. Гарасима (2009), 

погляд на національну самобутність народу органічно поєднується з 

осмисленням його історичного буття. Зміцненню міжнародного авторитету 

України також сприяють численні виступи за кордоном українських 

виконавських колективів, експозиції художників, виставки творів з колекцій 

провідних музеїв. Однак, згідно Адлеру (1997), потенціал України, як однієї з 

найбільших країн Європи у сфері культурного співробітництва з іншими 

народами, ще не вичерпано. 

Також є успiхи в сучaсному українському кіномистецтві. Вийшло багато 

документальних фільмів, присвячених, в основному, історичному минулому 

України. Створено декілька багатосерійних фільмів, серед них “Сад 

Гетсиманський” за мотивами творів І.Багряного, “Пастка” (за І. Франком), 

телесеріал “Роксолана” та ін. На 34 кінофестивалі в Сан-Ремо українському 

фільму “Ізгой” (за мотивами повісті А. Дімaрова, режисер В. Савельєв, 

продюсер А. Браунер, ФРН) присуджено Гран-прі. 

Продовження розвитку сучaсного театрaльного мистецтвa в Україні 

пов’язане передусім із діяльністю таких яскравих режисерів, як Р. Віктюк, 

Б. Жолдак, С. Донченко, Б. Шарварко та акторів Б. Ступки, А. Хостікоєва, Б. 

Бенюка, Н. та О. Сумських. 
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Позитивним моментом у роботі державного телебачення стала трансляція 

художніх фільмів і телесеріалів українською мовою. Суттєво змінило зміст 

своїх програм Українське радіо.  

Неоднознaчним є розвиток літературного процесу. Продовжують творити 

письменники й поети стaршого покоління: Л. Костенко, Ю. Мушкетик, 

Д. Павличко. Безцінні літературні твори залишили по собі І. Драч, 

П. Загребельний Б. Олійник, Р. Іваничук. Проте література відчуває на собі тиск 

ринку, вона змушена йти за читачем (покупцем). Розквітають такі жанри, як 

фантастика, детектив, любовно-авантюрний роман.   

Молодь України та сусідніх країн представляють свої таланти на 

Всеукраїнському конкурсі «Голос країни» – телевізійне співоче талант-шоу, що 

виходить на телеканалі «1+1». Головна відмінність проекту в тому, що участь у 

шоу забезпечують насамперед вокальні здiбності та талант; зовнішність і вік 

учасників мають вторинне значення. Головна мета – за допомогою професійної 

команди підкреслити талант співака та вивести його на 

«музичну Говерлу» країни. Вiтчизняні та зарубіжні фахівці відмічають високу 

виконавську майстерність учасників музичних конкурсiв, що свідчить про 

високий рівень музичної культури в Українi. 

Отже, на основi теоретичного аналiзу ми розглянули стан розвитку 

української культури та довели, що можна дiйсно змiнити державу засобами 

мистецтва. Адже, люди, як олівці, що по-рiзному малюють своє життя: один 

ламається, другий тупиться, третiй просто підточиться й малює життя далі. Все 

залежить від стержня, який за основу має людина. У життi людей дуже 

важливими є поняття правди i добра. Культурa доповнює ці два елементи ще й 

поняттям краси мистецтва. Ми розглянули сучaсний стaн культури в 

українському суспільстві та  мистецькі надбання і з’ясували, що можемо й 

повинні використовувати це духовне багатство на благо нашої держави.  
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Будучи народом дуже багaтим на культурні надбaння, чи можемо ми 

дозволити собі ними легковажити? Попри всі інші державотворчі елементи, не 

занехаймо культури, бо цей дар більше від будь-якого іншого зробить Україну 

улюбленим домом для нашого народу та могутнім, гідним міжнародної уваги та 

пошани членом людства. Будуймо нову Україну! 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ» У НФаУ 
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НФаУ, канд. хімічних наук, доцент  

(ІD.ORCID 0000-0003-3197-6447, kizim.elena63@gmail.com) 
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НФаУ канд. хімічних наук, доцент  

(ІD.ORCID 0000-0001-7752-7669, irina.petukhova@ukr.net) 

 

Розвиток інтересу майбутніх фахівців до професійної діяльності 

ефективно відбувається в процесі навчання при здійсненні міжпредметних 

зв′язків з нормативними дисциплінами фундаментальної, природничо-наукової 

та соціально-економічної підготовки і вибірковими дисциплінами [3.с.61].  

Процес розвитку професійного інтересу у здобувачів вищої освіти містить три 

етапи:  

-створення умов для появи пізнавального процесу , що сприяють 

виникненню потреби в даних знаннях та уміннях; - формування позитивного 

ставлення до навчальної дисципліни і до діяльності, надання можливості 

переживати успіх, радість від продуктивності; - організація діяльності, в умовах 

якої формується справжній пізнавальний інтерес. Одним із факторів розвитку у 

здобувачів вищої освіти професійного інтересу є емоційне задоволення від 

діяльності. У значній мірі цьому сприяють мотивування і стимулювання 

[1.с.221].   
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Для визначення критеріїв рівня готовності до професійної діяльності у 

майбутніх фармацевтичних працівників, що формується під час вивчення 

дисципліни «Аналітична хімія», ми виходимо із тих знань, умінь та навичок, що 

запропоновані у примірній навчальній програмі з дисципліни «Аналітична 

хімія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація». Згідно з примірною навчальною програмою з дисципліни 

«Аналітична хімія» здобувач вищої освіти повинен знати: роль і значення 

аналітичної хімії в діяльності фармацевтичного працівника, якісні реакції 

визначення катіонів та аніонів, класифікацію кількісного та інструментальних 

методів аналізу; вміти: обирати методи аналізу, проводити якісний та 

кількісний аналіз речовин, виконувати початкові розрахунки та розрахунки 

результатів аналізу, проводити статистичну обробку отриманих результатів з 

метою підтвердження їх правильності та відтворюваності; володіти технікою 

виконання основних операцій якісного та кількісного аналізів і технікою 

роботи з основними типами приладів (аналітичні ваги, рН-метр, іономер, 

кондуктометр, рефрактометр, поляриметр, фотоелектроколориметр, 

спектрофотометр, хроматографи, тощо) [4.с.1465].     

Процес формування готовності до професійної діяльності у здобувачів 

вищої освіти під час вивчення дисципліни «Аналітична хімія» розглядається 

нами як функціонально цілісна система цілей і завдань міждисциплінарного 

змісту, взаємопов'язаної діяльності суб'єктів процесу навчання, єдності 

дидактико-методичного комплексу, освітніх результатів і управління якістю 

навчання. У цій системі враховуються особливості майбутньої професійної 

діяльності фармацевтичного працівника, вимоги до змісту і процесу навчання, 

обумовлені необхідністю його модернізації, а також критерії сформованості 

готовності до професійної діяльності, які характеризують ефективність 

реалізації цього процесу [2.с.22].   
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В процесі вивчення дисципліни «Аналітична хімія» ми робимо акцент на 

результати досягнень здобувачів вищої освіти в процесі дієвого освоєння курсу 

(їх мотиви, інтереси, фундаментальні знання, узагальнені вміння, рівень 

оволодіння ними, розвиток інтелектуальної діяльності, вміння вирішувати 

комплексні завдання з професійною спрямованістю тощо). Цілісний 

педагогічний процес поєднує в собі як соціально – педагогічні, так і психолого-

педагогічні фактори. Ми підтримуємося розподілу факторів:  

1. Інтелектуальний фактор. В основі даного фактору лежить інтерес до 

знань, до пізнавальної, наукової та професійної діяльності. Характеризується у 

прагненні інтелектуальних знань та активного мислення.  

2. Емоційний фактор. Супроводжується певними почуттями до 

пізнавальної діяльності та навчального процесу. Присутні великі бажання 

здобути знання, використати їх в своїй діяльності. При успішній реалізації цих 

бажань у студентів виникають радість життя, почуття перемоги та оптимізм.  

3. Практичний фактор. Полягає не лише в знаннях та вміннях, а й у 

методиці наукового дослідження. Характеризується систематичною 

самостійною роботою студентів у професійній діяльності. Студенти приймають 

участь в різних видах діяльності. Вміють перейти від отриманих знань до 

самостійного вирішення пізнавальних завдань.  

4. Вольовий фактор. Пізнавальна активність не може існувати без волі так 

само, як самоконтроль, самоуправління та самостійність дій – без вольових 

зусиль. Даний фактор сприяє досягненню поставлених цілей. 

Таким чином, формування готовності до професійної діяльності у 

здобувачів вищої освіти – майбутніх фармацевтичних працівників 

забезпечується комплексом педагогічних умов, до яких ми відносимо: 
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1. цілісність навчального процесу, його націленість на 

формування готовності здобувачів вищої освіти до професійної 

діяльності, створення позитивного освітнього середовища; 

2. оптимальне співвідношення в педагогічному процесі 

традиційних та інноваційних методів навчання, аудиторної та 

позааудиторної самостійної роботи здобувачів вищої освіти на основі 

конструювання системи завдань, що відображають структуру навчально-

професійної діяльності; 

3. включення здобувачів вищої освіти у різноманітні форми 

аудиторної і позааудиторної діяльності, що сприяє реалізації їх 

когнітивного та креативного потенціалу та розвиваючої самостійність, 

рефлексію; 

4. включення елементів професійної діяльності в систему 

навчальних завдань, курсових проектів; 

5. здійснення моніторингу навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти і формування в навчальному процесі готовності до 

професійної діяльності фармацевтичного працівника. 
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Постановка проблеми. Комунікативна компетентність медичного 

працівника має суттєве значення. Від уміння спілкуватися, встановлювати 

контакт і розвивати взаємини з людьми багато в чому залежить професійна 

успішність медпрацівника.    

Необхідність уваги до наукового вирішення проблеми формування 

комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників середньої 

ланки зумовлена неповним переліком її специфічних характеристик, 

недостатньою теоретичною розробкою критеріїв її формування, фрагментарним 

навчально-методичним забезпеченням. Відповідно, це зумовлює потребу 

пошуку ефективних методів і засобів формування комунікативної 

компетентності студентів під час навчання в медичному коледжі. 

Процес формування комунікативної компетентності студентів середніх 

спеціальних навчальних закладів має свою специфіку, що передбачає створення  

особливих педагогічних передумов для реалізації поставленого завдання. 

Педагогічні передумови розглядаються нами як спеціально створені обставини, 

що сприяють формуванню комунікативної компетентності майбутніх медичних 

працівників середньої ланки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним завданням 

середньої медичної освіти є набуття майбутніми фахівцями загальноосвітніх та 

професійних знань, практичних вмінь, необхідних для медичної діяльності. 

Згідно з Державним освітнім стандартом (Москва, 2002), випускник медичного 

коледжу повинен вміти «спілкуватися з пацієнтами та колегами в процесі 

професійної діяльності». У Державному освітньому стандарті з сестринської 

справи містяться рекомендації, що дають змогу встановити контакт з 

пацієнтом, який потрібний для терапевтичного спілкування [1]. 

Окремі елементи комунікативної компетентності майбутнього медичного 

працівника середньої ланки зумовлені змістом його підготовки. Аналіз змісту 
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програм, підручників, навчальних посібників ряду дисциплін («Основи 

сестринської справи», «Здорова людина і її оточення», «Менеджмент в охороні 

здоров'я», «Медична психологія») та освітньої практики медичного коледжу 

показав, що проблеми медичного спілкування розглядаються  переважно на 

теоретичному рівні. Змістове наповнення середньої медичної освіти має 

недостатньо міжпредметних зв'язків і недостатньо реалізований принцип 

наступності, що підтверджується численним дублюванням тем з одного боку 

(«Шляхи вирішення конфліктів», «Особливості спілкування з пацієнтами 

різних вікових груп») і відсутністю висвітлення професійно-значущих проблем 

спілкування з іншого (Особливості невербальної комунікації середнього 

медичного працівника і пацієнта», «Принципи терапевтичної взаємодії 

медичного працівника середньої ланки і пацієнта»). Нами також визначено, що 

спеціальна робота з практичного оволодіння студентами необхідними 

комунікативними вміннями (емпатичного слухання, кодування і декодування 

невербальних сигналів, терапевтичної взаємодії з пацієнтом) проводиться 

недостатньо систематизовано.  

Мета і завдання статті. Виходячи із розуміння важливості спілкування 

медичного працівника середньої ланки, необхідно визначити критерії 

сформованості комунікативної компетентності майбутніх медичних 

працівників середньої ланки, принципи, компоненти комунікативної 

компетентності, показники і рівні її сформованості, педагогічні умови. 

Виклад основного матеріалу. Формування комунікативної 

компетентності як складного явища ставить нас перед необхідністю уточнення 

поняття «формування». Виходячи з того, що комунікативна компетентність 

майбутнього медичного працівника середньої ланки розглядається як 

інтегративна якість особистості, ми можемо спиратися на поняття «формування 

особистості». Існує два підходи до його розуміння. Згідно з першим, 
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формування особистості розглядається як її розвиток, тобто як процес і 

результат цього розвитку. Узяте в такому значенні, воно передбачає з'ясування 

того, що є (перебуває в наявності, експериментально виявляється) і що може 

бути в особистості, що розвивається в умовах цілеспрямованих виховних 

впливів. З точки зору другого підходу, формування особистості розглядається 

як її цілеспрямоване виховання, «Проектування особистості». При такому 

розгляді формування особистості важливо з'ясувати, яким чином має бути 

сформована особистість, щоб вона задовольняла вимоги, які ставить перед нею 

суспільство. З огляду на специфіку досліджуваного феномена, підсумовуючи 

представлені підходи до його розуміння, ми розглядаємо формування 

комунікативної компетентності студентів – майбутніх медичних працівників 

середньої ланки - як процес і результат, який наразі триває в певних умовах і 

вимагає систему засобів виховання і навчання.  

На основі аналізу теорії і практики ми виділяємо основні принципи 

формування комунікативної компетентності студентів під час навчання в 

медичному коледжі: ціннісно орієнтованого вивчення фахових дисциплін; 

єдності групового та індивідуального навчання; терапевтичної спільноти, що 

реалізується в системах «викладач-студент», «студент-студент», «студент-

пацієнт». 

Сучасні дослідники виходять з розуміння того, що якість освіти фахівця 

визначається не тільки наявністю обсягу знань, сукупністю умінь, але і його 

базовими ставленнями: до пізнання як цінності, до себе, ставлення до професії 

як цінності. 

Підготовка комунікативно-грамотного фахівця передбачає формування 

комунікативних знань і вмінь, а також надбання особистістю цінностей 

медичного спілкування. Соціально значущі цінності, що сприймаються крізь 

призму індивідуальної життєдіяльності, входять у психологічну структуру 
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особистості у формі особистісних цінностей. Цей процес розгортається по 

спіралі, яка розширюється як в просторі, так і в часі. На першому етапі 

відбувається формування «образу світу» шляхом присвоєння особистістю 

цінностей суспільства. На другому етапі відбувається переоцінка цінностей, 

осмислення свого місця і ролі в світі. Особистісні цінності систематизуються, 

створюють ієрархію, проявляючи систему ціннісних орієнтацій, створення 

образу «Я - майбутній медичний працівник». Перетворення себе, створення 

ціннісної шкали особистості, приводить до ціннісної орієнтації, в процесі якої 

відбувається усвідомлення майбутнього як цінного для особистості, іншими 

словами формується «образ майбутнього». 

У зв'язку з цим, можемо виділити педагогічну умову формування 

комунікативної компетентності майбутнього фахівця – актуалізацію 

комунікативно-значущих цінностей майбутнього медичного працівника 

середньої ланки. 

Система знань компетентного фахівця характеризується наступними 

якостями: усвідомлення реалій сучасного світу, яке виступає як форма його 

моделювання; глибина (змістовність, рівень осягнення істини, значущість 

проникнення в неї); узагальненість, категоріальність; діалектичність, тобто 

відображення явищ дійсності в їх взаємозв'язках і розвиткові; здатність 

відображати протиріччя дійсності. 

У процесі формування в майбутніх фахівців комунікативної 

компетентності необхідно враховувати сукупність знань, а також певний рівень 

розвитку пізнавальних сил, практичної підготовки, досягнутий в результаті 

навчально-виховної роботи. 

Психологічний компонент комунікативної компетентності майбутніх 

медичних працівників передбачає розвиток прогнозування та рефлексії, 

здатність передбачати події. 



262 
 

 

 

Прогнозування – процес розробки прогнозів про стан будь-якого явища в 

майбутньому. Рефлексія – аналіз самою людиною внутрішнього плану своїх 

дій, спрямованість її свідомості на осмислення її власних пізнавальних дій. 

Вона є джерелом нового знання. 

Здійснення діяльності передбачає цілепокладання, планування, 

програмування, проектування, вибір методів діяльності, управління. 

З метою формування комунікативної компетентності студентів під час 

навчання в медичному коледжі до змісту медичної освіти необхідно додати 

розгляд додаткових питань професійного спілкування: особливостей медичного 

спілкування, відмінностей клінічної і «внутрішньої картини» хвороби, способів 

терапевтичного взаємодії з пацієнтом. 

Це зумовлює виокремлення однієї з педагогічних умов формування 

комунікативної компетентності студентів медичного коледжу – розширення 

смислового поля поняття «комунікативна компетентність студентів-майбутніх 

медичних працівників середньої ланки». 

Необхідним компонентом комунікативної компетентності майбутнього 

медичного працівника середньої ланки є професійно значимі вміння. Навчання 

майбутніх фахівців не може бути успішним, якщо воно не розвиває певну 

систему умінь. Уміння – це можливість виконувати дії відповідно до цілей та 

умов, в яких людині доводиться орієнтуватися. 

Для організації дослідно-пошукової роботи нами виділено чотири групи 

професійно-комунікативних умінь: інформативні, деонтологічні, вміння 

емпатичного сприйняття і розуміння пацієнта, терапевтичної взаємодії з 

пацієнтом. 

Для забезпечення ефективного формування професійно-комунікативних 

умінь майбутніх медичних працівників середньої ланки вважаємо доцільним 

впровадити в освітній процес коледжу комплекс поетапних щораз складніших 
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комунікативно-орієнтованих терапевтичних завдань, що є третьою 

педагогічною умовою формування комунікативної компетентності студентів 

медичного коледжу. Характеристика зазначених трьох компонентів 

комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників відображена в 

моделі досліджуваного процесу. 

Зважаючи на дослідження теорії компетентності, спілкування, ми 

виокремлюємо наступні функції комунікативної компетентності студента-

медпрацівника середньої ланки: когнітивна, експресивна, регулятивна. 

Когнітивна функція комунікативної компетентності студента-медичного 

працівника передбачає, в першу чергу, пізнання особистості пацієнта, його 

внутрішніх проблем, індивідуальних якостей. Процес пізнання відбувається 

безпосередньо шляхом отримання від пацієнта необхідної інформації завдяки 

розумінню працівником його невербальної поведінки. Крім пізнання існує й 

інший вид відображення дійсності – оцінювання.  

Процес формування комунікативної компетентності майбутніх медичних 

працівників середньої ланки налічує три етапи – орієнтаційний, 

трансформуючий, діяльнісний. 

Критеріями сформованості комунікативної компетентності майбутніх 

медичних працівників середньої ланки є аксіологічний, гносеологічний, 

праксеологічний. 

Вивчення теоретичних аспектів формування комунікативної 

компетентності студентів під час навчання в медичному коледжі дозволило 

сконструювати модель досліджуваного процесу, орієнтовану на реалізацію 

принципів терапевтичної спільноти в навчально-виховному процесі. Вона 

включає принципи, компоненти комунікативної компетентності майбутніх 

медичних працівників середньої ланки, показники і рівні її сформованості, 

педагогічні умови. 
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Висновки та перспективи подальшого розвитку. Процес формування 

комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників середньої 

ланки включає три етапи – орієнтаційний, що перетворює, діяльнісний. 

Критеріями сформованості комунікативної компетентності майбутніх медичних 

працівників середньої ланки є аксіологічний, гносеологічний, праксіологічний. 

Вивчення аспектів формування комунікативної компетентності студентів в 

умовах медичного коледжу дозволило сконструювати модель досліджуваного 

процесу, що включає: принципи, компоненти комунікативної компетентності 

майбутніх медичних працівників середньої ланки, показники і рівні її 

сформованості, педагогічні умови, - орієнтовану на реалізацію принципів 

терапевтичної спільноти в навчально-виховному процесі. 
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Закон України "Про судову експертизу" було прийнято 25 лютого                

1994 року [1]. Дотепер цей закон визначає правові, організаційні і фінансові 

основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України 

незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на 

максимальне використання досягнень науки і техніки. Згідно статті 1 розділу 1 

зазначеного закону, судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних 

знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і 

процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом 

судового розгляду.  

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про судову 

експертизу", до державних спеціалізованих установ, що здійснюють судову 

експертизу, належать: 

науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції 

України; 

науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-

психіатричні установи Міністерства охорони здоров’я України; 

експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби 

України. 

Отже, у теперішній час судово-експертні установи знаходяться в сфері 

управління трьох різних Міністерств, а аналіз змісту чинних Положень про ці 

міністерства свідчить про їх різні завдання щодо судово-експертної діяльності в 

Україні. Так, наприклад, згідно "Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України", що було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

28.10.2015 № 878, Міністерство внутрішніх справ України, серед іншого, 

організовує в межах повноважень, передбачених законом, організаційно-
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управлінське та науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності 

[2].  

Однак такого завдання не міститься у "Положенні про Міністерство 

охорони здоров’я України", що було затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2015 № 267. Відповідно до цього Положення, 

Міністерство охорони здоров’я України (надалі - МОЗ України) здійснює лише 

організаційне керівництво судово-медичною і судово-психіатричною 

службами, присвоює кваліфікації судового експерта і кваліфікаційні класи 

судово-медичним і судово-психіатричним експертам та позбавляє кваліфікації 

судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних і судово-

психіатричних експертів, а також затверджує порядки проведення цих 

експертиз [3]. 

Тут слід зазначити, що "Інструкція про проведення судово-медичної 

експертизи" була затверджена наказом МОЗ України № 6 ще 17.01.1995. В цій 

Інструкції вказується, що судово-медична експертиза проводиться з метою 

дослідження на підставі спеціальних знань матеріальних об'єктів, що містять 

інформацію про обставини справи, яка перебуває в провадженні органів 

дізнання, слідчого, прокурора чи суду. Судово-медична експертиза виконується 

згідно з Законом України "Про судову експертизу", процесуальним 

законодавством, іншими законодавчими актами, міжнародними договорами та 

угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють 

правовідносини у сфері судово-експертної діяльності, даною Інструкцією та 

нормативними документами, затвердженими наказом Міністерства охорони 

здоров'я [4].  

Але 13.04.2012 у новій редакції був прийнятий Кримінальний 

процесуальний кодекс України, до якого за наступні роки внесено значні зміни, 

що безпосередньо стосуються і порядку проведення судово-медичної 
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експертизи [5], проте ці зміни дотепер не знайшли свого відображення в 

"Інструкції про проведення судово-медичної експертизи". Відтак на сьогодні 

між цим нормативно-правовим актом і процесуальним законодавством існують 

суттєві колізії. 

Необхідно згадати і частину першу статті 7 Закону України "Про судову 

експертизу", в якій зазначається, що судово-експертну діяльність у 

кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в 

інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених 

установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на 

умовах, визначених цим Законом [1]. Проте на практиці бюро судово-медичних 

експертиз є комунальними установами, тобто відбувається їх подвійне 

підпорядкування – органам виконавчої влади та місцевим радам. А це,                      

по-перше, суперечить Закону України "Про судову експертизу", а по-друге, 

принципу незалежності судово-експертної діяльності.  

 Якщо ж проаналізувати досвід організації судово-експертної діяльності 

європейських країн, то наприклад у Великобританії експертно-криміналістична 

служба (The Forensic Service –FSS) – є ланкою в роботі британської поліції, 

основними завданнями якої є надання професійної допомоги в процесі 

розслідування та розкриття злочинів [6]. У Португалії, Нідерландах та Франції 

експертно-криміналістична служба є частиною Міністерства Юстиції або 

Міністерства оборони, входячи до складу збройний поліцейських формувань. 

Таким чином судово-експерта служба у частині європейських країн відноситься 

до державної служби та організаційно підпорядкована державним 

правоохоронним органам (МВС, Мін’юст, Міноборони) [7]. Проте, зазначена 

діяльність судових експертів зазнає обмежень: якщо експерт безпосередньо 

брав участь у процесі розслідування злочинів у складі слідчо-оперативної групи 
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– передбачається, що виконання ним конкретної роботи в процесі подальшого 

розслідування може бути необ’єктивним.  

Необхідно відзначити і таку країну як Білорусь, в якій створений 

«Державний комітет судових експертиз Республіки Білорусь» що є 

воєнізованою організацією, має офіційні геральдичні символи та напряму 

підконтрольний Президенту Республіки Білорусь. 

Основними задачами Державного комітету судових експертиз є: 

1. реалізація єдиної державної політики в сфері судово-експертної діяльності, 

включаючи науково-методичне забезпечення; 

2. здійснення судово-експертної діяльності; 

3.  визначення та реалізація основних напрямів удосконалення судово-експертної 

діяльності, впровадження в практику досягнень науки і техніки, позитивного 

досвіду, прогресивних форм і методів організації та проведення експертних 

досліджень; 

4. організація підготовки і навчання за освітніми програмами додаткової освіти 

дорослих осіб, які мають намір здійснювати (здійснюють) судово-експертну 

діяльність, науковців в межах своєї компетенції; 

5. організація і розвиток в межах своєї компетенції міжнародного співробітництва 

в сфері судово-експертної діяльності [8]. 

Висновок. На даному етапі розвитку в Україні відсутня єдина незалежна 

структура, яка могла б включати в себе всі можливі організаційно-управлінські 

функції необхідні для повноцінного та бажаного функціонування судово-

експертної діяльності. Тому враховуючи, що Висновок судово-медичного 

експерта є одним із основних документів доказової бази судочинства у 

кримінальних та цивільних справах, в т.ч. у справах притягнення до 

відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення, а також 

досвід окремих зарубіжних країн, зокрема Республіки Білорусь, доцільним буде 
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створення в Україні єдиного Державного органу судових експертиз, 

незалежного від Міністерства юстиції України та Міністерства охорони 

здоров’я України.  
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У сучасному економічному середовищі першорядна роль у розвитку 

економічних систем віддається малому та середньому бізнесу. Це 

підтверджується як статистичними даними, так і наявним нормативно-

правовим полем. Так, відповідно до [1], кількість великих підприємств в 

економіці України становить лише 0,022%, обсяги реалізованої малими та 

середніми підприємствами (МСП) продукції в економіці становить близько 

64,7%, а 80,8% робочих місць зосереджено на МСП. На законодавчому рівні 

функціонує «Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні 

на період до 2020 року» [2] та інші правові документи, які визнають значущість 

розвитку МСП для загального розвитку економіки країни.  
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Втім, незважаючи на актуальність та важливість забезпечення 

збалансованого розвитку МСП, наразі досить слабо систематизованими 

залишаються наукової та методичні засади розвитку цього виду 

підприємництва. Наукової дослідження базуються, переважно, на аналізі 

великих підприємств чи ринкових сегментів, а МСП залишаються поза увагою 

науковців. Відтак, МСП знаходяться у становищі, коли при формуванні 

стратегічних планів розвитку та тактичних дії вони вимушені спиратися або на 

власні знання та досвід, або адаптувати існуючи науково-прикладні 

інструменти під власні потреби. При цьому, ураховуючи велику кількість МСП, 

питання конкурентоспроможності останніх є вкрай актуальною темою як з 

науковою, та практичною точок зору. Тому метою роботи є визначення 

основних конкурентних переваг МСП із урахуванням їх особливостей. 

Дослідження дозволили встановити, що МСП мають наступні проблеми:  

1. Лінійна організаційна структура управління, яка носить 

неформальний характер та частіше формується під впливом поточної 

ситуації. Це призводить до неповного усвідомлення працівниками своїх 

посадових обов’язків, нерозуміння перспектив кар’єрного зростання, 

«переадресування» як повноважень, так і відповідальності тощо. Це у 

підсумку призводить до несистемності управління та низької 

ефективності останньої.  

2. Високий рівень конкуренції як між самими МСП, так і з боку 

великих підприємств, які, незважаючи на невелику кількість, як правило 

займають суттєві ринкові долі та, завдяки ефекту масштабу, досягають 

нижчої собівартості продукції. До того ж великі підприємства мають біль 

широкі можливості щодо залучення інвестицій, використання рекламних 

платформ тощо. Конкуренція з боку інших МСП найчастіше зводиться до 

модифікації цін та нових маркетингових заходів.  
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3. Нестала нормативна база, перманенті зміни вимог щодо 

обліку та звітності, скорочення платоспроможного попиту населення та 

інші зовнішні чинники негативно впливають на доходність МСП та 

формують дисбаланс щодо розвитку сфер діяльності. Тобто МСП 

прагнуть переходити у більш доходні сегменти економічної діяльності, 

що призводить до надлишку таких підприємств на ринку (наприклад, на 

сьогодні можна спостерігати надвелику кількість аптек, пересувних кофе-

шопів тощо). 

4. Активний розвиток НТП та зміни у споживчому попиті 

вимагають постійного оновлення асортименту, технологій, 

маркетингових рішень, що, у свою чергу, потребує суттєвих фінансових 

ресурсів. При цьому в країні існує складна ситуація з отриманням 

інвестицій під розвиток МСП та досить великі відсотки за кредитами. Це 

суттєво скорочує можливості МСП щодо впровадження інновацій і, як 

наслідок, скорочує їх конкурентоспроможність.  

Ці та інші проблеми призводять до необхідності визначення переліку 

конкурентних переваг МСП, які можуть бути розвинуті для забезпечення 

збалансованого розвитку. До цих переваг можна віднести такі: 

1. Ринкове позиціонування на певному територіальному сегменті ринку. 

Оскільки МСП по суті не в змозі виробляти великі обсяги продукції чи послуг, 

їм доцільно сконцентрувати увагу на постійних клієнтах, формуючи для них 

програми лояльності, додаткові послуги та інші маркетингові рішення. Завдяки 

цьому формується «захищений від конкурентів» сегмент споживчого ринку. 

Конкурентам для потрапляння у цей сегмент необхідно буде запроваджувати 

додаткові заходи, що може бути недоцільно з фінансової точки зору.  

2. Розвиток власного інтелектуального потенціалу працівників та 

креативного середовища. Оскільки МСП у більшості не в змозі запропонувати 
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працівникам значного кар’єрного розвитку, доцільно формувати механізми (як 

матеріальні, так і моральні) для розвинення працівників та їх творчого підходу 

до роботи. Невелика кількість працюючих дозволяє задіяти індивідуальній 

підхід до мотивації кожного працівника. Це сприятиме зростанню 

конкурентоспроможності працівників на ринку праці та загальної ефективності 

роботи МСП.  

3. Застосування механізмів інтеграції шляхом добровільного об’єднання 

МСП задля досягнення синергетичного ефекту від спільного використання 

ресурсів. В якості ресурсів може виступати транспорт, логістична мережа, 

рекламні площі, висококваліфіковані кадри, клієнтська база тощо. Спільне 

утримання та використання цих ресурсів призведе до економії коштів і 

зростання конкурентоспроможності МСП. Також доречним є застосування 

аутсорсингу між інтегрованими МСП.   

4. Використання альтернативних (не кредитних) джерел інвестування 

розвитку. До цих джерел можна віднести є краундфайдинг, краундсорсинг та 

венчурне фінансування. Ці підходи дозволяють формувати необхідні обсяги 

інвестування розвитку без надлишкових ризиків та великих відсоткових ставок.  

5. Оптимізація бізнес-процесів та їх ранжування за ступенем ризику. 

МСП задля досягнення фінансового успіху найчастіше не відмовляються від 

будь-яких замовлень чи бізнес-процесів. Втім, ураховуючи обмежені кадрові, 

технологічні та інші ресурси, подекуди витрати цих ресурсів на виконання 

замовлення (здійснення бізнес-процесів) перевищують очікувані результати. 

Наприклад, у разі участі у торгівельних виставках необхідно сплатити 

організаційний внесок, покрити транспорті витрати, втирати на проживання 

протягом проведення виставки. При цьому спрогнозувати доходи від цього 

заходу вкрай важко ураховуючи несталість попиту, сезонність, участь 

конкурентів, розташування торгівельної площі тощо. Тому доцільним є 
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формування рейтингу бізнес-процесів (замовлень, торгівельних заходів та ін.) із 

визначенням та співставлення рівня ризику та витрат із очікуваним ефектом від 

їх реалізації. Тут доречним є застосування інструментів контролінгу, який 

здатен визначити центри формування витрат та прибутку.  

6. Активізація використання інфокомунікаційних платформ для розвитку 

бізнесу, зокрема, торгівельних платформ Інтернет, а також сучасних 

фінансових платіжних інструментів. Це, з одного боку, сприятиме зростанню 

обсягів реалізації, а з іншого - сформує імідж МСП як такого, який відповідає 

трендам сучасного цифрового світу, що у підсумку підвищить його 

конкурентоспроможність.   

Розвиток наведених та інших конкурентних переваг сприятиме 

підвищенню загальної конкурентоспроможності МСП, оскільки базується саме 

на тих елементах, які є ключовими для цих підприємств. 

Список літератури: 

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 

період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.me.gov.ua/Documents/ 
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Тематика: Педагогічні науки  

 

ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Кобиленко Н.К. 

Маріупольський державний університет 

старший викладач 

кафедри грецької філології та перекладу 

 

         На думку грецького науковця Г. Спінтуракіса, міжкультурну 

компетенцію (МКК) слід розуміти як здатність до результативного 

спілкування між особами, які співпрацюють, впливають один на одного, проте 

не належать до однієї культурної, етнічної чи мовної спільноти. Міжкультурна 

компетенція означає, що особа є готовою засвоїти нові форми поведінки та їх 

ефективно застосовувати у відповідному культурному середовищі  

Принципи формування міжкультурної компетенції  

1. Принцип пізнання й врахування ціннісних культурних універсалій.  

2. Принцип культурно-пов’язаного співвивчення іноземної й рідної мов.  

3. Принцип етнографічного підходу до виявлення культурних 

компонентів значення явищ як лінгвістичного, так і нелінгвістичного 

характеру.  

4.  Принцип стратегій мовленнєвої поведінки.  

5. Принцип усвідомленості психологічних процесів і станів, пов’язаних з 

міжкультурним спілкуванням (МКС), яка є результатом «переживання» 

культурних феноменів і пов’язаних з ними способів пізнання.  
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6. Принцип керованості власним психологічним станом та станом 

невизначеності того, що відбувається.  

7.   Принцип емптичного ставлення до учасників МКС.  

Зміст навчання з формування МКК  

Зміст включає в себе такі компоненти: знання, відношення й уміння, які 

складають сутність МКК і забезпечують здатність до продуктивного МКС; 

мовний матеріал, текстовий матеріал, теми і ситуації, а також систему завдань.  

Знання охоплюють відомості про сутність феномена культури, природу 

культурних універсалій, їх наповнення в різних культурах; механізми 

відображення культури в мові та мовленні, про психологічні особливості МКС: 

процеси атрибуції значень, природу й функції стереотипів, забобонів й 

узагальнень, механізми регулювання власних емоцій, сутність емпатії.  

Відношення являються собою відкритість новій інформації, бажання й 

готовність сприйняття «іншого» як рівноправного, послідовний розвиток 

толерантності, прийняття, адаптації до явищ іноземної культури, заключного 

формування емптичного ставлення до її носіїв.  

Уміння МКО мають складний характер і передбачають:  

- етнографічні уміння визначення культурного компоненту значення 

життєвих реалій, інститутів суспільства, моделей мовленнєвої та немовленнєвої 

поведінки за допомогою цілеспрямованого спостереження, обговорення 

значень з носіями культури;  

- уміння подвійного бачення однієї й тієї ж ситуації;  

- уміння керувати своїми власними емоціями;  

- мовленнєві уміння.  

Мовний матеріал включає одиниці, які мають культурний компонент 

значення:  



277 
 

 

 

- на лексичному рівні – слова, що називають унікальні культурні реалії, 

виражають специфічні культурні цінності, мають індексальний культурний 

компонент;  

- на граматичному рівні – конструкції, які співвідносяться з культурними 

цінностями (наприклад, обмеження використання наказового способу як прояв 

поваги до автономії особистості, використання ввічливої форми наказового 

способу).  

Текстовий матеріал включає культурно-забарвлені автентичні зразки 

мовленнєвих актів діалогічного та монологічного характеру, художні твори або 

уривки з них.  

Система завдань спрямована на засвоєння вищезазначених знань, 

відпрацювання перерахованих відношень, формування складних умінь МКС й 

засвоєння культурно значимих тем. Вона має динамічний характер і змінюється 

залежно від потреб учнів й умов процесу навчання. 

Після утвердження комунікативного підходу до навчання мови, 

урізноманітнились й методи навчання. Так, активно почав застосовуватись 

метод гри (рольової та ділової), який дозволяв моделювати реальні ситуації 

спілкування, в які ймовірно можуть потрапити учні, а також техніка драми, за 

допомогою якої учень співпрацює в групі, використовуючи при цьому всі 

виражальні засоби (голос, рухи тіла, міміку тощо) в різноманітних ситуаціях 

спілкування. Зокрема педагоги використовують такі вправи:  

- вправи на відпрацювання техніки мовлення: вправи на дихання на 

постановку голосу (зміни темпу, тембру голосу, копіювання різних звуків: 

кашель, позіхання, свист, рев тощо), фонетичні вправи (на вимову та 

інтонаційні);  

- копіювання рухів, які щось означають;  
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- незапланований випадок: певний випадок в класі, фраза, рух можуть 

стати приводом до дії. Наприклад, один із учнів загубив певну річ і викладач 

пропонує пофантазувати, як її можна знайти: написати оголошення до шкільної 

газети, звернутись до бюро знахідок тощо;  

- пантоміма: учень без слів презентує певну ситуацію, сценарій, 

характерне обличчя, а інші мають відгадати, що саме він зображає;  

- драматизація (міфів, казок, пісень тощо);  

- читання театральних творів;  

- підготовка театральних вистав;  

- написання власних театральних творів та їх постановка;  

- рольові ігри, моделювання.  

Дуже близький до техніки драми метод театральної гри , який також 

сприяє як розвитку комунікативної компетенції, так і духовному розвитку 

особистості учня.  

З кінця ΧΧ – початку ΧΧΙ століття активно почав застосовуватись метод 

проектів, який презентується у грецькій науці кількома термінами: «метод 

проектів, «невеличка пошукова робота», «комплексна творча робота» із 

наданням переваги першому.  

Всі стадії можна звести до чотирьох головних:  

Перша стадія – стадія підготовки, визначення проблеми, планування 

проекту. На цій стадії учням представляється філософія проектної роботи, 

здійснюється її аналіз. Тут необхідно викликати інтерес учнів до вибору теми, 

залучити їх до дискусії, обговорення, висунення пропозицій. Після вибору теми 

учні поділяються на групи із врахуванням таких критеріїв, як: стать, соціальне 

походження, навчальні досягнення, міжособистісні стосунки тощо. Доречно в 

кожній групі обрати координатора. Далі необхідно визначити структуру, часові 

терміни та етапи виконання проектної роботи, пояснити критерії її оцінювання.  
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Друга стадія – виконання проекту. Під час виконання проекту 

проводяться консультаційні зустрічі з вчителем, підготовка, якщо заплановано, 

проміжних звітів тощо.  

Третя стадія – подання проекту у вигляді презентації Power-Point, твору, 

виставки, розробленого сайту тощо. Презентує проект один або кілька 

представників групи, після чого слідує обговорення проекту між групами та 

викладачем, у разі необхідності вказуються недоліки, труднощі, з яким 

зустрілись учасники проекту, та знаходяться шляхи їх подолання.  

Четверта стадія – оцінювання проектної роботи.  

 

 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

КОЛЕДЖУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Комісарик С.М. 

КВНЗ «Ковельський медичний коледж», викладач 

 

З метою підвищення ефективості навчання студентів необхідно 

встановити пріоритетні мотиви, визначити оптимальну структуру мотиваційної 

сфери студента [1]. Навчальна мотивація визначається наступними чинниками: 

освітньою системою, закладом освіти, організацією навчально-виховного 

процесу в ньому, суб’єктивними особливостями студента і викладача, 

специфікою навчальних предметів [3,4]. Ефективність навчальної діяльності 

студентів залежить від співвідношення соціальних та пізнавальних, позитивних 

та негативних стимулів поведінки, зовнішніх та внутрішніх мотивів.  

Процес мотивації повинен починатися ще з середньої школи, адже 

позитивна мотивація до навчання в коледжі закладається ще на етапі 
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профорієнтації школяра. Постійний зв’язок зі школами, виступи там викладачів 

коледжу, дні відкритих дверей дають можливість більш якісного підбору 

зацікавлених студентів. 

На формування позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів впливають: особистісно-орієнтована освіта на засадах 

компетентнісного підходу, доступність змісту навчального матеріалу, 

створення ситуації успіху для студентів; професіоналізм викладача; професійна 

спрямованість навчальної діяльності; усвідомлення студентом найближчих та 

кінцевих цілей навчання [7].  

Викладачі внутрішньої медицини щоденно застосовують низку 

мотиваційних заходів: розкриття практичної значущості навчального матеріалу 

для майбутнього фахівця; застосування інтерактивних методів навчання; 

ілюстрація цікавих прикладів із власної клінічної практики, складного 

діагностичного пошуку, позитивної чи негативної динаміки лікування; 

візуалізація клінічної картини, методів діагностики тощо.  

Велику роль в формуванні пізнавального інтересу студентів відіграє 

інтерактивне навчання, здійснюване у формі спільної діяльності студентів, при  

якій усі учасники моделюють ситуації, оцінюють дії інших і свою власну 

поведінку, занурюються в реальну атмосферу ділового співробітництва з 

розв'язання проблеми. На заняттях з внутрішньої медицини застосовується 

цілий арсенал інтерактивних підходів: творчі завдання, робота в малих групах, 

навчальні ігри, інсценізація, метод випереджувального навчання, дискусія, 

презентація, проектні роботи. Зростанню зовнішньої мотивації студентів 

сприяють сучасні варіанти проведення лекційних занять з внутрішньої 

медицини: бінарна лекція, лекція-візуалізація, проблемна лекція, лекція-

конференція, лекція-дискусія. Основним інтерактивним методом навчання, 

який використовується на практичних заняттях з внутрішньої медицини, є 
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метод малих груп. Студенти виступають в ролі доповідачів, опонентів, 

рецензентів. Відпрацювання практичних навичок теж ефективніше проводити 

малими групами. На етапі контролю вхідного рівня знань часто застосовується 

метод "мозковий штурм". Варто застосовувати даний метод для вирішення 

нетипових задач, відпрацювання дифдіагностичного пошуку. Метод дискусії 

використовується з метою обговорення підсумків виконання завдань на 

практичних заняттях, що зручно для інтерпретації даних додаткових методів 

обстеження, дифдіагнозу у пацієнта. На лекції дискусійне питання створює 

атмосферу колективного роздуму і готовності слухати викладача.  

Перспективним з мотиваційної сторони є кейс-метод, що включає опис 

реальних ситуацій і вирішення стандартних, критичних, екстремальних 

ситуаційних завдань. Кейси застосовуємо для вивчення надання невідкладної 

допомоги на етапах першої допомоги, бригади ЕМД, приймального відділення, 

вторинного рівня. Цікавими для студентів є кейси з негативним результатом 

лікування в умові, коли вони мають знайти помилки різних учасників 

лікувального процесу. 

Важливе місце в мотиваційній складовій займають ігрові технології, які 

об'єднують в собі як емоційні, так і проблемно-пошукові стимули. Ділова гра у 

внутрішній медицині - форма відтворення предметного і соціального змісту 

професійної діяльності медпрацівника, моделювання систем відносин 

«медпрацівник-пацієнт», «медпрацівник-родичі пацієнта», «лікар-інший 

фахівець». В діловій грі моделюємо невідкладні стани у внутрішній медицині. 

Застосування мультимедійних технологій на лекційних та практичних 

заняттях активізує пізнавальну діяльність [2], є ефективним як форма вивчення 

нового матеріалу, що дозволяє візуалізувати клінічні симптоми без тематичного 

хворого, доступно пояснити патогенетичні механізми, епідеміологію хвороби; 

під час роботи з тестовими завданнями, в т.ч. для підготовки до іспиту Крок М; 
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створення мультимедійних презентацій – одна з форм науково-дослідної роботи 

студентів. 

Істотний чинник виникнення інтересу до учбового процесу – його 

емоційне забарвлення. Негативне ставлення до навчання пов'язане з 

негативними емоціями страху, образи, незадоволеності собою та викладачем. 

Позитивне ставлення до навчання пов'язане з емоціями подиву, переживання 

незвичайності, впевненості у своїх силах, гордості за себе [5]. Від викладача 

вимагається використання прийомів формування позитивних емоцій (створення 

творчої обстановки на заняттях, атмосфери розкутості, доброзичливості; 

використання міміки та жестів, зміна інтонації тощо). В процесі викладання 

доцільно використовувати наступні емоційні прийоми: пряме включення, 

несподіванка, застосування елементу неформальності, співпереживання, 

драматизація, гіпербола, провокація, спонукання до прийняття рішення, 

розрядка [6].  

 З методів стимулювання обов’язку і відповідальності на заняттях з 

внутрішньої медицини застосовується постійний контроль за відвідуванням 

занять з обов’язковим відпрацюванням пропущених; ведуться щоденники 

практичних занять, контроль виконання самостійної позааудиторної роботи; 

обов’язкове поетапне оцінювання знань та навичок на практичних заняттях; 

складання заліків та іспитів. Для проведення контролю застосовуємо різні види 

методичного забезпечення: запитання, метод незакінченого речення, тести на 

впізнання, достовірність, доповнення, відповідність, послідовність дій, 

конструювання, класифікаційні та ін., проблемні ситуаційні задачі (з відсутніми 

чи надлишковими вихідними даними, з суперечливими відомостями в умові, з 

обмеженим часом вирішення тощо).  

Значним мотиваційним  фактором для студентів старших курсів є 

самоствердження, усвідомлення своєї професійної значущості в суспільстві, 
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можливості надати консультацію та медичну допомогу рідним, знайомим, 

провести науково-пошукову роботу.  

Отже, співпраця викладача і студента, високий фаховий рівень 

викладання з використанням інноваційних методів навчання становить резерв 

для підвищення мотивації студентів під час вивчення внутрішньої медицини. 
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Діяльність сучасного підприємства пов’язана з сьогоденними проблемами, 

які виникають при звичайному функціонуванню. Розрахунки за претензіями це 

вид розрахунків виникає при виявленні невідповідності цін і тарифів, якості, 

кількості поставлених матеріальних цінностей та інше Претензія може бути 

виставлена постачальникові відповідно до укладеного договору  на суму 

недостачі або не прийнятих матеріальних цінностей. Сума недостачі 

розраховується разом з податком на додану вартість. 

Також підприємство в процесі господарської діяльності може пред’являти 

до сторонніх організацій такі види претензій:  

- до постачальників, підрядників та транспортних організацій по виявлених 

при перевірці їх рахунків (після акцепту останніх) невідповідності цін і тарифів, 

обумовлених договором або передбачених прейскурантом, а також при 

виявленні арифметичних помилок, при завищенні цін чи арифметичних 
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помилок, які виявлені в пред’явлених постачальниками та підрядниками 

рахунках уже після того, як записи за рахунками товарно-матеріальних 

цінностей чи витрат, були здійснені;  

- до постачальників матеріалів, товарів, так і до організацій, які 

переробляють матеріали, за виявлені невідповідності якості чи стандартам, 

технічним умовам замовлення;  

- до постачальників, транспортних організацій за нестачу вантажу в дорозі 

понад норм природного убутку;  

- за простої, що виникли з вини постачальників або підрядників, в сумах, 

визнаних або присуджених арбітражним судом;  

- до установ банків за суми, помилково списаним (перераховані) з рахунків 

підприємства;  

- по санкціям (штрафи, пені, неустойки), що стягуються з постачальників, 

підрядників, покупців, замовників, споживачів транспортних та інших послуг 

за недотримання договірних зобов’язань в розмірах, визнаних платниками або 

присуджених арбітражним судом. 

Підприємство пред’являє претензію в письмовій формі, її підписує 

керівник підприємства або його заступник. До претензії додають документи, які 

підтверджують пред’явлені заявником вимоги, або належно завірені копії, чи 

виписки з них, якщо ці документи відсутні у іншої сторони.  

На розгляд претензії виділяється 30 днів з дня отримання, якщо інший 

термін не встановлено угодою між підприємством, постачальником чи 

підрядником. При неотриманні витребуваних документів до зазначеного 

терміну претензію розглядають на підставі наявних документів. Відповідь про 

результати розгляду претензії надають в письмовій формі. Якщо у ній не 

повідомляється про визнання претензії чи перерахування визнаної суми і до 

відповіді не долучено доручення банку з відміткою про виконання (прийнятті 
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до виконання), заявник має право після закінчення 20 днів з моменту отримання 

відповіді пред’явити в банк інкасове доручення на списання в безспірному 

порядку визнаної боржником суми з нарахуванням у випадках, встановлених 

законодавством та пені за прострочення платежу. При повній або частковій 

відмові в задоволенні претензії або неотримання в термін відповіді на 

претензію заявник має право пред’явити позов до арбітражного суду.  

В бухгалтерському обліку передбачено субрахунок 374 «Розрахунки за 

претензіями». За дебетом цього субрахунка враховують виникнення 

дебіторської заборгованості за умови пред’явлення претензій постачальникам, 

підрядникам та транспортним організаціям у зв’язку з недостачами товарно-

матеріальних цінностей. Тут же відображають інформацію про визнаної 

контрагентами заборгованості за штрафами, пенею, неустойкам за порушення 

умов господарських договорів. 

Сума нарахованої неустойки (яка визнана боржником або за якою 

отримано рішення суду про її стягнення), а також суми інфляційних та 

відсотків річниз одержувач відображає в складі інших операційних доходів (Кт 

715 «Отримані штрафи, пені, неустойки»). 

При погашенні заборгованості по претензії субрахунок 374 кредитують в 

кореспонденції з дебетом рахунків обліку грошових коштів (30, 31) або активів 

(15, 20, 22, 28 і т. П.). 

З метою вдосконалення обліку розрахунків з претензіями ми пропонуємо 

автоматизацію цієї ділянки обліку. Сучасний фахівець з обліку неможливий без 

навичок автоматизованої обробки господарської інформації.  

Облік розрахункових операцій за претензіями - складна і об'ємна ділянка 

облікової роботи. Основною метою автоматизації обліку розрахунків за 

претензіями є забезпечення повної ясності в оцінці стану дебіторської і 

кредиторської заборгованості, а також оперативне спостереження за її 
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динамікою. Автоматизована система обліку розрахунків покликана вирішувати 

такі завдання: 

1. ведення інформаційної бази по дебіторської та кредиторської заборгованості по 

претензіям; 

2. оформлення первинної документації по претензіям; 

3. бухгалтерська обробка документації по розрахунках і формування зведених 

регістрів синтетичного та аналітичного обліку; 

4. контроль своєчасної оплати; 

5. ув’язка інформаційних потоків, пов’язаних з виникненням боргів і їх оплатою.  

Ми вважаємо, що головне завдання при організації автоматизованої 

системи обліку розрахунків за претензіями забезпечення достатньо глибокого 

аналітичного обліку дебіторської та кредиторської заборгованості по 

претензіям та контрагентам, з розбивкою за окремими судовими рішеннями, по 

товарним і платіжними документами, а при необхідності - з розбивкою за 

видами боргів.  

 

 

Тематика: Соціологічні науки 
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Сім’я є одним із найважливіших соціальних інститутів, вона відіграє 

велику роль у суспільному розвитку. Від  проблем, що пов’язані з її 

життєдіяльністю, залежить стабільність суспільства. 

Соціологія сім’ї і шлюбу вивчає закономірності виникнення, розвитку та 

функціонування шлюбно-сімейних відносин сім’ї як соціального феномена, що 

поєднує в собі риси соціального інституту та малої соціальної групи. 

Соціологію сім’ї, зокрема поняття життєвого циклу сім’ї досліджували 

такі науковці, як Н. Рімашевська, А. Харчев, А. Антонов, В. Медков, 

М. Лукашевич, А. Волков. 

Життєвий цикл сім’ї – це історія життя сім’ї, що відображає 

повторюваність та регулярність сімейних подій, її власну динаміку та 

протяжність у часі [4]; послідовність соціальних і демографічних подій на 

безперервній тимчасовій осі з моменту утворення сім’ї до моменту припинення 

її існування [5]. 

Сім’я – це мала соціальна група «природного» походження з цілим рядом 

індивідуальних та соцієтальних функцій, яка має свою історію, протяжність у 

часі, та володіє сімейною динамікою, тобто закономірною зміною різних етапів 

і станів [1]. 

Сімейна динаміка представляє собою зміну одних сімейних подій, 

іншими. Причому під подіями розуміються не всі буденні сімейні ситуації, а 

найбільш значущі із них, які суттєво впливають на зміну сімейної структури. 

Найбільш помітні та важливі події – це народження і смерть членів сім’ї. 

Сукупність сімейних подій утворюють основні етапи сімейного циклу 

життя [1]. 

У життєвому циклі сім’я проходить кілька фаз: заручини, утворення сім’ї; 

поява першої дитини, початок періоду дітородіння; народження останньої 

дитини, завершення періоду дітородіння; одруження й відокремлення від сім’ї 
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останньої дорослої дитини («порожнє гніздо»); смерть одного із подружжя, 

припинення існування сім’ї. 

Г. Навайтис (1999) розглядає наступні етапи життєвого циклу сім’ї [5]:  

1) дошлюбне спілкування (на даному етапі досягається часткова 

матеріальна та психологічна незалежність від генетичної сім’ї, набувається 

досвід спілкування з людьми протилежної статі, обирається шлюбний партнер, 

набувається досвід емоційного та ділового спілкування з ним); 

2) вступ у шлюб – а саме, фіксація його офіційно (характеризується 

прийняттям подружніх соціальних ролей); 

3) етап «медового місяця» (відбуваються зміни в інтенсивності почуттів, 

установлення психологічної та просторової дистанції з генетичними сім’ями, 

набувається досвід взаємодії у вирішенні питань організації щоденного побуту, 

створення внутрішньосімейної інтимності та первинне узгодження сімейних 

ролей); 

4) етап молодої сім’ї (планування та народження дітей, повернення жінки 

до професійної діяльності, початок відвідування дитиною дитсадка);  

5) етап зрілої сім’ї (сім’я, яка виконує всі свої функції. Діти стають 

повноправними особистостями і приймають участь у вирішенні 

внутрішньосімейних питань. Змінюються ролі батьків, їх здібності опікуватись 

дитиною повинні доповнюватись виховними та навчальними здібностями, 

вмінням організовувати соціальні зв’язки дитини. Даний етап завершується 

тоді, коли діти досягають часткової незалежності від батьківської сім’ї.  

6) сім’я людей похилого віку (відновлюються, а деколи навіть 

реанімуються подружні стосунки, надається новий зміст сімейним функціям 

(наприклад, виховна – полягає у допомозі виховання онуків). 

На кожній стадії сім’я зустрічається з певними завданнями розвитку, від 

ефективності вирішення яких залежить успішність проходження нею наступних 
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етапів. Для кожної стадії життєвого циклу сім’ї характерні типові проблеми і 

своя динаміка змін. Переходячи від одного етапу до іншого, сім’я стає більш 

високоорганізованою та складною системою. 

Сімейний цикл життя може базуватися за різними критеріями, але при їх 

відборі треба врахувати, що це саме цикл, повинна бути відображена 

повторність, регулярність сімейних подій (тобто, циклічність виявляється при 

зміні сімейних поколінь). Стадії сімейного циклу повинні також відображати 

сімейну специфіку подій (тобто, не індивідуальні події, які властиві лише 

індивідам). 

Протягом життєвого циклу відбувається зміна внутрішньосімейних 

ролей: на кожній стадії змінюється їх розподіл, одні ролі зникають, інші 

з’являються, деякі ролі, що раніше виконувалися одним членом сім’ї, на інших 

стадіях переходять до декількох членів сім’ї. Чоловік і дружина спочатку 

виконують в сім’ї ролі подружжя, соціальних і сексуальних партнерів, 

домогосподарів та працівників у сфері найманої праці. З появою дітей до цих 

ролей додаються ролі батьків, вихователів і соціалізаторів. Батько та мати 

виконують ролі професійних наставників, порадників з життєво важливих 

питань. Коли мати повертається до професійної діяльності, змінюється розподіл 

сімейних обов’язків [5]. 

На рівні населення цикл повторюється від покоління до покоління. Деякі 

люди, які не мають дітей, не входять у життєвий цикл покоління. Життєвий 

цикл в загальному плані відомий як сімейний цикл послідовності стадій 

батьківства, первинно визначених варіаціями у величині та структурі сім’ї.  

Від свого виникнення до свого розпаду сім’я проходить через ряд стадій, 

які є предметом демографічного аналізу. Як правило, сім’я виникає в момент 

укладення шлюбу. Сім’я росте з народженням кожної дитини. Від народження 

останньої дитини до того моменту, коли перша дитина покидає будинок, 
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величина сім’ї залишається постійною. У зв’язку із одруженням дітей, величина 

сім’ї поступово зменшується до вихідної величини (дві людини). Зі смертю 

першого, а потім і другого члена подружжя сімейний цикл закінчується [1]. 

Отже, сім’я – соціальна система відтворення людини, заснована на 

кровній спорідненості, шлюбі чи об’єднуючій людей спільності побуту, 

взаємній моральній відповідальності та взаємодопомоги [2]. Сім’я 

народжується не в біологічному, а в соціальному сенсі, а саме – з моменту 

укладення шлюбу. І «помирає» сім’я також у соціальному сенсі – після 

розлучення, яке оформляється державою у відповідному документі як 

розірвання шлюбу. Окрема сім’я може будувати своє життя абсолютно 

несхожим з іншими чином, але як би унікально не поводилася сім’я, вона має в 

собі риси того, що робить її схожою з іншими сім’ями [5]. Життєвий цикл сім’ї 

є своєрідною історією сім’ї, яка має свою еволюційну історію, у якій 

компоненти сім’ї мають певні, унікальні завдання. 
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Проблема ефективної підготовки фахівців з економічної кібернетики є 

актуальною для сучасного українського суспільства, яке нині зазнає 

динамічних змін, оскільки розвиток України в контексті європейських та 

світових орієнтирів передбачає зосередження уваги на міжнародній освіті. Не 

викликає сумніву той факт, що фундаментальна підготовка фахівців 

спеціальності «Економіка» за освітньою програмою «Економічна кібернетика» 

постійно вносить значний вклад у становлення економічної і культурної 

співпраці у бізнесі, досягнення взаєморозуміння між різними народами світу.  

Кібернетик – це системний аналітик, який здатен не тільки вибрати 

правильне рішення при виникненні проблемної ситуації, але і вміє цю ситуацію 

передбачити і попередити. Базова освіта випускників освітньої програми 

«Економічна кібернетика» забезпечується економічною, математичною, 
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інформаційно-аналітичною, і також іншомовною підготовкою, найбільш 

близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих країнах Заходу. 

Випускник освітньої програми «Економічна кібернетика» володіє технологією 

моделювання та аналізу бізнес-процесів, основами програмування та сучасними 

комп’ютерними технологіями для вирішення економічних задач.  

Актуальність реалізації кроскультурного підходу до професійної 

підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики посилюється тим, що 

студенти мають можливість проходити стажування за кордоном, а також 

працевлаштовуватися у закордонні фірми як в Україні, так і жити й працювати 

у багатьох країнах світу. Так, варто зазначити, що студенти ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» під час навчання мають такі 

можливості стажування за кордоном: Туреччина (Papillon Hotels, Delphin Hotels, 

Hilton Dalaman Sarigerme Resort & SPA, Туристична компанія «Sarpedon 

Travel»); Болгарія: готельно-ресторанні комплекси у таких містах, як-от Софія, 

Варна, Албена, Золоті піски, Сонячний Берег, Св. Костянтина та Єлени, Банско, 

Приморско, Пампорово; літня програма стажування Work & Travel USA; 

Німеччина (програми ZAV, ZAV2); Китай: ресторан Sushui Beihe Restaurant (м. 

Лоян, Китай); Туніс: туристичні компанії Coral Travel, Hammamet Travel 

Service, 5* готелі Тунісу. Стажування студентів проходить в департаментах 

готельно-ресторанного, туристичного та торгівельного бізнесу: «Front Office 

and Reception», «Food and Beverage», «Housekeeping», «Entertainment», «Seller», 

«Manufacturing», «Transfermen». 

Кроскультурний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців з 

економічної кібернетики тлумачиться як особлива методологічна навчально-

виховна стратегія пізнання культур з урахуванням їх рівноцінності, 

універсальності та специфічності; своєрідна навчальна ситуація, що зумовлена 

перетином культур. Значущість цього підходу, насамперед, зумовлена 
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посиленою увагою до культурного різноманіття та необхідністю подолання 

існуючих культурних конфліктів у сучасному полікультурному суспільстві.  

На підставі ґрунтовного аналізу наукових праць (Н. Бідюк (2012), 

Г. Масликова (1998), О. Пальчикова (2016), В. Сідоров (2019) та ін.) 

сформульовано низку висновків:  

кроскультурний підхід здебільшого розглядається науковцями у контексті 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців і тлумачиться як сукупність 

прийомів, спрямованих на комунікативно-орієнтоване співнавчання іноземної 

мови і культури з опорою на рідну культуру студентів з метою забезпечення 

повноцінної кроскультурної комунікації; 

при вивченні іноземної мови у навчальних програмах враховується, що 

мова та культура виступають в органічній єдності, адже володіти іноземною 

мовою на високому рівні – означає опанувати іншомовною культурою, що 

зумовлює у складовій іншомовної освіти необхідність великої кількості 

країнознавчої інформації про країну, мова якої вивчається; 

кроскультурний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців з 

економічної кібернетики полягає у відборі змісту навчання, яке має 

орієнтуватися на збагачення кожного компонента інформацією про культуру 

іншої країни для забезпечення зв’язку рідної культури з її культурою та 

успішної кроскультурної комунікації у майбутній професійній діяльності;  

використання цього підходу у процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців з економічної кібернетики передбачає оволодіння сукупністю знань 

(не лише про культуру, знання іноземних мов, але й про сам процес 

кроскультурного спілкування), формування кроскультурної компетентності 

студентів, виховання особливого ставлення до співбесідника та процесу 

кроскультурного спілкування. 
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кроскультурний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців з економічної кібернетики сприяє вирішенню важливих питань з 

проблеми розуміння поведінки людей в полікультурному суспільстві не лише в 

навчальній аудиторії, але й на практиці у ході безпосереднього спілкування з 

представниками різних культур у повсякденному житті (стажування, 

відпочинок, працевлаштування тощо). 

Слід погодитися з В. Сідоровим, який стверджує, що на ефективність 

кроскультурної комунікації значно впливає доброзичливе, толерантне 

ставлення до представників різних культур незалежно від їхніх особливостей, 

звичаїв та традицій; готовність майбутніх фахівців вирішувати складні ситуації 

та кроскультурні конфлікти, уміння аргументовано вести кроскультурний 

діалог, дискусію, переконувати відповідно до потреб та запитів клієнтів чи 

партнерів з різних країн світу (Сідоров, 2019). 

Таким чином, аналіз освітньої програми «Економічна кібернетика», 

професійної діяльності, основних завдань та функцій, а також низка 

компетентностей, якими необхідно оволодіти студентам, підтверджують 

значущість кроскультурного діалогу для професійної сфери майбутніх фахівців 

з економічної кібернетики. Набуття досвіду діалогічного спілкування фахівцем 

у полікультурному суспільстві уможливлює здійснення плідної кроскультурної 

взаємодії з представниками різних країн в бізнесі, економіці, управлінні, 

туризмі, торгівлі тощо.  

Кроскультурний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців з 

економічної кібернетики реалізує основне її завдання: формування 

кроскультурної компетентності студентів (інтегральну якість особистості 

фахівця, до складу якої входять знання про особливості іншої культури, уміння 

інтерпретувати іншокультурну інформацію, досвід комунікативної діяльності), 

оскільки майбутній фахівець з економічної кібернетики має ефективно 
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взаємодіяти з представниками різних культур у майбутній професії, створювати 

доброзичливу атмосферу співробітництва, що забезпечить здійснення успішної 

професійної діяльності. Цей підхід зумовлює необхідність організації 

ефективної міжнародної співпраці фахівців з партнерами, клієнтами, 

інвесторами, що можливо лише на основі кроскультурного діалогу та взаємодії, 

що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, 

фірм, компаній на національному і світовому ринках.  

З іншого боку, цей підхід окреслює шляхи щодо ефективної організації 

освітнього процесу у вітчизняних університетах з іноземними студентами, 

оскільки варто враховувати той факт, що рівень навчальної діяльності 

студентів-іноземців залежить від специфіки їхніх національно-психологічних 

особливостей, менталітету, здатності до асиміляції. 

Відтак, кроскультурний підхід до професійної підготовки фахівців з 

економічної кібернетики у контексті роботи з іноземними студентами 

передбачає: знання психологічних основ, що впливає на вибір форм, методів і 

засобів на різних етапах навчання студентів-іноземців та сприяє перетворенню 

навчального матеріалу на мовленнєву модель у практичній діяльності; пошук 

шляхів подолання проблем соціокультурного характеру в студентів-іноземців 

(незнання української мови, традицій, норм поведінки, звичаїв, цінностей, 

законів, менталітету тощо); педагогічну підтримку іноземних студентів в 

освітньому процесі вітчизняного університету (оволодіння мовним матеріалом 

на рівні, достатньому для задоволення певних побутових і професійних потреб; 

засвоєння соціокультурної інформації для успішного використання набутих 

знань, умінь і навичок у певних комунікативних ситуаціях); соціокультурну 

адаптацію іноземних студентів в суспільному контексті; формування 

позитивних соціальних мотивів студента-іноземця в освітньому процесі 

українського університету (бажання добре опанувати обрану професію; 
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розуміння важливості навчання мови для результативного співробітництва з 

представниками іншої культури; намагання утвердити свій соціальний статус у 

суспільстві через навчання; успішна співпраця, комунікація та взаємодія). 

Підсумовуючи, зазначимо, що кроскультурний підхід до професійної 

підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики передбачає 

оволодіння студентами сукупністю кроскультурних знань, формування 

кроскультурної компетентності студентів (знання, уміння та навички взаємодії 

на перетині культур), виховання особливого ставлення до представників інших 

культур та процесу кроскультурної взаємодії, а також ефективну організацію 

освітнього процесу у вітчизняних університетах з іноземними студентами. 
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Тематика: Державне управління 

УДК 323:351:34 

 

НАУКОВЕ Й ОСВІТЯНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Кононович І.В. 

ОДАХ, aS_8.i.ua 

доцент, к.ф.н. 

Стайкуца С.В. 

ОНАЗ, s.staikuca@gmail.com 

доцент, к.т.н.  

Кононович В.Г. 

ОНПУ, vl_kononovich@ukr.net 

 

З прийняттям Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», Закону України «Про електронні довірчі послуги» та 

низки інших правових актів, прискорено розвивається сфера кібербезпеки (КБ) 

інформаційних технологій, інформаційного простору та КБ критичних сфер 

життєдіяльності людей, суспільства і держави.   

Проблему підготовки фахівців з кібербезпеки в Україні підняли ще до 

прийняття закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

В.Л. Бурячок, В.П. Толубко [1] та ін. Створена і розвивається далі нормативно-

правова база. Йле імплементація біля двохсот міжнародних стандартів 

ДСТУ/ISO та ЕС, що нормують системи інформаційної та кібернетичної 

безпеки (ІБ та КБ). Це дозволило ліквідувати прогалину у нормативно-правовій 

базі. Українська нормативна база була якісно, на високому світовому рівні, 
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розроблена для етапів життєвого циклу систем ІБ: створення технічного 

завдання, проектування, побудови, атестації та державної експертизи при 

здаванні в експлуатацію. Міжнародні стандарти, крім того, забезпечили етап 

експлуатації систем ІБ стандартизуючи вимоги до аудиту ІБ, моніторингу, 

оцінки ризиків, менеджменту ІБ [2] тощо. Почалася активна діяльність по 

розгортанню систем кібербезпеки, зокрема мережі CIRT і CERT. Більшість 

технічних закладів вищої освіти відкрили у себе спеціальності інформаційної та 

кібернетичної безпеки галузі знань «Інформаційні технології». Але, стан 

кіберзахищеності ще далекий від бажаного як на міжнародному, так і на 

державному рівні. У свою чергу, маємо ряд недоліків у науковому і освітньому 

секторі кібербезпеки.  

Метою даної роботи є артикуляція поточних недоліків наукового та 

освітнього забезпечення сфери інформаційної та кібернетичної безпеки й 

вироблення прийомів, методів і засобів усунення цих недоліків. 

Для досягнення поставленої мети врахуємо наступне: 

– важливість і масштаби роботи по досягненню кібербезпеки (хоча б 

критично важливих об’єктів) є порівнянними із масштабами роботи з 

інформатизації (кібернетизації) України. Остання ще не завершена і буде 

продовжуватись як кількісно, так і якісно, тепер з урахуванням КБ;  

– потреба у фахівцях кібербезпеки складає від 5 до 20% від числа 

потрібних ІТ-спеціалістів, у залежності від степені критичності об’єктів 

кіберзахисту; 

– державне замовлення на фахівців кібербезпеки буде збільшено, 

можливо у п’ять разів, і в подальшому буде зростати; 

– сучасні технології, зокрема, технології кібербезпеки комплексні, 

мультимодальні і при навчанні вимагають врахування міждисциплінарності;  
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– кібербезпека націлена на критичні інфраструктури, промисловість, 

інформаційні системи, технологічне (АСУ ТП) і адміністративне управління, 

Інтернет та кіберпростір, зокрема на телекомунікаційний простір; 

– теорія, технології та практики кібербезпеки будуть ускладнюватись, з 

погляду складності задачі протидії та подолання зростання кіберінцидентів;  

– потрібно створити великий обсяг нового, досить складного, науково-

методичного і навчально-методичного забезпечення; 

– необхідно підготувати та перепідготувати викладачів нової кваліфікації 

(а за одно і нової генерації, враховуючи сучасні й перспективні досягнення 

технологій навчання); 

– потрібно створити матеріальну базу підготовки та тренування фахівців 

кібербезпеки зі спеціалізаціями КБ ІТ, КБ технологічного управління, КБ 

телекомунікацій тощо.  

Розглянемо недоліки підготовки фахівців КБ, які виявились у результаті 

5-и річного навчання студентів спеціальності 125 – Кібербезпека. Перш за все, 

мабуть, головний недолік – існуюча система підготовки спеціалістів ТЗІ та ІБ 

недостатньо приділяє увагу до глибоких знань не лише систем кіберзахисту, а й 

до необхідного у повсякденній роботі знання об’єктів кіберзахисту, що знижує 

якість підготовки та мобільність випускників. На жаль, кількість типів об’єктів 

велика. Так, перелік критично важливих інфраструктур має півтора десятка 

інфраструктур. Для кожної критичної інфраструктури є свої особливості йі 

вимоги до КБ. Така ситуація має аналогію між взаємо залежностями: об’єкт 

кіберзахисту – система кіберзахисту та об’єкт інформатизації – інформаційна 

(комп’ютерна) система. Розглянемо її детальніше.  

На початкових етапах інформатизації України стояла задача ліквідації 

комп’ютерної неграмотності. Тоді навчання основам теорії і практики 

комп’ютерних систем та програмування проходило одночасно на всіх рівнях: 
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шкільному рівні, початковим семестрам технічних закладів вищої освіти та 

університетському рівні. За мірою ліквідації комп’ютерної неграмотності 

інформатика проникала у різні сфери життя: економіку, банківську сферу, 

промисловість тощо, і ставала її невід’ємною частиною. Сьогодні, на етапі 

широкого впровадження інформатики, у кожній сфері викладається «своя» 

інформатика на основі  початкового курсу інформатики. Ця «своя» інформатика 

є невід’ємною складовою технологічних систем відповідних сфер.  

Можна вважати, що навчання системам кібербезпеки буде мати такі ж 

трансформації. На нинішньому етапі початкові знання КБ треба викладати на 

всіх рівнях: шкільному рівні, початковим семестрам усіх закладів вищої освіти 

та університетському рівні, щоб одразу скрізь ліквідувати неграмотність у 

питаннях кібербезпеки. На розвинутому етапі, системи кібербезпеки стануть 

невід’ємною частиною кожного об’єкта з урахуванням його властивостей. Тоді, 

наприклад, у політехнічному університеті потрібно мати такі курси:  

– початковий загальний курс «Онови КБ», який базується на шкільному 

курсі КБ і читається для всіх студентів університету і надає розуміння 

принципів, методів і типових засобів КБ; 

– спеціальні технологічної направленості курси «Техніки та технології КБ 

галузі» для кожної специфічної галузі: економіки, фінансової сфери, 

державного управління, АСУ ТП, промислового виробництва, транспорту, 

енергетики, кібернетики, інформаційних систем, інформаційного простору, 

соціо-технічних систем, кіберпростору, телекомунікаційного середовища тощо. 

Такі курси готуються і читаються кожною галуззю самостійно, щоб врахувати 

всі тонкощі й властивості кожної галузі та організації КБ в цих галузях. У 

кожній галузі має забезпечуватись повне змістовне вивчення як об’єкта 

кіберзахисту, так і його кібербезпеки; 
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– спеціальний теоретико-аналітичний курс «Теорія та аналітика КБ», який 

читається, переважно, для майбутніх фахівців КБ критично важливих об’єктів 

держави, для фахівців з національної безпеки та кібербезпеки держави. Цей 

курс забезпечує знання теорії та аналітики кібербезпеки: оцінки ризиків, 

аудиту, моніторингу, атестації, експертизи, сертифікації, категоріювання, 

моделювання кібернетичних та соціально-психологічних аспектів кібербезпеки. 

Крім того, слід створити матеріальну базу (міжкафедральний центр) 

підготовки та тренування фахівців кібербезпеки за всіма спеціалізаціями КБ ІТ, 

КБ технологічного управління, КБ телекомунікацій тощо. Такий центр має бути 

доступним всім кафедрам і всім студентам університету.   

Другий суттєвий недолік стосується змісту навчання. Зміст навчання 

змінювався з розвитком систем захисту – технічний захист інформації (ТЗІ) 

стосувався суто технічної сфери: інформаційна безпека (ІБ) інформаційних 

ресурсів та інформаційних технологій стосується технічно-інформаційної 

сфери; кібербезпека, яка має забезпечуватись, серед іншого, для забезпечення 

протидії деструктивним впливам на свідомість людини, спільнот і суспільства, 

стосується вже й суб’єктної сфери. В усіх випадках присутні організаційні 

заходи, але для КБ соціально-психологічна складова має вирішальне значення. 

Спеціалісти вважають, що доля людського фактору становить 75% проблем з 

інцидентами кібербезпеки, і навіть 80%. Нажаль, паспорт аспірантської 

спеціальності 05.13.21 – Системи захисту інформації, і стандарт вищої освіти 

бакалаврського рівня із спеціальності 125 – Кібербезпека маже повністю 

ігнорують соціально-психологічну складову КБ. На практиці навчальні плани, 

які розроблялись до затвердження стандарту вищої освіти бакалаврського рівня 

із спеціальності 125 – Кібербезпека, включали у сій склад дисципліни «Основи 

національної безпеки», «Інформаційна безпека держави та її забезпечення», де 
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проблеми соціально-психологічного захисту займають достатнє місце. 

Необхідно привести паспорт і стандарт у відповідності до сучасного стану КБ.   

Незважаючи на практичні успіхи з розбудови системи забезпечення КБ у 

науковому середовищі продовжуються суперечки щодо термінології. Термін 

«Кібербезпека» виник у військовій сфері для позначення безпеки 

функціонування кібернетичної системи управління військовими операціями. КБ 

охоплює інформацію, інформаційні ресурси та технології, персонал, 

користувачів і все те, що виникає при комунікаціях суб’єктів і об’єктів та 

взаємодії їх між собою. У військові сфері термін КБ точно відповідав його 

функціональному призначенню. При переносі терміну у громадську сферу 

виникли труднощі, пов’язані з тим, що поняття «інформаційний» є більш 

широким ніж поняття «кібернетичний». Насправді, поняття «кібернетична 

безпека» є розширенням поняття «інформаційна безпека». Це витікає із історії 

розвитку систем захисту. При переході від ТЗІ до ІБ, а потім до КБ старі засоби 

захисту не відкидались, а прожували своє застосування та розвиток. Інакше 

могли б «відроджуватись» старі загрози та вразливості, які раніше було 

подолано. Крім того, кібернетична система має у своєму складі, крім 

інформаційної системи, фізичні чи віртуальні системи, які є виконавчими 

системами. Забезпечення КБ включає у себе не лише захист кібернетичної 

технології, а й захист «кібернетичного середовища». 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

КОЛЬОРИ ТА ІНТЕР’ЄР ВЕСТИБЮЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Коркуна Орислава 

Львівський державний університет фізичної культури  

імені І. Боберського, м. Львів 

Кулик Оксана 

Львівський державний університет фізичної культури  

імені І. Боберського, м. Львів 

 

Особливістю приміщень вестибюльної групи є єдність внутрішнього 

простору. Таким чином кольори можуть бути використані як засоби 

композиційного поєднання простору групи приміщень. Водночас цей єдиний 

простір потрібно розмежовувати кольорами на окремі функціонально 

відособлені зони та приміщення. Тому до функціонального розподілу площі 

вестибюлю, раціональності встановленого устаткування, художнього 

оформлення, меблювання та декоративного оздоблення висуваються суворі 

вимоги. Для вестибюльної групи приміщень характерним є взаємопов’язаність 
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із зовнішнім простором, укрупнений масштаб фактура елементів інтер’єру, які 

поєднують вестибюль із зовнішнім середовищем.  

Виходячи з цього, вестибюль – це перехідне приміщення в будівлях між 

двором й самою оселею. Зазвичай холодне, але тепліше, ніж двір. Слугує 

буферною зоною як перехід у теплі внутрішні приміщеннях [1]. 

Існує централізоване розташування приміщень вестибюльної групи – у 

споруді закладу (таке планування типове для більшості готельних підприємств), 

а також осібне (його насамперед використовують у закладах санаторно-

курортного профілю). Вхід у вестибюль проектують у центральній частині за 

периметром вестибюля. У такому плануванні вестибюль візуально 

сприймається в реальних розмірах і сприяє швидкій орієнтації в його структурі. 

Найбільша площа у вестибюлі належить відкритій зоні активного пересування 

та відпочинку гостей  яка повинна забезпечувати безперешкодне переміщення 

та вільний доступ до інших кімнат своєї групи. 

У великих за площею приміщеннях виділяють функціональні зони за 

допомогою композиційних акцентів і художнього – декоративного оформлення. 

Наприклад, вестибюль спального корпусу курортного готелю обмежений 

кількістю функціональних зон: він має зони гардероба, інформаційних стендів, 

таксофонів та відпочинку. 

У деяких підприємствах готельного господарства внутрішній простір 

вестибюльної групи не розмежований на окремі приміщення але має 

композиційно відособлені функціональні зони. Це досягається за допомогою 

кольору. Наприклад, фарбування підлоги та стелі в один колір справляє 

враження єдності площі групи приміщень. Диференціація цієї площі на окремі 

зони, що відповідають функціям вестибюля, операційного холу, фойє й інших 

приміщень, може бути здійснена за допомогою кольорової гами. Вибір 

кольорової гами має відповідати функціям приміщення. Червоний колір часто 
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використовують у зоні червоного адміністратора, тому що він привертає увагу. 

Спокійний синьо-голубий у зоні відпочинку та очікування тощо [2]. 

Місце чергового адміністратора на підприємстві готельного господарства 

й інші робочі зони вестибюля відокремлюють барвами. Це зручно для 

працівників, тому що дозволяє правильно організувати робоче місце. Робоче 

місце чергового адміністратора розташовують так щоб воно складалося з 

робочої зони (закритої) і представницької (відкритої). 

Частину площі вестибюля виділяють для зони відпочинку та очікування, 

якою користуються споживачі готельних послуг, які очікують оформлення 

після прибуття до готельного підприємства або транспорт при виїзді з готелю. 

Цю частину вестибюля облаштовують столиками для заповнення анкет. У 

зонах відпочинку та очікування, обладнаних м’якими меблями, можуть 

збиратися проживаючі для обговорення організаційних заходів. 

Під час планування зони відпочинку необхідно зауважувати низку 

важливих чинників: у рекреаційній зоні не повинні перетинатися людські 

потоки, вона розташована вздовж зовнішньої стіни біля вікон, що забезпечує 

високу сонячну інсоляцію й оглядовість території, прилеглої до споруди 

готелю, зона відпочинку має розташовуватися поряд з рецепцією. Важливу 

роль у художньо-декоративному оформленні інтер’єру відводять кольоровій 

візерунковій підлозі, особливо у вестибюлях. Різні рівні підлоги в приміщеннях 

можуть стати одним із засобів об’ємно-просторового рішення. Подібну роль 

відіграють підвісні стелі, завдяки яким можна розділити простір за 

функціональним призначенням. Це досягається за допомогою різних прийомів 

розміщення штучного освітлення на конструкціях підвісної стелі. В оформленні 

інтер’єру підприємств готельного господарства велике значення мають 

художнє оформлення різноманітних елементів архітектурно-будівельного 

устаткування (вентиляційних вставок, деталей обробки віконних прорізів, 
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столярних виробів вікон і дверного полотна), форми і види віконної і дверної 

фурнітури. 

До вестибюльної групи приміщень належать: торгові пункти, пункти 

поштового та телефонно-телеграфного зв’язку, перукарня, кафе-бари, камера 

зберігання, приміщення для швейцарів і носіїв багажу. 

Поширене також обладнання кіосків продажу преси, листівок і дрібних 

дорожніх речей, ювелірних виробів, косметики тощо. Торгова зона найчастіше 

розміщена навпроти зони відпочинку та поблизу сходово-ліфтових 

комунікацій. Торгові підприємства суттєво впливають на інтер’єр вестибюля і 

це зумовлює необхідність якісного їхнього оформлення. Біля вестибюля 

підприємства готельного господарства виділяють окреме приміщення – камеру 

схову. Його обладнують стелажами для збереження ручного багажу. 

Розташовують камеру схову не далеко від вестибюля, недалеко від входу. 

Мінімальний розмір приміщення до 10 метрів. Обладнання приміщень 

вестибюльної групи у готелях має особливо вагоме значення в рекламі готелю, 

його інтер’єр повинен бути презентабельним та зручним для гостей.  

В обладнанні інтер’єру вирізняють декілька основних принципів: 

оригінальність в архітектурі та дизайні (автентичність обладнання повинна 

стосуватися всіх готелів, у тому числі тих, що функціонують під єдиною 

торговою маркою); високоякісні матеріали – природній камінь для 

облицювання підлоги, панелей, важких опор, прогонів, дерево дорогих порід, 

металічні деталі з латуні тащо; міцні матеріали з близькою кольоровою гамою; 

декоративні елементи, їх використовують відповідно до норм естетичного 

оформлення, без перенасичення ними. 

Розміщуючи устаткування і меблі у вестибюлях, необхідно 

дотримуватися вимог, які забезпечують вільне переміщення потоків гостей. 

Площу вестибюля часто розмежовують рослинами.  
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Великі багатофункціональні площі вестибюля розділяють на зони: 

перегородками різного типу; архітектурними конструкціями (зміна рівня стелі 

чи підлоги); побутовим устаткуванням, у тому числі меблями; елементами 

монументального – декоративного мистецтва [3]. 

Освітлення вестибюля здійснюють з урахуванням рівномірного розподілу 

світла по всій площі приміщення. Світильники у вигляді плафонів з 

люмінесцентними лампами встановлюють на стелю. У місцях призначених для 

розміщення стендів, інформаційних матеріалів, освітлення має бути більш 

яскравим. 

Сумісне розташування груп меблів різного функціонального 

призначення, декоративних рослин здійснюють згідно зі зонами інтенсивного 

переміщення відвідувачів відповідно до технологічного процесу надання 

послуг [4]. 

Проаналізувавши вище наведене можна зробити висновок, що в 

підприємствах готельного господарства художнє рішення інтер’єру відіграє 

значну роль і її потрібно підбирати з урахуванням певних вимог. Для всіх 

приміщень підприємств готельного господарства важливим елементом 

формування інтер’єру є вибір кольорової гами стін, адже саме колір є основним 

засобом створення інтер’єру. Гама кольорів визначається багатьма факторами, 

серед яких основними, що впливають на вибір кольору інтер’єрів номерів і 

готелів в цілому є природні умови, орієнтацію, архітектура будинку і 

приміщення. Поєднання яскравості кольору формують пластику інтер’єру, а 

також його просторову композицію. Залежно від архітектурного задуму колір 

має підкреслити, виявити одні елементи, а інші навпаки, замаскувати, 

полегшити зорове, або підсилити ту чи іншу деталь конструкції приміщення 

видозмінити пропорції окремих деталей або приміщень. Також, слід виділити, 

що велике значення має і освітлення в обладнанні вестибюлю. Тут потрібно 
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враховувати всі деталі щодо основних принципів. Рівень освітлення 

приміщення визначає його комфортність, що залежить від обраного прийому 

освітлення у даній ситуації при виборі системи потрібно враховувати 

особливості всіх приміщень готелю. Тому роль кольорової гами, освітлення та 

декорацій у формуванні інтер’єру є важлива і правильного відбору вище 

вказаних факторів, залежить сам зовнішній вигляд і перше враження гостя про 

підприємство готельного господарства. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

БЕЗПЕКА  ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  ТА ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК 

 

Король О.Ю. 

Київський кооперативний інститут бізнесу і права 

 

Вступ.  Багато виробників прагнуть ввести на сучасний ринок харчової 

промисловості неординарні продукти, які зацікавлять споживача 

нетрадиційним смаком чи властивостями. Але виникає питання чи гарантує 

даний продукт безпеку для здоров’я споживача? 

Матеріали і методи. При дослідженні  безпеки   харчових продуктів та 

дієтичних добавок використаний метод теоретичного узагальнення, а саме 

абстрагування. Тобто, зосередження всієї уваги на предметі дослідження. 

Результати. Харчовий продукт - речовина або продукт (неперероблений, 

частково перероблений або перероблений), призначені для споживання 

людиною. До харчових продуктів належать напої (в тому числі вода питна), 

жувальна гумка та будь-яка інша речовина, що спеціально включена до 

харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.  

Термін "харчовий продукт" не включає: 

1. корми; 

2. живих тварин, якщо вони не призначені для розміщення на ринку для 

споживання людиною; 

3. рослини (до збору врожаю); 

4. лікарські засоби; 

5. косметичні продукти; 

6. тютюн і тютюнові вироби; 
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7. наркотичні і психотропні речовини у межах визначень Єдиної Конвенції ООН 

про наркотики 1961 року і Конвенції ООН про психотропні речовини 1971 

року; 

8. залишки та забруднюючі речовини. 

Безпечний харчовий продукт – це харчовий продукт, який не спливає на 

здоров'я людини та є придатним для споживання. 

Під час встановлення небезпечності харчового продукту враховуються: 

9. звичайні умови використання харчового продукту споживачем, кожна стадія 

його виробництва, переробки та обігу; 

10. інформація, надана споживачеві, зокрема про маркування включно з 

інформацією про дату кінцевого продажу, та інша загальнодоступна 

споживачеві інформація про уникнення негативних для здоров’я наслідків, 

пов’язаних з харчовим продуктом чи категорією харчових продуктів. 

Дієтична добавка - харчовий продукт, що споживається у невеликих 

визначених кількостях додатково до звичайного харчового раціону, який є 

концентрованим джерелом поживних речовин, у тому числі білків, жирів, 

вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин (цей перелік не є виключним), і 

виготовлений у вигляді таблеток, капсул, драже, порошків, рідин або інших 

формах. Дієтичні добавки покращують стан здоров’я людини, але не лікують 

його. Основними ризиками при тривалому й безконтрольному застосуванні 

дієтичних добавок є: 

11.  недостатнє вивчення специфічної дії; 

- поява артефактів з нез’ясованою ефективністю на технологічній стадії; 

побічні дії окремих компонентів дієтичних добавок, наприклад антраглікозиди 

листя сени викликають зневоднення організму та атонію кишечнику при 

тривалому застосуванні; корені женьшеню протипоказані при гіпертонії й 

тахікардії; 
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- відсутність вивчення ефектів, що виникають при поєднанні 

компонентів; 

- ризик передозування; 

- використання добавок як засобів профілактики та самолікування; 

наявність сильнодіючих компонентів (трава ефедри, полину гіркого, що містять 

речовини, здатні викликати порушення роботи ЦНС тощо); 

- недосконалість маркування; 

- відсутність протипоказань, незважаючи на можливість взаємодії 

компоненів добавок  іншими лікарськими препаратами, які приймає людина; 

- відсутність чітких рекомендацій офіційної медицини щодо застосування 

добавок. 

Отже, не слід ними зловживати чи приймати дієтичні добавки без 

допомоги лікаря, не знаючи склад та вплив на організм. В цьому випадку 

можливо порушення нормальної роботи організму та отримання захворювань. 

Перед тим як надійти до продаж дієтичні добавки проходять перевірку в 

Міністерстві охорони здоров’я України і на підставі експертизи безпеки 

продукту (експертиза наданої документації та лабораторний аналіз зразків) у 

результаті реєстрації видається санітарно-епідеміологічний висновок терміном 

дії на 5 років. І лише пройшовши перевірку продукт надходить в продаж. 

Висновки. Безпечні харчові продукти повинні займати перше місце на 

полицях магазинів, а оператори ринку – забезпечувати споживачів саме такими 

продуктами. Адже лише оператори ринку здатні зробити вагомий внесок у 

життя не лише людини, а й цілої країни загалом. 

Дієтичні добавки не є шкідливими, якщо їх вживання є правильним. Для 

кожної людини необхідно обирати саме ті, добавки, які підходять для його 

організму і приноситимуть користь, а не навпаки. 
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Виклад основного матеріалу.  Заробітна плата є об’єктом наукових 

економічних досліджень протягом багатьох століть. Зростає актуальність 

питань удосконалення методологічних засад обліку праці та її оплати в період 

глобалізації економіки, ускладнення умов господарської діяльності, 

посиленням конкуренції в усіх сферах господарювання, запровадженням 

сучасних інформаційних технологій в обліковий процес.  
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Заробітну плату згідно зі ст. 1 Закону України «Про оплату праці» 

визначають як «винагороду обчислену, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 

роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної 

роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства» [1]. Слід зазначити, що дискусійним у 

літературі залишається питання теоретичного розмежування заробітної плати й 

оплати праці. У правовій літературі і в законодавстві України під час 

визначення працівникам грошової винагороди застосовують терміни «оплата 

праці» й «заробітна плата», вважаючи їх синонімами.  

З одного боку, для переважної більшості людей заробітна плата є 

основним джерелом грошових доходів, основою матеріального добробуту 

членів їх сімей, а з іншого, вона є суттєвою часткою витрат виробництва і є 

ефективним засобом мотивації працівників. У сучасних умовах недостатньо 

лише забезпечити зацікавленість працівників у певних результатах праці, 

виникає необхідність у підвищенні саме ефективності праці.  

Найважливішими завданнями організації обліку оплати праці є 

забезпечення у встановлені терміни проведення розрахунків з оплати праці 

(нарахування заробітної плати та інших виплат, розрахунок утримань), 

забезпечення своєчасності і правильності віднесення суми нарахованої 

заробітної плати і відрахувань на собівартість продукції, забезпечення 

контролю за дотриманням кількісного складу працівників, використанням 

робочого часу й додержанням трудової дисципліни, групування показники для 

цілей оперативного контролю та складання необхідної звітності, а також 

ведення розрахунків із бюджетом щодо утриманих податків і Пенсійним 

фондом щодо нарахування єдиного соціального внеску.  
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Аналіз публікацій [2; 3; 4; 7] показав, що вдосконалення обліку оплати 

праці на підприємстві вимагає зміни таких елементів: – удосконалення наявної 

системи організацію документообігу; – зміна наявної системи оплати праці; – 

удосконалення чинної моделі аналітичного обліку; – автоматизації обліку; – 

зміна форми оплати праці.  

Спочатку для зручності та своєчасної обробки бухгалтерських документів 

із обліку оплати праці необхідно провести аналіз чинної системи організацію 

документообігу на підприємстві та його вдосконалення. Зокрема, визначення 

слабких місць дає змогу вдосконалити чи розробити більш ефективну систему 

руху документів, ефективно розподілити роботу між працівниками. 

Удосконалення документообігу полягає не тільки в удосконаленні форм 

документів, скорочення їх числа і числа копій, а й зміні руху документів і 

алгоритму їх формування. Одним із напрямів удосконалення системи ведення 

бухгалтерського обліку є зменшення документації завдяки впровадженню 

багатоденних і накопичувальних документів, використання типових 

міжвідомчих форм, пристосованих до використання обчислювальної техніки 

[3]. Для цієї мети найбільше підходить використання комп’ютерних технологій, 

де основне значення відводять місцю і ролі техніки в загальній схемі руху 

документів. Інші автори зазначають, що запровадження системи автоматизації 

документообігу забезпечує оперативний доступ до документів та звітної 

інформації, ефективне управління процесами руху та обробки документів, 

скорочення часу процедур узгодження документів та прийняття рішень, 

мінімізацію фінансових витрат на документообіг і діловодство.  

Рух документів у всіх випадках відображає організаційну структуру 

апарату управління та розподіл обов’язків між його складовими. Тому 

вдосконалення документообігу значною мірою пов’язане з удосконаленням 

самої структури управління і не може розглядатися окремо.  
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Наступний напрям удосконалення організації заробітної плати – пошук 

нових форм оплати праці. Це обумовлено нездатністю традиційних механізмів 

на достатньому рівні сприяти підвищенню ефективності господарської 

діяльності. Перевагою нетрадиційних систем є їх простота, яка полягає у 

зрозумілості механізму нарахування грошової винагороди кожного працівника, 

наслідком чого є зростання значущості стимулюючої функції заробітної плати. 

На сьогодні міжнародні системи оплати праці більше орієнтовані на мотивацію 

працівника ніж вітчизняні, вони спрямовані на те, щоб працівник хотів 

працювати більше та ефективніше. Системи оплати праці, які використовують в 

Україні, характеризуються недостатньою гнучкістю й слабкою мотивацією, 

оскільки розмір заробітної плати не пов’язують із якістю та продуктивністю 

праці.  

Відсутність ефективної системи оплати праці й матеріального 

стимулювання призводять до великої різниці в оплаті праці спеціалістів різних 

підрозділів і однорідних спеціалістів на підприємствах одного регіону. Це стає 

причиною плинності кадрів, нестабільності роботи колективів, зростання 

матеріальних витрат, пов’язаних із навчанням нових працівників [2].  

У сучасних умовах виникає необхідність запровадження гнучких форм та 

систем оплати праці, зокрема використання контрактних та безтарифних 

систем.  

Іншим важливим питанням удосконалення бухгалтерського обліку оплати 

праці є вдосконалення чинної моделі аналітичного обліку, оскільки дані 

аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи розміщення та 

склад персоналу за місцями його використання, відпрацьований і 

невідпрацьований час, обсяг виробленої продукції кожним працівником, фонд 

заробітної плати і його структуру. Реформування бухгалтерського обліку 
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заробітної плати шляхом удосконалення чинної моделі аналітичного обліку 

знаходить своє відображення в багатьох вітчизняних науковців (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Удосконалення чинної моделі аналітичного обліку оплати праці  

Автори Субрахунки 

О. Покатаєва, 

Г. Кошулинська [7] 

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»: 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

6611 «Розрахунки за нарахованими виплатами»; 66111 «Поточні виплати»; 

66112 «Заробітна плата за окладами і тарифами»; 66113 «Інші нарахування з оплати 

праці»; 

66114 «Виплати за невідпрацьований час»; 66115 «Премії та інші заохочувальні 

виплати»; 66116 «Комісійні винагороди»; 

6612 «Виплати при звільненні»; 

6613 «Виплати після закінчення трудової діяльності»; 6614 «Розрахунки за виплатою 

відпускних». 

М. Корягін, 

О. Попкова [4] 

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»: 661 «Розрахунки з оплати праці»; 

6611 «Основна заробітна плата»; 6612 «Додаткова заробітна плата»; 

6613 «Премії та інші заохочувальні виплати»; 6614 «Компенсаційні виплати»; 

662 «Розрахунки з депонентами»; 

663 «Розрахунки за іншими виплатами». 

Л. Мельянкова [5] 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»: 

661 «Розрахунки за заробітною платою»; 662 «Розрахунки з депонентами»; 

663 «Розрахунки за іншими виплатами»; 

664 «Розрахунки за виплатами заробітної плати в формі натуроплати»; 665 

«Розрахунки з депонентами при натуральній формі оплати праці». 

Т. Плахтій, 

В. Калашник [6] 

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»: 

661 «Розрахунки за заробітною платою»; 6611 «Основна заробітна плата»; 

6612 «Виплати при звільненні»; 

6613 «Виплати після закінчення трудової діяльності»; 6614 «Розрахунки за виплатою 

відпускних»; 

662 «Розрахунки з депонентами»; 

663 «Розрахунки за іншими виплатами»; 

664 «Розрахунки за виплатами заробітної плати в натуральній формі». 

 

Таким чином, питання щодо необхідності деталізації рахунків з обліку 

оплати праці в науковців не викликає сумнівів, однак вони розходяться в 
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підходах щодо її напрямів та методів. Загалом удосконалення аналітичного 

обліку, на нашу думку, полягає в конкретизації рахунку для групування 

інформації щодо сум нарахованої заробітної плати в розрізі її видів та форм 

оплати праці та подальшій деталізації рахунків у розрізі субрахунків третього 

порядку, яку підприємство повинно здійснювати, виходячи з власних потреб.  

Висновки. Отже, в сучасних умовах облік заробітної плати займає одне з 

центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Для досягнення 

основних завдань обліку оплати праці виникає необхідність створення як 

найбільш зручного організаційного, кадрового та інформаційного забезпечення. 

Пропонується вдосконалити облік оплати праці шляхом: аналізу і 

вдосконалення наявної системи організацію документообігу; зміни системи 

оплати праці на більш орієнтовані на мотивації, запровадження гнучких форм 

та систем оплати праці; вдосконалення чинної моделі аналітичного обліку, що 

полягає в конкретизації рахунку для групування інформації щодо сум 

нарахованої заробітної плати, виходячи з власних потреб підприємства. 
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Процеси реформування національної системи освіти України вимагають 

застосування інноваційних технологій і методів навчання. Від сучасного 

вищого навчального закладу вимагається запровадження нових підходів до 

навчання, що забезпечують розвиток комунікативних, творчих і професійних 

компетенцій та стимулюють потребу майбутнього фахівця у самоосвіті та 

самовдосконаленні.  

Актуальність дослідження проблеми підготовки кадрів для металургійних 

та енергетичних підприємств Дніпропетровської області обумовлена потребами 

попиту сучасного ринку у фахівцях з високим рівнем теоретичних і практичних 

знань і навичок. Перед викладачами, які готують фахівців – електриків постає 

проблема пошуку нових шляхів для підвищення пізнавального інтересу і 

зацікавленості студентів до освіти, зміцнення їх позитивної мотивації в 

навчанні. Традиційні методи навчання пропонують пасивне сприйняття 

інформації. Суть інноваційних методів полягає в тому, що навчальний процес 

утворюється таким чином, щоб залучити студентів до самостійного пошуку, 

аналізу інформації та творчості. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій не оминає і 

сферу освіти. Електронні планшети, смартфони, ноутбуки все активніше 

залучаються до навчального процесу. В умовах Smart - технологій мотивація до 

навчання підвищується, адже використання сучасних гаджетів викликає у 

студентів особливий інтерес. Проте важлива не лише наявність зазначених 

пристроїв, а наповненість їх якісним освітнім контентом, доступ до якого 

студент матиме в будь-який час. Вважаю, що перспективним напрямком 

модернізації системи навчання є  застосування методу Smart - проектів. 

 Метод Smart - проектів реалізується з використанням мережі Інтернет, 

яка надає студентам можливість засвоєння професійних компетенцій на основі 

вивчення дисциплін з урахуванням їх багатоаспектності та постійного 
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оновлення змісту. Головне у цьому процесі – це максимальна доступність 

інформації. 

Метод Smart - проектів надає нові можливості викладачам, фахівцям, 

студентам, а також всім, хто зацікавлений у отриманні знань.  

Студент обирає та аналізує ту інформацію, яка йому потрібна, що 

спонукає його до самостійної роботи та творчості. 

Метод Smart - проектів розширює і оновлює роль викладача, робить його 

наставником - консультантом, який повинен координувати пізнавальний 

процес, постійно вдосконалювати той матеріал, який викладає, підвищувати 

кваліфікацію.  

Таким чином, впровадження методу Smart - проектів в освіті призведе до 

переходу від старої системи репродуктивного надання знань до нової, 

креативної форми навчання із використанням інноваційних методів. 

Власний досвід багаторічної роботи в системі вищої освіти дозволив мені 

із запропонувати використання  методу Smart - проектів, як  частину 

інноваційної проектної технології навчання, при для підготовки студентів  

галузі знань 14 «Електрична інженерія»,  спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Сформулюю основні 

напрями інноваційної проектної технології з використанням методу Smart - 

проектів: 

1. Створення авторського мультимедійного продукту, який містить 

електронні навчально-методичні посібники; слайд-презентації відповідно до 

тематики лекцій;  відеоматеріали. 

Мета викладача: візуалізація теоретичної інформації, активізація 

пізнавальної активності студентів, формування позитивної мотивації та 

інтересу до навчання, оптимізація процесу засвоєння інформації, розвиток 

наочно-образного мислення. 
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2. Застосування  інноваційних технологій навчання: проектної технології 

навчання, методики випереджального навчання. 

Мета викладача: інтенсифікація процесу навчання, підвищення 

ефективності підготовки майбутніх фахівців, формування професійних 

компетенцій. 

3. Застосування  інноваційних форм роботи зі студентами: створення 

студентами науково-творчих проектів, презентацій, розв’язання проблемних 

ситуацій. 

Мета викладача: спонукати студентів до активного самостійного пошуку 

та обробки інформації за допомогою зовнішніх інформаційних джерел; 

трансформація складного матеріалу в доступний, розвиток інтелектуальних 

вмінь та навичок, творчого мислення.  

4. Розробка системи електронного контенту для самостійної роботи 

студентів: курс лекцій, матеріали для самостійного опрацювання; тестові 

завдання для проміжного та підсумкового контролю. 

Мета викладача: забезпечити мобільність у процесі навчання, підвищити 

якість підготовки майбутніх фахівців. 

Особливого значення при використанні методу Smart - проектів набуває 

контроль якості знань, умінь та навичок студентів. Контроль має бути 

систематичним, постійним, персональним. Здійснювати такий контроль, як 

правило, нелегко. Використання технічних засобів контролю, комп’ютерних 

контролюючих програм значно полегшує роботу викладача. Застосування на 

заняттях комп'ютерних тестів дозволяє за короткий час отримати об'єктивну 

картину рівня засвоєння навчального матеріалу у всіх студентів і своєчасно 

його скорегувати.  

Отже, одним із завдань національної системи освіти є підвищення рівня 

мотивації і інтересу до навчання, збільшення інтелектуальних здібностей, 
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розвиток критичного і творчого мислення, активізація здатності вирішувати 

нестандартні завдання і проблеми. Використання методу Smart - проектів, як 

частини  інноваційної проектної технології, є новим напрямом у методиці 

викладання електротехнічних дисциплін  у  технікумах та коледжах.  

Застосування методу Smart - проектів у навчальному процесі є засобом 

активізації пізнавальної та творчої діяльності студентів; підвищення 

ефективності засвоєння навчального матеріалу; забезпечення можливості  

самостійного роботи, вибору режиму навчальної діяльності; варіативності дій у 

разі ухвалення самостійного рішення, обумовленого навчальною задачею; 

створення позитивних стимулів, які спонукають до навчальної діяльності та  

підвищують мотивацію навчання. 
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Ячмінь – одна з найдавніших культур світу, ще за 2000 – 3000 років до 

нашої ери його використовували в Вавилоні, Індії, Китаї. Ячмінь менш 

вимогливий до тепла, чим інші злаки, саме тому його можна сіяти і в регіонах з 

прохолодним кліматом [1].  

Ячмінь займає четверте місце (після пшениці, рису і кукурудзи) в світі за 

площами посіву. В Україні ця культура є другою зерновою культурою після 

пшениці. В окремі роки посівна площа займає понад 5,0 млн. га [2]. Його 

вирощують в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, особливо, в Степу та Лісостепу. 

Для ярого ячменю характерно скоріше дозрівання, він на 10 – 14днів 

достигає раніше ярої пшениці. Ячмінь використовується для виробництва 

крупи, муки а також в пивоварному виробництві. Цей злак використовують для 

ячмінної кави. Як ячмінна солома, так і зерно є дуже цінними кормами для 

тварин. 

Основною сировиною для отримання пива є ячмінний солод, тобто зерно, 

яке при певних умовах і потім підсушене. Якість ячменю впливає на якість 

пива. Найбільш важливими показниками зерна є колір та запах, плівчатість, 

натура, екстрактивність, вміст білка та крохмалю. Також важлива крупність 

зерна, чим вищий цей показник, тим більша кількість екстракту в солоді. В 

свою чергу досить великий вміст екстрактивних речовин дозволяє отримати, в 

подальшому, більшу кількість пива.  

Підвищує якісні показники зерна пивоварного ячменю помірна вологість 

повітря, достатня кількість вологи в ґрунті навесні, рівномірне підвищення 

температури впродовж вегетації , невелика кількість опадів влітку (зростання 

суми опадів з 30 мм в квітні доне більше 80 мм в липні).  

Для ярого ячменю, зерно якого використовується на пивоварні цілі, 

кращими ґрунтами є чорноземи, темно сірі і сірі лісові ґрунти, що поширені в 
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Лісостеповій зоні. Враховуючи великий попит на зерна ярого і озимого ячменю 

пивоварного призначення, необхідно зазначити, що в областях Західної 

України, крім Закарпатської, ґрунтово-кліматичні умови надзвичайно 

сприятливі для вирощування пивоварного ячменю. 

В ячмінному солоді крохмалю повинно бути не більше 60 %, це зумовлене 

тим, що чим більша його кількість, тим більше можна отримати екстрактивних 

речовин (декстринів, глюкози і т. д.). Бажано, що б ячмені було більше 

крохмалю і менше білку, тому що крохмаль повність переодить у розчин і 

утворює більшу частину екстракту, а білкові речовини переходять в розчин 

тільки на одну третину [3]. 

Наявність білкових речовин в ячмені надає пиву гарного та повного смаку 

і покращує піностійкість. Оптимальний показник білкових речовин в ячмені 

повинен бути у межах 9,5 – 11,5%, так як при 12 % і більше вихід пива може 

зменшуватись і готовому продукту буде характерна мутність. Низькобілкові  

ячмені (нижче 8 %) сприяють отриманню пива зі слабкою піною і неповним 

смаком. Отже, зі збільшенням вмісту в ячмені білків знижується його 

екстрактивність і зменшується рентабельність переробки. 

Велике значення має такий показник, як однаковість зерен ячменю за 

розмірами та кількістю відходів. Вигідно перероблювати ячмінь з зернами 

однакового розміру, а в економічному плані краще переробляти 

великозернистий ячмінь, тому що він зазнає менших втрат. Кращі сорти 

пивоварного ячменю мають зерно овальної еліптичної форми. 

Зерно ячменю, як озимого так і ярого, багате на ферменти.  

Залежно від будови ендосперму ячмінь можу бути борошнистим, 

склоподібним або напівборошнистим. Склоподібність зерен ячменю 

зумовлюється збільшенням вмісту білків і залежить, також від умов дозрівання. 

Ячмінь, що дозріває в сильну спеку, може мати більшу чи меншу тимчасову 
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склоподібність. При замочуванні склоподібні зерна поглинають воду повільно, 

а розпушуваність зерна при прорщуванні відбувається нерівномірно [4]. 

Кращими пивоварними властивостями володіють борошняні сорти 

ячменю. Голозерний ячмінь не годиться для пивоварних цілей. Однак високий 

вміст в плівок в зерні також знижує якість готового продукту. Для отримання 

якісного пива плівчатість ячменю не повинна перевищувати 10 %. Високий 

вміст клейковини в ячмені небажане, так як при цьому знижується розчинність 

солоду. 
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У харчовій промисловості, на різних стадіях виробництва продукції 

утворюється вторинна кількість матеріальних ресурсів. Деякі з них 

використовуються, як сировина для подальшого отримання корисних 

продуктів. Тому, розробка технології утилізації відходів, що утворюється в 

процесі виробництва пива (пивна дробина) є однією з першочергових завдань 

пивоварної галузі [1]. 

Проблемою української пивоварної промисловості є недостатня кількість 

компанії з комплексним підходом до переробки відходів. Хоча значна кількість 

великих пивоварних підприємств і брак полігонів, перешкоджають досягненню 

«зеленої» економіки, вітчизняний бізнес поступово впроваджує екологічні 

технології та проекти з переробки пивної дробини.  

Практичне застосування інновацій у сфері переробки відходів виробництва 

вирішують одразу кілька важливих завдань : 

1. дозволяють зменшити вплив на навколишнє довкілля; 

2. отримати додатковий прибуток для компанії, з подальшим підвищення її 

конкурентного потенціалу. 

Наприклад, столична пивоварна компанія ПрАТ «Оболонь» виробляє за 

добу до 700 тон пивної дробини, частина цього обсяг постачається у якості 

корму для худоби, фермерським господарствам київського регіону. Проте 

більшість її підлягає утилізації, особливо у весняно-літній період, так як вона 

не може зберігатися більше, аніж 2 – 3 доби. Це стало поштовхом для реалізації 

проекту з висушування пивної дробини.  

У 2008 році компанія встановила німецьке обладнання для висушування 

вологих відходів. [2]. Проект був повністю інноваційним, оскільки до цього 

часу в Україні жоден з виробників пива не здійснював переробку відходів 

власного виробництва. 
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Технологія виготовлення кінцевого продукту передбачає зменшення 

вологості пивної дробини до 67 %. Задля підвищення вмісту протеїну (білку) та 

вітамінів групи В до неї додавали рідкі надлишкові пивні дріжджі, потім дану 

суміш висушували та гранулювали. В результаті було отримано 

високопоживний натуральний корм для тварин, що приносить додатковий 

дохід від реалізації даного продукту, який відповідає вимогам чинного ДСТУ 

7345:2013. – «Дробина пивна. Технічні умови» [3]. 

На сьогодні ряд інших великих підприємств пивоварної галузі України 

більше стали приділяти уваги безвідходному виробництву пива, особливо 

переробці і утилізації дробини. 

Як відомо, в останні 5 – 7 років в Україні зросло виробництво пива на міні 

пивоварнях (випуск крафтого пива). На даних підприємствах мало уваги 

приділяють переробці пивної дробини, в залежності від розташування її 

реалізують для відгодівлі худоби або просто викидають у побутове сміття, чим 

завдають шкоди навколишньому середовищі.  

Метою даної науково-дослідної роботи було дослідити вплив різної 

зернової сировини, яка використовується для приготування пива, на фізико-

хімічні показники пивної дробини.  

На великих і середніх пивзаводах із дробини, після фільтрування першого 

сусла стараються обов’язково максимально вилучити екстрактивні речовини, 

шляхом її промивання водою температурою 70 ºС, до вмісту їх у останній 

промивній води 0,5 – 0,8 % сухих речовин (СР). На міні пивоварнях цей процес 

відсутній. Для цього було відібрано три зразки пивної дробини на міні 

пивоварні ТОВ «ЗЕ БІР», які було отримано при виробництві різних сортів пива 

з використання світлого ячмінного солоду, світлого карамельного солоду та 

світлого пшеничного солоду. Перший зразок з використанням 100 % світлого 

ячмінного солоду, другий – 100 % карамельного солоду, третій – 50/50 % 
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ячмінного та пшеничного світлих солодів. Отриману дробину промивали 

гарячою водою до вмісту СР 0,5 % і визначали загальний, вимивний і 

невимивний екстракт (СР). 

Вологість сирої дробини даних зразків визначали за методом Чижової [4].  

Загальний екстракт дробини складається  з вимивного та невимивного 

екстракту і вимірюється у % до маси сировини. Вимивний екстрат є частиною 

загального екстракту, який може бути вилучений додатковим промиванням 

дробини гарячою водою. Високий вміст вимивного екстракту в дробині може 

бути наслідком неправильного процесу подрібнення зернопродукту, або 

порушенням режиму фільтрування затору та його промиванням [4]. 

Отримані вище вказані дані наведені в табл.1 – 2.  

Таблиця 1 Фізико-хімічні показники сирої дробини 

Назва показника Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 

Вологість, % 54,5 75,3 54,8 

Вимивний екстракт, % 4,9 15,3 8,1 

 

Як видно з таблиці 1 у всіх зразках, особливо у другому великий вміст 

вимивного екстракту, що призводить до втрат при виробництві пива. 

Наступним етапом даної роботи було визначення невимивного і загального 

екстракту у сухій дробині, дані наведені в табл. 2. 

Для цього відмиту дробину висушували в сушильній шафі при температурі 

60 – 63 ºС протягом 2 годин, надалі температура була підвищена до 105 ºС і 

досушувалась 1 годину. Невимивний екстракт визначали за методом [4]. 

 

Таблиця 2 Фізико-хімічні показники сухої дробини 

Назва показника Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 

Вологість, % 8,4 4,2 8,3 
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Загальний екстракт, % 3,2 4,3 3,4 

Невимивний екстракт, % 2,9 3,5 3,0 

Вимивний екстракт (після 

промивання зразків 

дробини), % 

0,3 0,8 0,4 

Як видно з таблиці 2 зразок 2 мав найменшу вологість і підвищений 

загальний екстракт у порівнянні із зразками 1 та 2. 

Наступним завданням даної наукової роботи було дослідження 

використання подрібненої сухої пивної дробини як замінника частини 

пшеничного борошна при виробництві хлібопекарської продукції. Для цього 

було використано декілька рецептур з виробництва: енергетичних батончиків 

[5], хліба [6] , крекерів [7] та інше. Для виробництва енергетичних батончиків 

найкращим замінником борошна виявився зразок 2 (дробина із використанням 

світлого карамельного солоду), а для виробництва хліба та крекерів – зразки 

дробини 1, 3.  
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Господарська діяльність підприємства може мати результат не лише 

прибутки, а й збитки. До цього має бути готовим будь-яке підприємство та 

варто бути обізнаним із обліково-податковими тонкощами врахування збитків. 

У сучасних мінливих умовах податкового та облікового законодавства часто 

постояють питання щодо правильного визначення місця значення від’ємного 

фінансового результату. Адже від чіткого визначення та обґрунтування даних 

фінансових результатів залежить напрям економічної стратегії розвитку 

господарської діяльності, надійність обраних методів та шляхів зростання 

прибутковості підприємства.   

Питання обліку фінансових результатів розглядали у своїх роботах О. 

Атамас, І. Бланк, З. Задорожний, В. Куслій, М. Лучко, Л. Нападовська, О. 

Петрук. Значний внесок у формування знань про методику визначення 

фінансових результатів зробили С.Ф. Голов, Н.В. Гудзь, М.Р. Лучко, М.В. 

Патарідзе-Вишинська, Р.В. Скалюк. Проте сучасне визначення сутності збитку 
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в залежності від відображення у певній звітності розглядається науковцями 

досить рідко.  

Збиток від операційної діяльності має безпосередній вплив на абсолютну 

більшість бізнес-процесів, тому дотримання принципів достовірності та 

порівнянності його відображення у звітності, забезпечить зрозумілість 

фінансового стану підприємства. В практиці бухгалтерського обліку виділяють 

поняття податкового збитку та бухгалтерського збитку. Незважаючи на спільну 

природу виникнення - за суттю це перевищення витрат підприємства над його 

доходами - податкові і бухгалтерські збитки далеко не завжди 

збігаються. Податковий збиток — це від’ємне значення об’єкта обкладення 

податком на прибуток. Податковий збиток, що мав місце в поточному періоді, 

упливає на базу оподаткування наступних періодів, зокрема - зменшує її. Також 

коригування бази оподаткування на збиток можуть здійснювати як тими 

юридичними особами, що використовують різниці з податку на прибуток, так і 

тими, хто відмовився від різниць. Збиток відображають у рядку 04 декларації з 

податку на прибуток (Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ) (+, -)), 

форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 [1]. 

Податковий збиток може не збігатися з бухгалтерським збитком звітного 

періоду, який зазначено у ф. № 2 Звіт про фінансовий результат (у рядку 

2295 ф. № 2 чи рядку 2290 ф. № 2-м, № 2-мс). Адже податковий збиток 

розраховують від бухгалтерського фінансового результату до оподаткування 

(рядок 02 декларації з Податку на прибуток) плюс/мінус різниці (рядок 

03 декларації з Податку на прибуток). І в разі коли база оподаткування 

виявилася від’ємною, такий мінус записують у рядку 04 Податкової декларації 

з податку на прибуток. 

Тож, у тих підприємств, які використовують різниці з податку на 

прибуток, зазвичай податковий збиток не буде рівним бухгалтерському збитку. 
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Значення від’ємного об’єкта оподаткування за рік стає різницею з 

податку на прибуток у наступному періоді (році) - до повного його повного 

перекриття майбутніми позитивними фінансовими результатами у вигляді 

прибутків. 

База обкладення податком на прибуток розраховується шляхом 

коригування бухгалтерського фінансового результату до оподаткування 

звітного періоду на різниці з податку на прибуток. Однією з таких різниць 

виступає податковий збиток минулих років. 

Згідно з ПКУ [2], бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування 

зменшують на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих 

податкових (звітних) років. Така різниця, як податковий збиток попереднього 

року, діє для тих підприємств, хто застосовує різниці (має дохід понад 20 млн 

грн), і для тих, хто від них відмовився (має дохід не більш як 20 млн грн і 

прийняв рішення про відмову від різниць, окрім збитку попередніх періодів).  

Тобто, навіть якщо підприємство відмовилося від різниць із податку на 

прибуток, оскільки його дохід не перевищує 20 млн грн, воно має право 

врахувати саме податковий, а не бухгалтерський збиток попереднього року.  

Про можливість урахувати від’ємне значення об’єкта оподаткування 

попереднього року йдеться в ПКУ: 

«Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих 

податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний 

звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має 

право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта 

оподаткування минулих податкових (звітних) років)». 
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Отже, річний податковий збиток (від’ємне значення об’єкта 

оподаткування, задеклароване в рядку 04 декларації) переноситься як різниця 

через додаток РІ в декларацію з податку на прибуток за наступний рік. 

Зменшити фінансовий результат до оподаткування можна лише на суму 

задекларованого податкового збитку. Для врахування цього збитку 

підприємству потрібно заповнити рядок 3.2.4 (Сума від’ємного значення 

об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.2 

пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України) додатка 

РІ до декларації з податку на прибуток. 

Також податковий збиток минулих років, який спрямовується у 

зменшення бази оподаткування, трактують в ПКУ як пільгу. Отже, у разі якщо 

підприємство подає декларацію з податку на прибуток лише за підсумками 

року, то несплачений податок на прибуток через застосування пільги воно 

відображає у Звіті про пільги за рік. 

Для вирахування бухгалтерського фінансового результату протягом року 

підприємство на субрахунках рахунку 79 «Фінансові результати» [3] 

порівнює доходи діяльності (Дт рахунків класу 7 «Доходи і результати 

діяльності» - Кт 791 «Результат операційної діяльності», 792 «Результат 

фінансових операцій» і 793 «Результат іншої діяльності») з витратами за 

видами діяльності (Дт 791, 792 і 793 - Кт рахунків класу 9 «Витрати 

діяльності»). 

Результат зіставлення дебетових і кредитових оборотів за 

субрахунками 791 - 793 при дебетовому сальдо показує збитковість 

відповідного виду діяльності підприємства у звітному періоді. І навпаки, 

кредитове сальдо за цими субрахунками визначає наявність прибутку від 

відповідного виду діяльності. Визначений підприємством у звітному періоді 
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збиток (Дт 791, 792, 793) відносять на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)». 

Залежно від того, що попередньо відображено на рахунку 44, новий 

від’ємний фінансовий результат або зменшить нерозподілений прибуток, або 

збільшить непокритий збиток підприємства - Дт 441 (442) - Кт 791, 792, 793. 

У Балансі (Звіті про фінансовий стан) підприємства місце накопиченого 

бухгалтерського збитку підприємства (Дт 442) визначено за рядком 

1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» зі знаком мінус (у 

дужках) (рядок 1420 Звітів за формами № 1-м і № 1-мс). У Звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупний дохід) збиток звітного періоду до 

оподаткування зазначається в рядку 2295 «Фінансовий результат до 

оподаткування: збиток» (рядку 2290 Звітів за формами № 2-м і № 2-мс - у 

дужках). 

Таким чином слід розмежовувати підходи у формуванні збитку 

підприємства та його місця відображення у звітності. Це дозволить 

обґрунтовано приймати користувачами звітності управлінські рішення, 

посилить їх ефективність та дієвість.  
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Ефективність публічного управління на загальнонаціональному, 

регіональному, місцевому рівнях сьогодні значною мірою залежить від 

оволодіння усіма чиновниками, керівниками й народними обранцями дієвими 

формами та методами управління людськими ресурсами. Це обов’язково 

передбачає спроможність чіткого та доступного для сприйняття формулювання 

інформації, знаходження необхідних каналів та форм її передавання, вміння не 

лише розуміти себе, а й інших зацікавлених партнерів-співрозмовників і в 

процесі переговорів з урахуванням поставлених цілей домагатися оптимального 

та взаємовигідного для усіх сторін результату.  

У державі не може бути ефективної публічної адміністрації без побудови 

у сфері публічного управління належної системи як внутрішніх, так і зовнішніх 

комунікацій, обміну інформацією, на що припадає до 90% усього робочого часу 
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службовців. Успішність діяльності кожного колективу, громади й держави 

загалом та ефективність управління людськими ресурсами в них безпосередньо 

залежить також від становлення, функціонування та розвитку ефективної 

системи комунікацій між ними 

У зазначеному контексті важливо зрозуміти теоретико-методологічні 

засади інформаційно-комунікаційної діяльності органах публічної влади. 

Вивчення проблем державного управління інформаційно-комунікаційною 

діяльністю органів публічної влади ґрунтується на системному, діяльнісному, 

інституціональному і компетентністному підходах.  

Системний підхід дає можливість побачити проблему, що досліджується, 

як цілісну системну модель інформаційно-комунікаційної  діяльності органів 

публічної влади, яка має певні властивості, структурні елементи, зв’язки тощо.  

 Діяльнісний підхід активізує розуміння діяльності як усвідомлених дій, 

які створюють дещо значиме як для самої людини, так і для інших людей. 

Діяльність викликається мотивами, але вибудовується постановкою цілей, 

планом, тактикою і стратегій. Професійна діяльність формує професійну 

особистість.  

 Інституціональний підхід, який виник під час розгляду еволюції 

суспільного устрою як процесу природного відбору соціальних інститутів та 

поширювався досліджуючи проблеми організації, оскільки значна частина 

соціальних інститутів являє собою інституторганізацію , зокрема і органи 

публічної влади (В. Бакуменко, О. Лазор, О. Бєляєв, та ін.), в контексті нашого 

дослідження конкретизує уявлення про діяльність органів публічної влади.  

 Компетентнісний підхід обраний як методологічне підґрунтя даного 

дослідження у зв’язку з тим, що воно дає розуміння щодо контенту 

професійного навчання, професійного розвитку, визначення професійних 

компетенцій та кваліфікацій тощо. 
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Державна комунікація є регуляторним і координаційним механізмом у 

взаємовідносинах держави і суспільства, забезпечуючи стабільність та 

ефективність функціонування суспільного організму в цілому.  

Процес державної комунікації складається з елементів, що є типовими 

для будь-якого комунікативного акту:  

– комунікатор (органи державного управління різних гілок і рівнів влади);  

– повідомлення (офіційна і неофіційна інформація, усна або письмова, 

вербальна і невербальна); – одержувач (суспільство в цілому, різні інститути 

громадянського суспільства, індивідуальний реципієнт); 

 – канали поширення інформації (міжособистісні, інституційні та масові);  

– канали зворотного зв’язку (прохання, звернення громадян, різні форми 

політичної участі тощо);  

– процес кодування-декодування інформації (підготовка інформаційних 

повідомлень, їхня адекватна інтерпретація аудиторією тощо);  

– перешкоди (технічні, семантичні, психологічні). 

 Державна комунікація має виконувати такі функції :  

– консервативну, спрямовану на збереження статус-кво державної 

системи, що сприяє стабільному існуванню соціального організму;  

– координувальну, що покликана забезпечувати координацію владних 

впливів суб’єкта управління відповідно до параметрів об’єкта управління, з 

їхніми можливими змінами;  

– інтегрувальну, пов’язану зі здійсненням такої державної політики, яка б 

враховувала інтереси всіх елементів суспільної системи, сприяла розробленню і 

прийняттю узгоджених управлінських рішень;  

– мобілізаційну, спрямовану на забезпечення легітимності громадського 

порядку, що існує, отримання підтримки і схвалення суспільства щодо 

прийнятих управлінських рішень;  
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– соціалізаційну, пов’язану із засвоєнням у процесі інформаційного 

обміну соціально-політичних норм, підвищенням рівня політичної 

компетентності громадян. Усі ці функції мають неоднакове значення в різні 

періоди існування тієї чи іншої держави. 

 Очевидно, що для сучасної України найважливішою є функція зниження 

соціальної напруги, що покликана забезпечити поступальний рух у напрямі 

демократичних перетворень.  

Комунікативні функції – це особлива навичка, яку можливо здобути, 

удосконалити й розвинути. Публічне управління в наш час невіддільне від 

комунікації як форми взаємодії суб’єктів і об’єктів управління та існує на всіх 

рівнях системи публічного управління.  

Комунікація є ефективною, якщо інформаційне повідомлення може бути 

декодоване його реципієнтом і зрозуміле йому. Адже інформація – це те, що 

виходить на широкий загал, а комунікація – те, що доходить до цільових груп. 
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Концепції розвитку земельних відносин включають вимоги загального 

характеру до технологій і необхідних ресурсів та ключові фактори, здатні 

забезпечити досягнення поставлених стратегічних цілей землекористування, 

володіння та розпорядження. У методологічних концепціях застосовуються 

різні підходи в залежності від специфіки дослідження.  

 Концептуальні підходи до дослідження розвитку земельних відносин 

можуть бути зведені в три групи: методи, що ґрунтуються на руральному 

підході, методи засновані на економічному підході та комплексні методи, які 

поєднують декілька підходів до дослідження. 

 В основі рурального розвитку (“rural development”) розуміють такий 

процес, за якого забезпечується гармонійний соціоекономічний розвиток 

сільської місцевості на основі самоорганізації сільських громад з максимально 

можливим використанням ресурсного потенціалу. В межах даного підходу 

створюється економічне підґрунтя для підвищення якості життєвого 

середовища сільського населення за рахунок ефективного використання 

наявних ресурсів, особливо земельних.  

 У руральному підході важливе місце відведено законам природи, які нині 

часто нівелюються землекористувачами. У результаті переважну роль 

продовжують відігравати економічні та бізнесові інтереси.  

 Економічний підхід дослідження розвитку земельних відносин 

ґрунтується на показниках продуктивності (обсяг виробництва, фондовіддача, 

урожайність), раціональності використання ресурсів та ефективності залучення 

інвестицій. В економічному підході до оцінки ефективності землекористування 

особливе місце посідають методи з використанням вартісних показників, 

оскільки вони відображають основну мету виробництва – отримання прибутку. 

При цьому, ефективність землекористування характеризується стійкою 

функціональною залежністю між затратами ресурсів на виробництво та 
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результати господарювання. Системне застосування руральних, економічних та 

комплексних підходів до дослідження розвитку земельних відносин дозволяє 

сформувати єдиний методологічний апарат. Методологія досліджень 

землекористування, володіння та розпорядження у сільському господарстві – це 

система принципів, положень, методів та моделей аналізу або прогнозування 

розвитку економічних процесів і об’єктів аграрного сектора економіки. Для 

дослідження розвитку земельних відносин необхідно використовувати 

загальнонаукові принципи сільськогосподарського землекористування, які 

включають наступні підходи: системний, структурно-функціональний, а також 

методи – аналізу і синтезу, порівняння, групування, моделювання, індукції та 

дедукції тощо. Поєднання філософських та загальнонаукових принципів, разом 

із застосуванням економічних законів і методів аналізу, є обов’язковою умовою 

формування сучасної концепції дослідження розвитку земельних відносин.  

Запропонована методологія дослідження розвитку земельних відносин у 

сільському господарстві базується на методах оцінки діючого стану 

землекористування, володіння і розпорядження та розробці етапності 

вирішення наявних проблем з урахуванням економічних, екологічних та 

соціальних чинників. Ключовими позиціями методології є такі: завершення 

земельної реформи з дотриманням соціоорієнтованих та екологічних 

пріоритетів; ідентифікація інституційних ризиків невідповідності діючої моделі 

землекористування глобальним вимогам сталого розвитку; розробка 

методичних підходів до формування та функціонування ринкового обігу 

сільськогосподарських земель з відповідним інфраструктурним забезпеченням. 

Методологічними новаціями при дослідженні розвитку земельних 

відносин у сільському господарстві є такі:  

 1) застосування індикаторів оцінки розвитку земельних відносин на 

основі показників: реєстрації прав власності на земельні ділянки, транзакції 



343 
 

 

 

щодо зміни прав власності та використання (продаж, оренда, успадкування, 

обмін тощо), оподаткування земельних ділянок, зміна форми власності та 

розв’язання суперечок щодо земельних ділянок;  

 2) використання SWOT та PESTEL-аналізу, з метою визначення 

формування організаційно-правових та соціально-економічних пріоритетів 

розвитку земельних відносин у сільському господарстві; 

 3) застосування методу експертної оцінки – способу прогнозування 

майбутніх результатів дій на основі висновків фахівців (керівників 

сільськогосподарських підприємств, фермерів, власників земельних паїв, 

керівників районних та обласних департаментів агропромислового розвитку, 

спеціалістів науково-дослідних інститутів), з метою визначення певних змінних 

величин, необхідних для оцінки досліджуваного питання;  

 4) використання комп’ютерних програм і моделей прогнозування на 

основі геоінформаційних систем та обґрунтування сценаріїв і напрямів 

просторової трансформації системи регіонального землекористування.   

Розробка індикаторів розвитку земельних відносин на субнаціональному рівні 

дозволяє визначити заходи з покращення земельних відносин для цільових 

територій, що, як наслідок, впливатиме на покращення стану земельних 

відносин на національному рівні та сприятиме досягненню цілей сталого 

розвитку. Запропоновані індикатори дозволять місцевим органам влади 

переймати ефективні практики міст та районів із подібними умовами для 

розвитку земельних відносин, оцінити стан сільськогосподарського 

землекористування. Для районів і міст індикатори розвитку земельних відносин 

можуть бути використані з метою детального вивчення ситуації у сфері 

землекористування. 

Індикатори оцінки розвитку земельних відносин у сільському 

господарстві розроблені з метою оцінки ефективності здійснення управління 
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земельними ресурсами усіх форм власності. Запропоновані індикатори є 

інноваційним інструментом для оцінки стану земельних відносин на 

локальному рівні, який може використовуватися органами місцевої влади, 

інвесторами та громадськістю для виявлення проблемних аспектів у сфері 

сільськогосподарського землекористування, володіння і розпорядження та  

розробки рішень, спрямованих на покращення ситуації. Індикатори охоплюють 

майже всі ключові сфери земельних відносин.  

  Основним завданням, яке планується вирішити за рахунок індикаторів 

оцінки розвитку земельних відносин у сільському господарстві, є надання всім 

потенційним стейкхолдерам інструментів для оцінки земельних відносин у 

кожному регіоні, допомога у виявленні проблемних сфер та визначення 

можливих заходів для покращення ситуації. Індикатори розвитку земельних 

відносин можуть служити показником інвестиційної привабливості, а тому 

будуть цікавим для інвесторів. Тим паче, що ці дані швидко змінюються та не 

мають повного відображення в економічній літературі та статистичній 

звітності. Індикатори оцінки стану земельних відносин визначені на основі 

синтезу існуючих вітчизняних і світових методик та характеризують рівень 

розвитку землекористування, землеволодіння та землерозпорядження. Зокрема, 

запропоновано використовувати кількісні показники (земельні ділянки, 

зареєстровані у кадастрі; трансакції зі зміни форм власності; судові спори; 

грошові надходження від оподаткування земель) та якісні (бонітет ґрунту, 

фізичний та хімічний стан ґрунту), які є базовими для здійснення моніторингу. 

Отримана інформація буде корисна потенційним суб’єктам земельних 

відносин: власникам паїв, сільськогосподарським товаровиробникам, 

об’єднаним територіальним громадам, державним інституціям, потенційним 

інвесторам та іншим, значно розширить їх доступ до аналітично-інформаційних 

ресурсів.  



345 
 

 

 

Результати досліджень дозволяють констатувати, що за період ринкових 

трансформацій суттєво змінилася структура земельного фонду як за 

призначенням, так і за видами власності. Іншою стала організаційна структура 

управління землекористуванням, виникли нові форми господарювання, проте 

так і не сформувався клас ефективних землекористувачів. Економічні, 

екологічні, соціальні проблеми землекористування зумовлені, передусім 

чинною нині моделлю розвитку земельних відносин, недотриманням принципів 

раціонального використання, екологічної обґрунтованості та узгодженості 

землекористування із законами природи.  

Позитивні економічні результати землекористування часто досягаються 

завдяки знехтуванню законів функціонування природи, погіршенню рівня 

життя сільських мешканців. Недосконалість теоретичних і методологічних 

засад, запозичення чужих моделей розвитку та затягування з проведенням 

реформ спричиняють зниження ефективності землекористування. 
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Сьогодні завдання щодо розроблення й упровадження інноваційних 

інструментів та технологій у діяльність органів публічного управління є 

принципово новим напрямом наукових досліджень. Його розв’язання 

спрямоване на вдосконалення механізму публічного управління та 

регулювання, організаційне впорядкування управлінської діяльності, 

раціональне використання соціально-економічного потенціалу територій, 

створення сприятливого інноваційного середовища в системі органів 

публічного управління. 

Інновації в системі органів публічної влади можна співвідносити з 

управлінськими інноваціями. Так, А.І. Пригожин (у виробничому аспекті) 

розподіляє їх на: економічні (нові матеріальні стимули, показники, системи 

оплати праці), організаційно-управлінські (нові організаційні структури, форми 

організації праці і розробки рішень, контролю за їх виконанням тощо), 

соціально-управлінські (зміни у внутрішньо колективних відносинах), правові 

(зміни у законодавстві) [1, с. 34]. Інновації в державних органах А.Ф. Мельник, 

інші [2, с. 472] характеризують за ознаками: виробнича (нові технології, методи 

обслуговування, організації діяльності), соціально-економічна (нова організація 

праці, поліпшення умов і характеру праці, підвищення якості послуг) та 

управлінська (нові структура апарату управління, методи прийняття рішень, 

управлінські технології, форми контролю, засоби обробки інформації). Проте, 

для нововведень, зумовлених державно-управлінськими реформами, наведена 

характеристика є неповною.  

 В сучасній Україні ключові тенденції інноваційного розвитку її 

соціального простору, зокрема системи державного управління, визначає 

Конституція України [3]. Її перша стаття утверджує Україну як суверенну, 

незалежну, демократичну, соціальну, правову державу, що є підґрунтям для 

проведення якісних змін. Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої 
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політики” розкриває основні інноваційно-орієнтовані напрями реалізації 

державної політики та управління державою, а саме щодо: розбудови 

державності, розвитку органів публічної влади та стимулювання розвитку 

регіонів, громадянського суспільства, національної безпеки й оборони, а також 

піднесення економічної, соціальної, екологічної та гуманітарних сфер, розвитку 

галузей техногенної безпеки та зовнішньої політики. Системо утворювальні 

Закони України, відповідні Укази Президента України, Постанови КМУ 

конкретизують динаміку інноваційних змін у кожній зі сфер українського 

суспільства. На загальнодержавному рівні провідником інноваційних змін у 

системі органів публічної влади визначено КМУ.  

 Один із стратегічних напрямів реформування у 2010−2014 роках 

стосувався розвитку державної служби й органів виконавчої влади через 

упровадження широкого спектру державно-управлінських інновацій. Так, Указ 

Президента України [4] визначив нововведення, що забезпечать оптимізацію 

системи ЦОВВ, усунення дублювання їх повноважень, скорочення чисельності 

управлінського апарату і витрат на його утримання. Державно-управлінські 

інновації торкнулися:  

− управлінської діяльності щодо нормування адміністративних процедур, 

механізмів взаємодії КМУ з державними колегіальними органами, порядку 

надання послуг, реформування КМУ та ЦОВВ, державного регулювання у 

сфері запобігання корупції; впровадження інструментів державного 

менеджменту (внутрішнього аудиту у ЦОВВ, середньострокового планування, 

стратегічного планування і середньострокового бюджетування на рівні 

головних розпорядників бюджетних коштів, стратегічного планування 

регіонального розвитку і його фінансової підтримки, інструментів із 

концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах регіонального 

розвитку, компенсації інфляційних впливів на розмір податків, об’єднання 
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територіальних громад, моніторингу розвитку регіонів, фінансової і ресурсної 

забезпеченості громад, моніторингу й оцінки програм соціальної підтримки, 

програмно-цільового бюджетування на місцевому рівні і у системі охорони 

здоров’я тощо);  

− управлінських функцій у контексті усунення дублювання повноважень і 

функцій ЦОВВ, їх перерозподілу, скорочення і оптимізації їх контрольно-

наглядових функцій; вивільнення КМУ від невластивих йому повноважень;  

− засад державної служби шляхом прийняття у новій редакції Закону 

України “Про державну службу”, розробки та розгляду проектів нормативно-

правових актів з питань організації і проходження державної служби, розробки 

інструментарію щодо комплексного реформування державного управління, 

створення професійної, ефективної державної служби, її організаційного 

забезпечення; 

− е-урядування через впровадження системи е-взаємодії державних баз 

даних, е-взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої влади, 

створення автоматизованої системи “Єдине вікно подання е-звітності”, 

впровадження інформаційної системи “звернення громадян”, створення єдиної 

е-бази даних адмінпослуг органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, апробації “Єдиного державного порталу адмінпослуг” тощо.  

Вітчизняне предметне поле державно управлінських інновацій загалом 

відповідає світовим тенденціям інноваційного розвитку системи державного 

управління. Однак, в Україні спостерігається стримане впровадження 

державно-управлінських інновацій внаслідок впливу різноманіття факторів 

спротиву. Розвиток сучасного вітчизняного предметного поля державно 

управлінських нововведень визначається положеннями: ініціатив Президента 

України в “Стратегії 2020”, Концепції реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні, Коаліційної Угоди у частині, що 
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стосується децентралізації та реформи публічного адміністрування, Плану дій 

та Програми діяльності Кабінету Міністрів України. що забезпечить 

дебюрократизацію, децентралізацію, дерегуляцію та відповідальність, дієву 

боротьбу з корупцією та оновлять судову систему тощо. 

Сучасні теоретико-практичні напрацювання дозволяють уточнити 

узагальнене поняття державно-управлінських інновацій. На відміну від 

державно-правових інновацій, державно управлінські інновації більш 

узагальнено та у відповідності до сучасних реалій характеризують якісні зміни 

у рамках державно-управлінських реформ. Слід зазначити, що нововведення у 

системі органів публічної влади можуть відбуватися і поза межами державно-

управлінських реформ: за міжнародними програмами та проектами, за 

ініціативою окремих органів влади та суб’єктів громадянського суспільства. 

Однак, такі інновації є локальними, пілотними, удосконалюючими, не завжди 

життєспроможними і не зумовлюють кардинальних змін у системі органів 

публічної влади загалом. Успішність впровадження державно-управлінських 

інновацій забезпечується шляхом опанування конкретних форм їх об’єктивації, 

переконання в їх доцільності, застосування ефективних методів управління їх 

поширенням та наявністю інноваційних ресурсів належної якості. 
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У світі не існує єдиного кадрового менеджменту державної служби, 

готового для всіх часів і народів. Є лише загальні принципи управління 

персоналом, що реалізуються на місцях і складають американську, європейську 

чи японську системи кадрового менеджменту зі своїми особливостями, 

оскільки спираються на національні цінності, характерні риси національної 

психології, менталітету тощо. Усі три системи мають багато спільного: усі вони 

роблять наголос на активізації людського фактору (але використовують при 

цьому різні форми і методи) і постійні інновації, орієнтуються на розробку і 

реалізацію довгострокових стратегічних планів розвитку кадрів. Разом з тим, ці 

три управлінські системи мають свої особливості, обумовлені, як уже 

зазначалося, специфікою соціально-економічного розвитку даних країн. 

Реформа державного управління передбачає використання позитивного 

зарубіжного досвіду, який може бути адаптованим в системі управління 
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людськими ресурсами. Найбільш близьким до українських реалій та 

затребуваним є  досвід європейських країн, де були розроблені базові принципи 

державної служби, визнані як передумова для працездатної системи державного 

управління. До них належать: неупередженість, професіоналізм, лояльність, 

професійна етика (зокрема, відсутність корупції), принцип оцінювання 

службовців за результатами їх роботи, чітко визначені права та обов’язки, 

належна оплата праці.  

В системі європейського врядування для управління людськими 

ресурсами використовуються, як правило, схожі інструменти, зокрема: підбір 

персоналу (відкрита конкурсна процедура з порівнянням якостей кандидатів) та 

розвиток персоналу з акцентом на продуктивність роботи (регулярне 

оцінювання результатів роботи, мотивація та стимулювання, прозорість рішень 

про підвищення по службі, належна оплата праці, тощо). Європейська комісія 

визначає основною умовою для політики в області людських ресурсів в 

державному секторі розробку, здійснення та захист закону або кодексу 

державної служби (в залежності від правової системи), який встановлює 

основні права і цінності незалежного, добре функціонуючого державного 

управління. 

Основні елементи управління людським ресурсом, такі як стратегічна 

інтеграція менеджменту людських ресурсів, управлінська відповідальність за 

людський ресурс і загальні цінності співробітників, фокусуються на збільшенні 

потенціалу державної служби, поліпшенні розвитку державних службовців та 

підкреслюють важливість встановлення загальних цінностей і цілей. Окрім 

цього, принципи публічного адміністрування вимагають ставлення до 

державного службовця як до головного активу і ключового ресурсу ефективної 

роботи державного органу.  
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Інноваційні практики управління людськими ресурсами тісно пов'язані з 

інформаційними технологіями, пропонуючи такі нові технології управління як 

HR-статистика і HR-аналітика, які використовуються для кращого найму, 

управління, збереження та оптимізації робочої сили. 

Інноваційні практики управління людськими ресурсами, як правило, 

пов’язані з позитивною продуктивністю і призводять до збільшення інвестицій 

у навчання. За результатами досліджень, які зосереджувались на питаннях 

поєднання освіти, навичок/компетенцій і навчання та їх впливу на результати 

діяльності компаній, фірм тощо, навчання, яке надається для співробітників 

фірм не характеризується тим, що воно є загальним або конкретним 

(специфічним), натомість воно є таким, щоб залишатися попереду конкурентів. 

Інвестиції в навчання приносять істотні вигоди для фірм, навіть якщо 

співробітники використовують цю підготовку в інших фірмах. 

Докази того, що роботодавці отримують прибуток від інвестицій у 

навчання, є у досвіді різних країн, включаючи Великобританію, Францію, 

Ірландію, Нідерланди, Швецію та США. Більшість з цих досліджень показує, 

що навчання впливає на продуктивність, а не навпаки. Вплив освіти і 

навичок/компетенцій на такі аспекти як продуктивність та інновації, в цілому, 

виявилися позитивними і значними, хоча зв’язок з прибутковістю може бути 

менш очікуваним. 

  Підтримка розвитку співробітників через навчання є складовою 

політики управління людськими ресурсами, тому, в рамках модернізації 

системи державного управління, впровадження нового законодавства про 

державну службу необхідним завданням є вдосконалення функціонування 

національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

всього корпусу державної служби в Україні.  
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В зарубіжних країнах (особливо в країнах англосаксонської моделі 

управління, таких як США, Канада тощо) важливу роль в організації навчання 

державних службовців та місцевих депутатів відіграють професійні асоціації. 

Так, у Сполучених Штатах Америки професійні асоціації працівників місцевого 

самоврядування формують критерії до відповідних професій. Згідно з цими 

критеріями асоціації замовляють для навчальних закладів і консалтингових 

установ розроблення та впровадження програм підвищення кваліфікації 

службовців. Після відвідування таких тренінгів службовець отримує сертифікат 

(чи сертифікацію, якщо це − глибоке фахове навчання), який випускається 

декількома стратегічними партнерами – відповідними асоціаціями та 

навчальною чи консалтинговою установою. Такі навчальні програми є широко 

визнаними і дають змогу їх учасникам просуватися по службі.  

 Таким чином, аналіз зарубіжного досвіду управління людськими 

ресурсами свідчить про суттєві зміни, які відбуваються у цій сфері в провідних 

країнах світу. Це актуалізує питання про впровадження в управлінні людськими 

ресурсами в системі влади в Україні як провідних принципів публічної служби, 

так і нових HR-технологій, створення мережі навчальних закладів для 

публічних службовців, що об’єднує вищі навчальні заклади, тренінгові центри, 

неурядові організації та їхні асоціації, органи державної служби та місцевого 

самоврядування з інтерактивною базою, що містить детальну інформацію про 

членів асоціації, найсучасніші розробки в галузі навчання управлінців, 

передбачає створення навчальних буклетів з проблемних питань здійснення 

реформ в державному управлінні.  

Впровадження європейського менеджменту управління людськими 

ресурсами передбачає визначення компетенцій, якими мають володіти 

управлінці для того, щоб добре виконувати свої роботу, визначення їх рамок та 

використання як основи для найму, відбору, навчання і підвищення 
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кваліфікації. Це робиться задля визначення того, як повинен поводитись 

виконавець для того, щоб бути ефективним, і як він не повинен поводити себе, 

якщо не хоче бути неефективним. У результаті, можна відстежити певний набір 

важливих елементів виконання роботи, які визначають різницю між успіхом і 

провалом.  

 Важливими для європейської інтеграції є: вміння і навички стратегічного 

планування і бачення; організаторські здібності (створення ефективних команд 

і робочих груп, делегування повноважень, управління персоналом, його 

оцінювання і розвиток); розвинуті комунікативні навички (спілкуватися, 

переконувати опонентів, досягати компромісів, вести переговори); орієнтація 

на результат (аналізувати інформацію та робити висновки, за результатами 

аналізу приймати рішення, домагатися розв’язання проблем і конфліктів, діяти 

рішуче тощо).  

 Впровадження цього досвіду в управлінській практиці регіональної 

влади в Україні сприятиме розвитку персоналу, його адміністративній 

спроможності управляти розвитком регіону. 
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При разработке различных оптических приборов в качестве окон-выводов 

световой энергии используются материалы прозрачные в широком световом 

диапазоне. Одним из наиболее применяемых оптически прозрачных 

материалом является кварцевое стекло, которое используется от криогенной 

техники (оптический криогенный иллюминатор [1]), СВЧ-систем (крупно-

габаритные кварцево-металлические диафрагмы для герметичных окон [2]), до 
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космической техники (температуры эксплуатации достигают до 1000 °С). 

Возможность использования кварцевого стекла в различных технический 

устройствах зависит от разработки способов получения соединений с другими 

материалами, в первую очередь, с металлическими сплавами. Для пайки SiO2 с 

металлическими деталями чаще всего их изготавливают из железо-никелевых 

сплавов.  

В настоящей работе для удешевления изготавливаемых паяных изделий в 

качестве металлического корпуса предложено использовать алюминиевые 

сплавы. В работах [3–4] пайку SiO2 с Al-сплавами предлагается проводить 

стандартными припойными сплавами на основе Pb. Такие припои обладают 

высокой жидкотекучестью, обеспечивают вакуумную плотность соединения, 

являются высокотехнологичными, коррозионно-стойкими, удобными в 

эксплуатации. Однако на Европейском рынке начиная с июля 2006 г. 

запрещается использование свинца, поэтому многие компании в настоящее 

время заинтересованы в применении бессвинцовых технологий [5].  

Следует отметить, что алюминиевые металлические конструкции обычно 

плохо смачиваются припойными расплавами. Это объясняется наличием 

оксидной пленки, которая образуется на поверхности большинства жидких и 

твердых металлов. Процесс смачивания обеспечивается протеканием активной 

химической реакции на контактной границе расплав/твердое тело. Особенно 

это важно для смачивания неметаллических материалов, например, SiO2. 

Интенсивность физико-химического взаимодействия определяет степень 

смачивания, которая характеризуется величиной краевого угла смачивания (). 

Для каждой системы при данных внешних условиях равновесный краевой угол 

имеет определенное значение и, согласно уравнению Юнга, равняется:  

     σжг cos = σтг + σтж ,                                                      (1)  
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где σжг, σтг, σтж – поверхностное натяжение на границах раздела фаз жидкость – 

газ, твердое – газ, твердое – жидкость, соответственно. 

В настоящей работе проводятся исследования по разработке припоев на 

основе In и Sn, которые обеспечивают смачивание и алюминиевых сплавов, и 

SiO2, с использованием нанопокрытий, нанесенных на паяемые поверхности. 

Исследование смачивания проводили методом лежащей капли с 

применением способа капиллярной очистки расплава капли в процессе 

эксперимента в вакууме 2·10-3 Па в температурном интервале 300–600 °С. 

Капиллярная очистка позволяет проводить раздельный нагрев капли и 

подложки, осуществлять капиллярную и термовакуумную очистку расплава, 

выполнять отжиг покрытий нанесенных на подложки.  

В качестве твердой фазы выбраны подложки алюминиевого сплава АМц 

(химический состав % (мас.): Al–97,8; Mn–1,3; Fe–0,6; Si–0,3) и оксида кремния 

(кварцевое стекло КВ с содержанием 99,95% SiO2), которые предварительно 

полировали до шероховатости поверхности около 0,01 мкм. Перед 

исследованиями подложки SiO2 очищали с помощью ацетона и спирта и 

отжигали в вакууме при 1100 °С. В качестве жидкой фазы использовали In 

марки 000, Sn марки ОВЧ-000, Cu марки В3 (чистотой 99,995 %), Ag (чистота 

99,999 %), иодидный Ti. Ag, In и Sn предварительно плавили при 1000 °С, а Cu 

при 1100 °С в графитовых тиглях в вакууме 2·10-3 Па. Покрытия из Cu и Ti 

наносили на подложки методом электронно-лучевого испарения металлов  в 

вакууме по методике [6]. 

Были определены температурные и кинетические зависимости краевого 

угла смачивания алюминиевого сплава АМц и SiO2 низкотемпературными 

металлическими расплавами индия, олова и их сплавами с Cu, Ag и Ti. 

Результаты приведены на рис. 1–2. Температурные зависимости показывают, 

что чистые металлы не смачивают подложки АМц в интервале температур 300–
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600 °С. Углы смачивания превышают 90°. Это, по-видимому, связано с 

наличием пленки Al2O3 на поверхности Al-сплава. Для улучшения смачивания 

в расплавы добавляли Cu и Ag, которые образуют с Al эвтектические сплавы 

[7]. Смачивание резко улучшается при температурах 450–600 °С, что связано с 

диффузией Cu, Ag в алюминиевый сплав и образованием эвтектики.  

Угол смачивания SiO2 при 600 °С составляет, соответственно, для In – 

139°, Sn – 137°, а растекание происходит в течение 5–8 мин и дальнейшая 

выдержка не приводит к изменению величины угла (см. рис. 2). Для улучшения 

смачивания неметаллических материалов, возможно, использовать адгезионно-

активные металлы, например, титан [8]. Кинетические зависимости краевого 

угла смачивания показали уменьшение величины угла со временем выдержки 

до для  In – 11°,  Sn – 37°. 
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Рис. 1. Температурные зависимости смачивания сплава АМц расплавами 

In (а), Sn (б) с добавками меди и серебра.  
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Адгезионно-активные компоненты, возможно, использовать не только в 

качестве добавки в припой, но, что более технологично и эффективно в виде 

металлизационных покрытий. В [4–5] показали, что металлические пленки Cu и 

Ni улучшают смачивание Pb-сплавами сплава АМц, при этом снижается 

температура начала процесса смачивания, по сравнению, со сплавами, в 

которые Cu и Ni вводили в качестве добавок, а покрытие Ti улучшает 

смачивание SiO2.  

Нами было изучено смачивание пленок титана, нанесенных на SiO2, 

расплавом In и двойных пленок при постоянной толщине пленки меди после 

отжига пленок при температуре 900 С. Результаты представлены на рис. 3. 

Выводы 

Проведенные исследования по смачиванию промышленного Al-сплава 

АМц и SiO2 низкотемпературными расплавами на основе In, Sn и их сплавами с 

Cu, Ag и Ti показали, что эти сплавы могут быть использованы в качестве 

припоев для пайки сплава АМц с кварцем. Особенно следует обратить 

Рис. 2. Cмачивание SiO2 расплавами 

In и Sn с 5 мас. % Ti при 600 °С.  

 

 

Рис. 3. Смачивание пленок Ti (1, 2) 

и Ti-Cu (3), нанесенных на SiO2, 
расплавом In с отжигом пленки 

титана (1, 3) при температуре 

отжига 900 С 
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внимание на возможность использования этих металлов (Ti, Cu, Ag) в качестве 

металлизационного покрытия, наносимого на паяемые материалы, что снижает 

температуру процесса пайки. 
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Вища освіта в Україні постала перед проблемою необхідності оновлення 

та модернізації, відповідальності за інтелектуальний, духовний та економічний 

розвиток суспільства. Важливим завданням сучасної вищої освіти є 

формування майбутніх фахівців, які володіють відповідними знаннями і 

компетентностями в різних галузях життя, спроможних діяти в умовах 

стрімкого науково-технологічного розвитку суспільства. У «Національній 
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доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» наголошується на тому, що 

освіта повинна активно сприяти відтворенню інтелектуального і національного 

потенціалу суспільства, формуванню нової ціннісної системи, яка зумовлює 

зміни в її змісті, призводить до пошуку інноваційних підходів у підготовці 

майбутніх фахівців [5, с. 4]. 

Значення фахової компетентності майбутнього педагога як передумови його 

майбутнього професіоналізму у процесі викладання мистецьких дисциплін 

підкреслюється в педагогічних працях Г. Фешиної, Г. Петрової, І. Зязюна, Л. 

Хомич, О. Рудницької, Л. Масол, О. Отич, О. Шевнюк. Психологічні засади 

формування майбутнього педагога розкривають Г. Балл, І. Бех, В. Бодров, С. 

Максименко, В. Моргун, В. Панок, В. Рибалка, Б. Теплов. Особливості 

професійної та педагогічної освіти вивчаються В. Бехом, О. Бідою, Г. 

Васяновичем, О. Дубасенюк, В. Євтухом, І. Зязюном, С. Лісовою, Н. Ничкало, А. 

Нісімчуком, Л. Онищук, Г. Яворською.  

Оскільки освіта – процес духовного формування людини, з’ясуємо зміст 

поняття «духовність». За С. Гончаренком, освіта – це духовне обличчя людини, 

яке складається під впливом моральних і духовних цінностей, що є надбанням 

її культурного кола, а також процес виховання, самовиховання, впливу 

шліфування, тобто процес формування обличчя людини. За означенням 

прийнятим ХХ сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО, під освітою 

розуміється процес і результат удосконалення здібностей і поведінки 

особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості та індивідуального 

зростання [10, с.242].  

Мистецтво - джерело духовного розвитку та вдосконалення особистості. 

Його дія на людину невичерпна за своїми можливостями, багатством та 

універсальністю, адже воно впливає на психічну діяльність, формує та розвиває 

почуття, волю, потреби, поведінку, моральні та естетичні ідеали, творче 
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мислення та науковий світогляд. В. Сухомлинський підкреслював: «Мистецтво 

- це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика випрямляє 

тіло, так мистецтво випрямляє душу. Пізнаючи цінності мистецтва, людина 

пізнає людське в людині, підносить себе до прекрасного, переживає насолоду. 

Пізнаючи мистецтво в собі, пізнаєш природу, життя світу, сенс життя, пізнаєш 

душу - талант. Вище цього щастя немає» [9, с. 544]. 

О. Рудницька визначає, що мистецька освіта — освітня галузь, 

спрямована на розвиток у людини спеціальних здібностей і смаку, естетичного 

досвіду і ціннісних орієнтацій, здатності до спілкування з художніми 

цінностями у процесі активної творчої діяльності та удосконалення власної 

почуттєвої культури [8, с.156]. Л. Масол стверджує, що мистецька освіта є 

посередником між суспільно значущими культурними цінностями й 

особистісними цінностями людини та забезпечує набуття загальнокультурних, 

художньо-пізнавальних, комунікативних компетентностей, формує прагнення і 

здатність до художньо-творчої самореалізації і духовного самовдосконалення 

протягом життя [4, с. 35]. 

На основі аналізу науково-методичних праць С. Коновець [2], Л. Масол 

[4], О. Отич [6], Г. Падалки [7], О. Рудницької [8] визначаємо, що мистецька 

освіта – це освітня галузь, спрямована на формування в особистості  художньо-

творчої самосвідомості, яка включає художньо-мистецькі знання та уявлення, 

сформовану систему ціннісних орієнтацій, розвинену емоційно-почуттєву 

сферу, що скеровують до самовиразу в художньо-творчій діяльності та 

спонукають до спілкування з мистецтвом протягом життя. Мистецька освіта в 

системі підготовки вихователів передбачає формування системи художньо-

педагогічних знань, художньо-педагогічних вмінь та досвіду їх практичного 

застосування, художньо-педагогічних цінностей. 
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Художньо-педагогічні знання складають основу мистецької освітньої 

компетентності майбутніх учителів початкової школи. Вони включають 

систему філософських, психолого-педагогічних, методико-мистецьких знань, 

художньо-естетичних понять і категорій, які становлять уявлення про сутність, 

види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв - 

музичного, візуального, хореографічного, театрального, екранного; 

розкривають особливості організації навчального процесу, загальнодидактичні 

засади, зміст, форми і методи, засоби, інноваційні технології навчання з 

дисциплін художньо-естетичного спрямування у початковій школі. 

Художньо-педагогічні вміння та досвід їх практичного застосування – 

невід’ємна складова мистецької освітньої компетентності майбутніх учителів 

початкової школи. Вони передбачають формування художньої та методичної 

компетентностей майбутнього вихователя: розширення і збагачення художньо-

естетичного досвіду та опанування художніми вміннями та навичками в 

практичній діяльності; набуття досвіду щодо організації навчально-виховного 

процесу на уроках художньо-естетичного спрямування у початковій школі: 

реалізації змісту, форм і методів, інноваційних технологій; готовність 

використовувати отриманий досвід у професійній педагогічній діяльності 

згідно з універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та 

власними духовно-світоглядними позиціями. 

Художньо-педагогічні цінності – норми, установки, цінності та якості, 

притаманні креативній особистості вихователя: гнучке нестереотипне мислення, 

комунікативні якості, здатність продукувати оригінальні ідеї, розв’язувати 

педагогічні проблеми та ситуації, обирати інноваційні методи і прийоми викладу 

змісту художньо-естетичного виховання; формування власної системи цінностей 

на основі трансформації суспільно-культурних та мистецьких, становлення 
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художньо-педагогічної активності, самостійності студентів, здатності до 

творчості та новаторства. 

Рівень впливу мистецької освіти на формування особистості майбутнього 

вихователя, насамперед, буде залежати від розуміння викладачем функцій 

мистецтва і художньо-педагогічної підготовки. Зокрема, концепція, розроблена 

М. Каганом представляє функції мистецтва як складну динамічну систему, що 

входить як підсистема до процесу людської діяльності. Серед основних 

функцій вчений виділяє наступні:  виховну, навіювання, естетичну, соціальну, 

інформаційно-комунікативну, пізнавально-евристичну [2, c. 62]. Мистецька 

освіта в системі професійної підготовки майбутніх вихователів, на нашу думку, 

виконує наступні функції: науково-мистецтвознавчу (опис, узагальнення, аналіз 

і систематизація знань у галузі культури, мистецтвознавства, педагогіки 

мистецтва); інформаційно-когнітивну (пізнання сутності художньо-мистецьких 

явищ, культурних цінностей, зображально-виражального змісту художніх 

образів); духовно-творчу (спонукання до самовдосконалення власних творчих 

здібностей та художньо-технічних умінь і навичок, саморозвитку естетичних 

смаків і поглядів, емоційно-оцінних навичок, самореалізації у творчій 

художньо-мистецькій та професійній педагогічній діяльності); конструктивно-

технологічну (конструювання доцільних форм і методів, засобів мистецької 

освіти, введення інноваційних технологій, результатів передового 

педагогічного досвіду); професійно-орієнтаційну (формування необхідних 

професійних компетентностей для реалізації мети і завдань мистецької освіти у 

навчально-виховному процесі початкової школи). 

Мистецька освіта – важлива запорука формування креативної особистості 

сучасного вихователя, адже причетна до формування усіх складових 

професійної педагогічної свідомості. Її соціокультурну роль у системі 

формування майбутнього вихователя вбачаємо у розвитку важливих 
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особистісних якостей: внутрішньої духовної культури, власної системи 

життєвих та професійно орієнтованих цінностей, багатого емоційно-

почуттєвого світу, художньо-творчих здібностей та досвіду культурно-

мистецької діяльності, саморозвитку і самовдосконалення.  
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Освіта у сучасному суспільстві покликана виконувати складну духовно-

творчу місію. Її роль полягає у передачі новим поколінням соціально-

культурних, науково-технічних, художньо-мистецьких надбань і в творчому 

перетворенні світу в умовах поступального, сталого розвитку. У зв'язку з 

переосмисленням орієнтирів освітньої політики, яка винесла на перший план 

ідеал особистості, що саморозвивається, сьогодні намітився підвищений інтерес 

до гуманістичного педагогічного досвіду і, зокрема, до альтернативної освіти.  

Вважаємо, що у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 
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початкової школи варто використовувати альтернативні педагогічні технології, 

які мають творчо-активізуючі цілі та розвивально-виховний характер й 

безпосередньо пов'язані з використанням різних видів мистецтва і творчої 

діяльності. Дані освітні технології необхідно визнати ефективним способом 

модернізації та удосконалення вітчизняної системи професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти. Зміст поняття 

альтернативних педагогічних технологій спробуємо розтлумачити розкриваючи 

сутність альтернативної освіти. 

Л. Кравець визначає, що альтернативна освіта — це не удосконалення, а 

спроба знайти інші смисли, цінності, способи, джерела освіти. Альтернативна 

освіта, відома як нетрадиційна – це широке поняття для позначення всім форм і 

технологій навчання поза межами традиційної освіти. Може базуватися на 

використані альтернативних освітніх філософій і методів. Так само, як 

альтернативні музика та енергетика, альтернативна освіта - явище поки 

нечисленне, не надто популярне, не надто визнане, зрозуміле і прийняте, але, як 

і будь-які інші альтернативи, альтернативна освіта показує можливий вектор 

розвитку [4, с. 190]. 

Розглядаючи поняття «альтернативна освіта» через близькі, споріднені 

поняття та явища, звернемося до поняття «альтернативна школа». В 

«Українському педагогічному словнику» С. Гончаренка зазначається: 

«альтернативні школи», «вільні школи» — у країнах Західної Європи та США 

неповні й повні середні школи, що діють паралельно або замість звичайних 

шкіл і забезпечують освіту, альтернативну за змістом або за формами й 

методами роботи з учнями» [3, с. 23].  

У «Педагогічній енциклопедії» за ред. Б. Мілерського, Б. Сліверського 

представлено визначення: «альтернативна школа є одним із видів навчальних 

закладів, організованих відповідно до різних освітніх проектів, які є 
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альтернативними стосовно концепцій, реалізованих у школах, якими керують 

органи державної адміністрації; до альтернативних шкіл належать, серед інших, 

вільні школи типу вальдорфської, школи, які працюють за освітньою системою 

М. Монтессорі або С. Френе, а також низка шкіл, якими керують суспільні та 

релігійні товариства» [5, c. 13]. 

Досліджуючи альтернативу як педагогічне поняття, І. Кравець виявила 

низку найважливіших складових альтернативних педагогічних технологій, а 

саме: 

- принципова відмінність альтернативної освіти від традиційної, яка полягає, 

передусім, у тому, що діти вчаться на основі індивідуальних програм, виходячи 

з власних інтересів, досвіду і відповідального вибору;  

- обов'язкова наявність рівноправної, ділової, договірної взаємодії між 

педагогом і учнями та вільного, демократичного освітнього процесу, ціннісно-

значущого для всіх суб'єктів освітньої діяльності; 

- забезпечення єдності освітнього процесу, дозвілля та трудової діяльності 

дітей; 

- надання максимальної самостійності і самодіяльності дітям у процесі пізнання 

навколишнього світу; 

- введення учнів у коло живих знань, необхідних у практичній діяльності; 

- реальне поєднання індивідуальних інтересів дітей із пропонованими освітніми 

послугами; забезпечення ситуації активного пошуку знань і вмінь;  

- культивування у кожної дитини мотивації і прагнення проявляти свої 

здібності, а також бажання брати на себе відповідальність за отримання власної 

освіти; 

- залучення в суспільну діяльність, у процесі якої діти одночасно пізнають 

закони іншого світу і вчаться протиставити їх світові свого суспільства, закони 

якого засновані на взаємній повазі людської індивідуальності і де кожен може 
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знайти своє місце в житті [4, с. 193]. 

З метою забезпечення професійної підготовки майбутніх педагогів 

початкової школи у галузі мистецької освіти до навчальних планів ступеня 

вищої освіти «бакалавр» включено наступні навчальні дисципліни: 

«Образотворче мистецтво з методикою викладання», «Теорія та методика 

музичного виховання з основами хореографії», «Методика викладання 

інтегрованого курсу «Мистецтво», ступеня вищої освіти «магістр» — 

«Методика викладання освітньої галузі «Мистецтво». 

На практичних заняттях варто познайомити студентів з альтернативними 

педагогічними технологіями, які формують широкі професійні компетентності 

майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти. З власного 

досвіду переконані, що процес професійної підготовки набуває удосконалення 

за умови впровадження наступних інтенсивних технологій: активних 

навчальних лекцій, семінарів, практичних та лабораторних занять у формі 

дискусій, обговорень, ігрового проектування, майстер-класів та творчих 

майстерень. 

У змісті таких майстер-класів та творчих майстерень пропонуємо 

учасникам розглянути питання альтернативних технологій опанування 

мистецтва – «вальдорфської педагогіки» та залучитися до процесу творення: 

- художньо–творча діяльність у вальдорфській початковій школі на основі  

відображення образів казок в живописній техніці акварелі «мокрим по 

мокрому»; малювання восковими крейдами сюжету народної казки; живописне 

малювання з орієнтацією на характер кольорів; 

- ліплення з глини на основі формування волі та розвиток відчуття форми; 

методика ліплення тварини з цілого шматка, передача жесту, рухів; ліплення з 

воску як засіб розвитку дрібної моторики;  
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- створення чорно-білих графічних зображень; проведення гри «діалог з 

майстром» на основі творчості  Вінсента Ван Гога виконати тушшю і певний 

мотив з натури у стилі майстра; 

- переживання історії мистецтва для сучасної людини; знайомство з творчістю 

імпресіоністів та експресіоністів: виконання серії вправ з перетворення 

академічного зображення яблука у імпресіоністичне – відображення своїх 

емоцій у малюнку. 

Застосування альтернативних художньо-педагогічних освітніх технологій, 

побудованих на активному використанні у навчально-виховному процесі 

педагогічного факультету різновидів мистецтва, дає змогу простежити 

важливість послідовного творчого розвитку і ґрунтовної творчо-спрямованої 

професійної підготовки сучасного учителя початкової школи. Результативна 

робота з впровадження зазначених альтернативних технологій у професійно-

творчій діяльності вчителя початкової школи буде залежати від застосування 

нестандартних підходів до фахової підготовки спеціалістів початкової освіти та 

впровадження інноваційних освітніх технологій, спрямованих на особистісний 

розвиток і творчу самореалізацію кожної підростаючої особистості. 
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Постановка проблеми. На сьогодні існує безліч аналітичних та 

біологічних методів, за якими можна оцінити ступінь забруднення 

навколишнього середовища, заснованих на використанні спеціального 

обладнання або відповідних індикаторних рослин, тварин і мікроорганізмів. 

Проте залишається актуальним питання пошуку економічних та експресних 

методів аналізу стану довкілля. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомий спосіб визначення 

стану ґрунту за вмістом у ньому поживних елементів [1, с. 1]; атмосферного 

повітря за ступенем флуоресценції хлорофілу листової пластинки дерев [2, с. 1], 

а також за характером пошкодження їх листової пластинки [3, с. 1]. Однак всі 
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представлені способи доволі трудомісткі, включають застосування 

високовартісного обладнання та потребують кваліфікованого персоналу.  

В основу нашої розробки було поставлено задачу створити спосіб 

біоіндикації стану довкілля за ступенем пошкодження листової пластинки 

берези повислої (Betula pendula Roth.), який шляхом відбору проб листя та 

визначення різниці в інтенсивності кольору листової пластинки дерев та 

умовного контролю дозволить підвищити експресність і наочність визначення 

стану довкілля, створювати відповідну базу даних, визначати комплексне 

забруднення ландшафтів, оцінювати стадію ушкодження листя дерев. Для 

фітоіндикації обрали березу повислу оскільки, по-перше, вона є 

загальноприйнятим біоіндикатором стану довкілля, по-друге, за даними 

досліджень інших авторів, відноситься до І групи деревних рослин із 

максимальним рівнем акумуляції Сульфуру в листках [4, с. 337]. 

Мета і завдання статті. Метою роботи було зробити порівняльний аналіз 

розробленого способу фітоіндикації стану навколишнього середовища з 

методом флуктуючої асиметрії листової пластинки Betula pendula Roth.; 

визначити якість довкілля в Шевченківському районі м. Запоріжжя. 

Виклад основного матеріалу. Для визначення ступеня забруднення 

атмосферного повітря та ґрунту проводили ряд послідовних процедур:  

1. у весняний період 2019 року відбирали листя берези повислої  

(з нижнього ярусу). Вибірка складалася зі 100 листків з 10 дерев по 10 з 

кожного; 

2. фотографували зібрану вибірку на білому аркуші паперу 

цифровим фотоапаратом (без спалаху) на відстані 50 см від об’єкта 

зйомки при штучному освітленні 150 лк; 
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3. завантажували фотографії в комп’ютерну програму 

AdobePhotoshop, обирали 50 довільних точок на кожному листку та 

визначали показники каналів кольорової моделі (Lab); 

4. розраховували різницю в інтенсивності кольору (dE) кожного 

листка у порівнянні з контролем у програмі СІЕDE2000 [5, с. 1] 

(контролем слугував червоний колір із показниками кольорової моделі 

L=55, a=79, b=68); 

5. обчислювали середнє арифметичне значення різниці в 

інтенсивності кольору та визначали ступінь ураженості кожного дерева;  

6. визначали комплексний стан довкілля за середнім значенням 

інтенсивності кольору листків дерев обраної ділянки. 

Для складання таблиці-визначника листки берези повислої розподіляли 

на 3 типи: зелені, уражені хлорозом та некрозом. У кожній групі визначали 

відтінки кольорів і порівнювали з контролем (за вищенаведеним алгоритмом). 

Потім виділяли максимальні та мінімальні значення інтенсивності кольору в 

кожній групі листків та виконували інтервальне групування вибірки (табл. 1).  

Таблиця 1 – Показники комплексного стану довкілля 

Ознака Діапазон dE, ум. од. Стан довкілля 

Зелені листки (здорові) 46 – 56 Задовільний 

Ділянки з хлорозом  35 – 45 Помірне забруднення 

Ділянки з некрозом 24 – 34 Незадовільний  

 

Після складання таблиці-визначника виявлена чітка тенденція: чим 

більше пошкоджені листові пластинки берези повислої хлорозами та 

некрозами, тим менше кількісні показники dE. Максимальна різниця в кольорі 

листків та контролю відмічена у здорових листових пластинок (46 – 56 ум. од.). 
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Комплексний стан довкілля в Шевченківському районі м. Запоріжжя у 

весняний період 2019 року характеризувався як помірно забруднений, середній 

показник dE склав 38,93 ум. од (табл. 2).  

Таблиця 2 – Оцінка стану навколишнього середовища в Шевченківському 

районі м. Запоріжжя 

№ дерева 

з/п 

Середні 

значення dE, 

ум. од. 

Показник 

комплексного стану 

довкілля 

Середнє 

значення 

показника 

асиметрії 

Якість 

середовища 

існування (1 – 5 

балів*) 

Розроблений метод Метод флуктуючої асиметрії 

1 45,56 помірне забруднення 0,062 3 (помірний стан) 

2 38,27 помірне забруднення 0,064 3 (помірний стан) 

3 34,54 
незадовільний 0,066 4 (напружений 

стан) 

4 44,18 помірне забруднення 0,060 3 (помірний стан) 

5 34,90 
незадовільний 0,069 4 (напружений 

стан) 

6 37,11 помірне забруднення 0,061 3 (помірний стан) 

7 41,32 помірне забруднення 0,061 3 (помірний стан) 

8 39,57 помірне забруднення 0,064 3 (помірний стан) 

9 35,23 помірне забруднення 0,060 3 (помірний стан) 

10 38,65 помірне забруднення 0,062 3 (помірний стан) 

Хср. з усіх 

дерев 
38,93±1,36 

помірне забруднення 0,063 3 (помірний стан) 

Примітка*: 1 бал – умовна норма; 5 балів – критичний стан. 

Слід відмітити, що результати наших досліджень підтверджено 

загальновідомим методом флуктуючої асиметрії, який здійснювали одночасно з 

вищенаведеним методом, використовуючи ту саму вибірку листків [6, с. 20–45]. 

Так, за шкалою В.М. Захарова, якість середовища існування на території 
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Шевченківського району м. Запоріжжя була також «помірна» (середній бал – 

3).  

Висновки та перспективи подальшого розвитку. 

1. Розроблено метод фітоіндикації стану навколишнього середовища за 

ступенем пошкодження листової пластинки Betula pendula Roth. 

2. Складено таблицю-визначник ступеня забруднення довкілля за 

інтенсивністю кольору листків берези повислої. 

3. Комплексний екологічний стан довкілля на території 

Шевченківського району м. Запоріжжя, оцінений за допомогою розробленого 

способу та методу флуктуючої асиметрії В.М. Захарова, у весняний період 2019 

року характеризувався як «помірно забруднений». 

4. Перспективою подальших досліджень є оцінка стану навколишнього 

середовища всіх районів м. Запоріжжя та м. Дніпро протягом весняно-літнього 

періоду 2019-2021 рр. 
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архітектурної освіти. Приєднання до Болонської Конвенції робить 

обов’язковою адаптацію національних стандартів вищої освіти до єдиних 

європейських норм, а тому передбачає модернізацію дисциплін і програм вищої 

архітектурної школи [7, с. 88]. «Потреба суттєвих змін уже не викликає 

сумнівів, тому історія становлення та розвитку архітектурної освіти, методи та 

технології опанування цією професією стають полем широкої наукової 

полеміки та принципових дискусій» [8, с. 3].  

Новітня архітектурна парадигма все частіше відображає принцип 

«технічної аналогії» ніж традиційну ідею «розумної краси». Л. Г. Бачинська 

зазначає, що «архітектура, відповідаючи на запити сучасного соціуму, набуває 

нові риси: складність просторової організації, універсальність, сучасні 

проблеми архітектури та містобудування і гнучкість використання простору аж 

до неможливості визначення функціональної орієнтації архітектурного об’єкта, 

інтеграційність функцій, розмаїття, ритмічність, багатошаровість форм, що 

утворюють простір перебування і руху людини» [1, с.18–19]. Це вимагає від 

фахівців в системі організації та реалізації архітектурного проекту пошуку 

нових науково-теоретичних та практичних методів проектування, технологій, 

інженерних конструкцій, матеріалів, організаційних і композиційних рішень. 

Але потрібно пам'ятати, що саме від рівня духовної, художньо-естетичної і 

професійної культури архітекторів залежить перспектива розвитку 

функціонально-раціонального, гармонійного, естетично виразного, художньо 

збагаченого архітектурного простору життєдіяльності людини. 

В контексті сучасних реалій архітектурної діяльності Н. Курбатова 

виділяє низку головних проблем : збереження і відтворення цілісності 

архітектурної спадщини, традицій і резерву професійного досвіду, створення 

цілісної архітектурної системи в процесі сучасного проектування і будівництва, 

що зберігає художньо-естетичну та історичну цінність архітектури минулих 
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епох [5, с. 3]. Цю ж думку поділяє М. Дуцев : «Розробка концепції художньої 

інтеграції, є актуальною для новітньої архітектури і культури в цілому як шлях 

вирішення фундаментальної проблеми втрати цілісності і художніх якостей в 

архітектурній діяльності та архітектурному середовищі» [3, с. 5]. Тому перед 

вищою архітектурною освітою постає завдання підготовки не лише професійно 

компетентних фахівців, які можуть визначати й вирішувати складні сучасні 

комплексні проектно-технічні та інженерні проблеми, соціально-культурні 

задачі, а, перш за все, творчих особистостей, яким притаманні почуття 

громадянського обов'язку та відповідальності за збереження архітектурно-

історичної та культурної спадщини, високий рівень художньо-естетичної 

культури, розуміння складних соціально-історичних та політичних процесів в 

контексті світової та національної культури.  

Архітектурна творчість – це дзеркало рівня духовної та матеріальної 

культури та цінностей сучасної епохи. Оскільки архітектурний простір може 

формувати у людей «особливості світогляду, культурних традицій, уявлення 

про те, яким має бути життєве середовище, естетичні смаки, релігійні та 

філософські погляди, давні звичаї, риси характеру, ментальність» [2, с. 378]. 

Професія архітектора є творчою, отже вимагає від фахівців, що до неї належать, 

професійно володіти основами образотворчої грамоти, художньо-виразними 

засобами, техніками, методами і матеріалами мистецтва архітектури, графіки, 

живопису, скульптури та дизайну.  

Можливості образотворчого мистецтва в професійній підготовці 

майбутніх архітекторів реалізуються під час викладання образотворчих 

дисциплін, що є базовими в підготовці майбутніх архітекторів. У структурі 

архітектурно-художньої освіти найбільш ефективними засобами вдосконалення 

професійної підготовки архітекторів є такі образотворчі дисципліни як 

«Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Об'ємно-просторова композиція», 
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«Скульптура», «Архітектурна графіка». Важливим завданням відповідних 

дисциплін є розвиток творчого і просторового аналітичного мислення у 

майбутніх фахівців, почуття пропорційності і гармонії, архітектоніки, 

конструкції, пластично-конструктивної виразності, формування об’ємно-

просторових уявлень, розуміння таких категорій, як динаміка і статика, ритм, 

симетрія і асиметрія, контраст і нюанс, цілісність і завершеність в мистецтві 

архітектури. Рівень образотворчої культури архітектора ґрунтується також на 

систематизованих знаннях з історії та теорії культури, мистецтва і архітектури, 

вмілому використанні художніх, естетичних, композиційних законів при 

створенні і формуванні архітектурного об'єкту чи простору, практичних 

навичках художньо-творчої діяльності, уміннях візуальної та вербальної 

комунікації у професійному середовищі. Досконале оволодіння навичками 

графічної та живописної, скульптурно-пластичної майстерності виступає 

запорукою розвитку у майбутніх архітекторів відчуття світло-тональних і 

кольорово-тональних співвідношень, колориту, пластики, розуміння виразних 

засобів образотворчого мистецтва у процесі сприйняття і створення 

архітектурного образу будови. Під час занять з дисциплін художнього циклу 

студенти набувають вмінь організувати, розвивати, трансформувати, 

вдосконалювати та художньо-інтерпретувати архітектурну ідею чи образ. 

О. Кондрацька зазначає, що світло і колір є визначальними елементами у 

формуванні архітектурного образу, матеріалом та інструментом для поєднання 

архітектурного об’єкту та оточуючого простору у єдину композиційну, 

художньо-образну, конструктивно-пластичну ідею [5. с. 62]. О. Кокоріна 

рисунок розглядає як комунікативну систему творчого пошуку, представляючи 

його роль як експериментальної складової творчого процесу візуальної форми 

професійної комунікації, що представлені в трьох концепціях дослідження: 

архітектурний рисунок як креативний процес творчого пошуку; архітектурний 
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рисунок як креативна здібність творчого вираження думки; архітектурний 

рисунок як креативна складова результату моделювання [4, с. 97].  

Рівень майстерності в образотворчій діяльності, вільне володіння різними 

видами, техніки та різноманітними засобами образотворчого мистецтва 

відкривають перед архітектором необмежені можливості в пошуку, розвитку та 

реалізації його творчих задумів. Зниження якості художньої підготовки 

архітекторів на базі вищої школи призводить в майбутній професійній 

діяльності до домінування інженерно-функціональних принципів над 

художньо-творчими, дегуманізації, нехтування законами гармонії та естетики у 

формуванні та матеріальному втіленні архітектурного образу та простору. Тому 

важливу роль в підвищенні якості і професійного рівня майбутніх архітекторів 

відіграє образотворче мистецтво, оскільки формує та розвиває духовну, 

художньо-естетичну та професійну культуру особистості, потребу в творчому 

розвитку і реалізації, є стимулом привнесення гармонії, мистецтва та краси в 

оточуючий простір життєдіяльності людей та природи, передбачає всебічне 

пізнання природи та її творче перетворення художньо-образними засобами. 

Саме практичні заняття дисциплін художнього циклу поступово включають 

студентів у пізнавально-творчу діяльність, готуючи їх до вирішення складних 

професійних задач в архітектурній діяльності. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що образотворче мистецтво – це 

ефективний навчально-методичний засіб у розвитку художньо-творчого 

потенціалу майбутнього архітектора. З цих позицій модель образотворчого 

навчання майбутніх зодчих повинна бути зорієнтована на активне 

цілеспрямоване опанування інтегральних основ художньої творчості як умов 

підвищення рівня творчої мотивації та реалізації, художньо-естетичного та 

культурного розвитку особистості, формування індивідуального професійно-

творчого методу. 
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Тематика:  Педагогічні науки 

 

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Кузнєцова С.В. 

ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж", кандидат 

педагогічних наук 

 

Критичне мислення та освітній процес, побудований на його засадах, за 

останні 10 років стали основою освітніх реформ у провідних країнах Європи.   

Уміння критично мислити забезпечує науково-технічний і суспільний прогрес 

та є запорукою демократії, а освіта відіграє в його розвитку першорядну роль. 

Критичне мислення забезпечує самостійні та відповідальні дії, а також 

характеризується самовдосконаленням. Розвиток критичного мислення  

особливо  актуальний в часи інтенсивних соціальних змін, коли неможливо 

діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних 

обставин, без ефективного знаходження відповідей на запитання, значну 

частину яких неможливо передбачити.     Освіта завжди орієнтована на 

майбутнє, яке не можна визначити заздалегідь. Тому завдання   оволодіння  

стратегіями і навичками критичного мислення визнано першочерговим у 

багатьох країнах світу. 

Сучасний етап в розвитку людства розглядають як епоху виникнення і 

розвитку інформаційного суспільства. Величезні масиви різноманітної 
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інформації є доступними для загалу. До того ж, сучасні інтернет технології 

дозволяють отримувати будь-яку інформацію у будь-який час. В цих умовах 

особливого значення набуває уміння знаходити потрібну інформацію в різних 

джерелах і критично її переосмислювати, що, в свою чергу,  призводить до 

формування базових знань. 

Дані задачі  неможливо розв’язати тільки засобами традиційного підходу 

до викладання, при якому студент залишається об’єктом навчання. Потрібен 

перехід до такої стратегії, при якій студент перетворюється в суб’єкт освітнього 

процесу, він приходить дійсно "вчитися", тобто "вчити себе", не тільки 

отримувати знання, які передаються викладачем, але й вміти самому здобувати 

і користуватися ними в житті. 

Важливим положенням технології розвитку критичного мислення є 

сумісне конструювання своїх знань, знайомство з простими і зрозумілими 

методами, які зроблять навчання цікавим і змістовним. Мета даної освітньої 

технології – розвиток розумових навичок, які необхідні не тільки в навчанні, 

але й в буденному житті (вміння приймати зважені рішення, аналізувати явища, 

працювати з різною інформацією тощо). 

Аналіз багатьох психолого -педагогічних досліджень дає підстави 

стверджувати , що під критичним мисленням розуміється тип мислення, який 

характеризується самостійністю, організованістю, цілеспрямованістю, 

практичністю та рефлективністю і дає можливість людині здійснювати оцінку, 

обґрунтування і вибір власної позиції, думок, дій, вчинків, поведінки. Сучасні 

студенти повинні володіти наступними навичками: 

1. креативність; 

2. критичне мислення та здатність розв’язувати проблеми; 

3. комунікативні навички; 

4. ІКТ-обізнаність, використання інформації та медіа; 
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5. здатність самонавчатися та адаптуватися до умов навчання в інших 

культурах та суспільствах; 

6. інноваційність. 

Навчальний процес, спрямований на розвиток критичного мислення, має 

певні особливості: 

7. у навчання включаються завдання, вирішення яких вимагає мислення 

високого рівня (аналізу, синтезу, оцінки); 

8. навчальний процес організований як дослідження певної теми, яке 

виконується шляхом інтерактивної взаємодії студентів. Щоб бути 

ефективними сьогодні, викладачі повинні використовувати як 

повсякденний інструментарій кооперативне навчання зі всіма методами 

та прийомами роботи в малих групах, проекти, дебати та інші види 

дискусії, експериментальні вправи, моделювання тощо;  

9. результатом навчання визначається не засвоєння фактів або чужих думок, 

а вироблення власних суджень через застосування до інформації 

адекватних прийомів мислення; 

10. викладання в цьому процесі є стратегією постійного оцінювання цих 

результатів з використанням зворотного зв’язку "студент-викладач" на 

основі дослідницької активності студентів; 

11. критичне мислення вимагає від студентів достатніх навичок оперування 

доказами та формулювання суджень, умовиводів. 

Формування критичного мислення реалізується в процесі формулювання 

проблеми, вирішенні проблемних ситуацій, виконанні творчих робіт, проектів. 

Аналізуючи і порівнюючи альтернативні точки зору студенти знаходять власне 

вирішення проблеми, підкріплюючі її ґрунтовними доказами. 
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Формування навичок критичного мислення у студентів реалізується через 

такі види діяльності, як дидактична гра, ділова гра, "мозковий штурм", 

дискусія, науково-практична конференція, науково-дослідницька робота. 

Однією  з методик розвитку критичного мислення є, використання так 

званих, "товстих і тонких питань",  які передбачають не однозначну відповідь, а 

творчий підхід і самостійне осмислення. Наприклад, : "Дайте три пояснення 

чому ...?", "Поясніть, чому ....?", "У чому відмінність ...?", "Припустімо, що 

буде, якщо ...?" тощо. Питання такого роду називають проблемними. Проблемні 

питання сприяють, як відомо, активізації дослідницької діяльності   студентів. 

Цей метод використовується при опитуваннях, парній і груповій роботі. 

Прогнозування за допомогою відкритих питань, наприклад: "Що буде далі з 

матеріалом?", "Чому ви так вважаєте?" тощо. 

Всі ці види обумовлюють активний обмін інформацією через діалог, який 

має пізнавальний і розвиваючий потенціал. Організація взаємодії через діалог 

вимагає серйозної підготовки зі сторони викладача, відкритості, відходу від 

стереотипів, толерантності. При цьому потрібні методики, які обумовлюють 

процес спільного пошуку відповідей на поставлені питання в умовах 

недостатності первинної інформації. 

Дані  методи широко застосовуються при вивченні загальнотехнічних 

дисциплін і, таким чином, сприяють не тільки вивченню дисципліни, але й 

розвитку критичного мислення. Це, в свою чергу, підвищує професійний рівень 

майбутніх фахівців, оскільки розвиток глобальної економіки обумовлює зміни в 

соціальному житті, на ринку праці. Студенти, щоб конкурувати зі своїми 

однолітками по всьому світу за робочі місця і ресурси повинні мати можливість 

творчо мислити. Творчий підхід до вирішення будь-яких проблем, 

пропонування унікальних ідей вимагає вміння критично мислити. 
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Тематика: Економічні науки 

 

ДИСКОНТУВАННЯ ОБЛІКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ 

СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ОСНОВІ ТАКСОНОМІЇ 

 

Курган Н.В. 

к.е.н., доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу 

Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця  

 

В наш час Уряд модернізує облікове законодавство, щоб привести діючі 

норми у відповідність до європейських. У 2017 р. було затверджено Законом № 
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996 [1] переліку підприємств України, які зобов’язані складати фінансову 

звітність із дотриманням норм європейських Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (далі – МСФЗ) [2], відмінністю яких є необхідність 

використання дисконтування. Досі вітчизняні фахівці, складаючи звітність за 

П(с)БО [3], не стикалися із дисконтуванням, тому у перспективі можуть мати 

труднощі переходу до МСФЗ. За цих умов актуальним є дослідження порядку 

застосування дисконтування для підготовки фінансових звітів за МСФЗ. 

Дослідимо коло юридичних осіб, які мають звітувати за МСФЗ із 

застосуванням Таксономії. Зміни до Закону № 996 [1], внесені у жовтні 2017 

року, розширили сферу застосування міжнародних стандартів, відокремивши 

класифікаційну групу організацій, що мають брати за концептуальну основу 

своєї фінансової звітності МСФЗ. Ст. 12.1 Закону № 996 [1] розділяє суб’єктів 

господарювання на дві групи. До першої відносять публічні акціонерні 

товариства; підприємства добувної галузі; підприємства, що мають суспільний 

інтерес, а також господарюючих суб'єктів, які здійснюють види діяльності з 

переліку, визначеного Кабінетом Міністрів. Зазначені суб’єкти господарювання 

зобов'язані складати фінансову звітність виключно за МСФЗ. Суб’єкти другої 

групи мають змогу для складання фінансової звітності застосовувати 

концептуальну основу або українських П(с)БО, або європейських МСФЗ – в 

залежності від відповідності критеріям, встановленим ст. 2 Закону № 996 

(розміру чистого доходу від реалізації, сукупної вартості активів та 

середньооблікової кількості штатних працівників) [1]. Виділені у другу групу 

юридичні особи можуть обрати один з варіантів звітування: а) за міжнародними 

стандартами із застосуванням Таксономії (самостійно визначають доцільність); 

б) за замовчуванням складати звіти за українськими стандартами обліку 

(НП(с)БО 1 П(с)БО 25 [3]). Отже, будь-який суб’єкт господарювання - 

юридична особа має право обрати європейські МСФЗ концептуальною основою 
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для складання фінансової звітності. Це актуально для залучення іноземних 

інвестицій, оскільки потенційні закордонні інвестори приймають до розгляду 

виключно звітність, підготовлену за МСФЗ. З 1 січня 2019 р. склад статей і 

показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю, 

регламентується Таксономією фінансової звітності за МСФЗ, переклад якої 

затверджено Наказом Міністерства фінансів від 07.12.2018 р. № 983. 

За законодавством в Україні Таксономія фінансової звітності (склад 

статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають 

розкриттю) затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського 

обліку [1]. Для виконання цієї норми МФУ видало Наказ № 983, яким 

затвердило переклад Таксономії фінансової звітності за МСФЗ, випущеної 

Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності (Великобританія, м. 

Лондон). Наказ набрав чинності з 1 січня 2019 р. Тому 2019 р. є першим 

звітним періодом, за який суб’єкти господарської діяльності, які зобов'язані 

застосовувати міжнародні стандарти, повинні подати фінансову звітність в 

електронній формі на підставі Таксономії за МСФЗ. Складену на основі 

Таксономії за МСФЗ фінансову звітність передбачено подавати в єдиному 

електронному форматі XBRL в центр збору фінансової звітності. Це має 

забезпечити вільний доступ до даних цієї звітності органів державної влади та 

інших користувачів, адже за ст. 14 Закону № 996 фінансова звітність 

підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною 

інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім 

випадків, передбачених законом [1]. З огляду на сучасне оновлення 

бухгалтерського законодавства, фахівці-обліковці багатьох підприємств 

потребують підвищення кваліфікації в частині переходу до виконання 

положень міжнародних стандартів. Суттєвою особливістю МСФЗ є 
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застосування методу дисконтування, який повністю відсутній у звичних 

українським бухгалтерам П(с)БО [3]. 

Змістом дисконтування є визначення вартості грошей з урахуванням 

фактора часу. У МСФЗ дисконтування передбачене для приведення показників 

звітності до порівнянного за часом вигляду, а саме для визначення поточної 

балансової вартості активів, зобов’язань, забезпечень, капіталу компанії, а 

також для розрахунку поточного еквіваленту грошових потоків, які очікується 

отримати або сплатити у майбутньому. Необхідність дисконтування для 

визначення показників фінансової звітності пояснюється тим, що реальна 

(поточна) вартість майбутніх фінансових потоків істотно відрізняється від їх 

номінальної вартості. Згідно теорії часової вартості грошей, грошові кошти, які 

отримані або сплачені сьогодні, коштують більше, ніж гроші, що будуть 

отримані або сплачені завтра. Одна і та ж сума, що виплачується в різні 

моменти часу, має різну фактичну вартість через інфляцію, ризик неотримання 

і можливості альтернативних інвестицій. Дисконтування здійснюється шляхом 

множення майбутніх грошових потоків (або потоків платежів) на ставку 

дисконтування. Порядок визначення ставки відсотка, а також правила 

переоцінювання фінансових активів описано у МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка» [2].  

За п. 9 МСФЗ 39, ефективна ставка відсотка – це ставка, яка точно 

дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових 

коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента та, якщо 

доцільно, протягом коротшого періоду до чистої балансової вартості 

фінансового активу чи фінансового зобов’язання [2]. Однак МСФО не містить 

єдиного методичного підходу до визначення ефективної ставки відсотка, тому 

цей показник можна розрахувати за однією з таких методик: а) за формулою 

чистого дисконтованого доходу (NPV); б) за допомогою вбудованої функції 
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ВСД програмного продукту Microsoft Excel; в) за методикою усередненого 

значення П(с)БО 12 [3]. Застосовуючи будь-яку з трьох зазначених методик, 

при розрахунку ефективної ставки відсотка фахівці підприємства мають 

попередньо оцінити грошові потоки. При підготовці звітів за МСФЗ 

дисконтування впливає на балансову вартість об’єктів обліку, а отже, суттєво 

змінює фінансові результати компанії. 

Згідно положень МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» 

за кожним видом фінансових інструментів компанія має розкривати у звітності 

їх справедливу вартість на звітну дату [2]. Тобто на кожну звітну дату 

необхідно розрахувати відсоткову ставку для фінансових інструментів, а також 

дисконтовані очікувані грошові потоки із використанням цієї ставки.  

За МСФЗ 18 «Дохід», виручка компанії від реалізації товарів та продукції, 

від надання послуг або виконання робіт має оцінюватися із застосуванням 

дисконтування в разі надання покупцеві права відстроченої оплати [2]. Суму 

відкладеної оплати необхідно продисконтувати, тобто у звітності дохід від 

реалізації буде відображатися за дисконтованою вартістю відкладеної оплати. 

Різниця між номінальною (первісною) оцінкою доходу та дисконтованою 

вартістю визнається в обліку фінансовим доходом протягом усього терміну між 

визнанням виручки і оплатою поставки. 

За МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів», при обчисленні вартості 

використання довгострокових активів майбутні грошові потоки, очікувані від 

активу (основних засобів або нематеріальних активів) необхідно 

продисконтувати до поточного моменту. Тобто сума очікуваного 

відшкодування активів розраховується шляхом проведення тесту на знецінення.  

Економічний зміст застосування МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 

вартості» полягає в припущенні, що актив коштує стільки, скільки він може 

принести доходів. Через це потенційні доходи від використання активу 
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необхідно корегувати на поточну вартість грошей і ризики, які пов'язані з 

даним активом. При цьому здійснюється дисконтування грошових потоків, що 

очікується отримати від використання активу, до їх поточної вартості на дату 

оцінювання. Такий самий підхід прописано у МСФЗ 37 «Забезпечення, 

непередбачені зобов'язання та непередбачені активи» щодо визначення 

облікової вартості оціночного зобов'язання. Дисконтування потрібно 

застосувати у разі, якщо майбутні виплати істотно відстрочені в часі. Доречним 

прикладом є оцінювання резерву на відновлення та рекультивацію земельної 

ділянки. Фактично такі витрати будуть понесені через багато років, але 

ймовірний відтік грошових коштів у зв'язку з роботами по відновленню землі 

необхідно продисконтувати до поточного моменту. 

Міжнародні стандарти також передбачають застосування дисконтування 

при здійсненні обліку виплат робітникам компанії. Так, МСФЗ 19 «Виплати 

працівникам» регламентує необхідність дисконтування зобов'язань за 

виплатами по закінченні трудової діяльності із застосуванням відсоткової 

ставки, яку слід визначати на основі ринкової дохідності високоякісних 

корпоративних облігацій за станом на кінець звітного періоду [2].  

Таким чином, підсумком проведеного дослідження стало уточнення та 

опис випадків застосування дисконтування при складанні фінансової звітності 

вітчизняних підприємств за європейськими стандартами МСФЗ. Практичну 

значущість дослідженню надає можливість використання отриманих 

результатів українськими компаніями при підготовці звітності із 

використанням Таксономії за МСФЗ. 
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Розвиток людства в сучасних умовах неможливий без збереження 

здоров’я та довголіття населення, розвитку біотехнологій та контролю 

біологічних процесів. Але при цьому все зростаючий техногенний вплив на 

довкілля, забруднення полютантами, призводить до порушення біологічних 

зв’язків у природних та штучних екосистемах. Відомо, що кожен вплив 

контамінантів підвищує ризик пошкодження тканин, клітин, ДНК та інших 

життєво важливих молекул. Відомо, що організми, які входять до складу 

екосистем, здатні утворювати комунікаційні зв’язки один з одним. Ця складна 
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взаємодія реалізується, у тому числі, за рахунок біологічно активних речовин 

(БАР), які є вторинними метаболітами бактерій, грибів, лишайників, рослин та 

тварин. Оскільки біопоказники стану екосистем є сумарними показниками всіх 

змін за тривалий час і в той же час відображають відповідь біоти на 

різноманітні впливи, тому доцільним є дослідження регулюючого впливу БАР 

на окремі біооб’єкти, як складові компоненти екосистем. Інтенсивна 

біотехнологія харчових продуктів та матеріалів побуту зумовила зниження 

резистентності до несприятливих умов у рослин, грибів, тварин і людини. Так, 

незадовільний стан екосистем сприяє зростанню кількості ендоекологічних 

проблем у людини, які є пусковим механізмом для виникнення захворювань, а 

їх часто неефективне лікування з використанням лікарських засобів 

синтетичного походження з високою кількістю побічних ефектів, призводить 

до хронізації патології, підвищення алергізації, сприяє зниженню тривалості 

життя та зростанню смертності [1]. Все це в сукупності призводить до значних 

економічних та людських втрат. 

Одним із перспективних напрямків корекції гомеостатичних станів 

організмів є використання БАР природного походження. Найбільш 

ефективними з них є БАР медичної п’явки (МП), які проявляють цілу низку 

біологічних ефектів. Оскільки МП — це кровосисний ектопаразит, тому понад 

100 компонентів БАР разом із секретом її слинних залоз самовільно надходять 

до організму людини або тварини при укусі в оптимальній дозі та 

послідовності, відповідно до потреб МП [2]. Так, відносини в системі «хазяїн-

паразит» засновані на тонкій взаємодії між стратегіями виживання паразита і 

захисними механізмами хазяїна, що забезпечує їх імунну сумісність [3]. Такий 

двобічний зв’язок між паразитами і їх хазяїнами включає ренін-ангіотензин, 

опіоїдні та опіатні системи [4]. МП є єдиним представником фауни, який 

занесено до Фармакопеї деяких країн світу [5]. Існують різні види п’явок 
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(Hirudo verbаna Carena, 1820; H. medicinalis Linnaeus, 1758; H. orientalis 

S. Utevsky et Trontelj, 2005), які використовують із лікувальною метою, однак їх 

антигенні збіжності та відмінності досліджені недостатньо [3, 5, 6]. Відомо, що 

БАР МП діють комплексно, проявляючи гомеостатичну дію, яку можна 

простежити при впливі на компоненти екосистем. Але, станом на сьогодні МП 

занесена до Міжнародної Червоної книги та все рідше зустрічається в 

природних біотопах України, в тому числі й через їх забруднення [5, 7]. Останні 

дослідження показали, що полютанти в МП викликають запальну реакцію [8]. 

Тому перспективною є інтродукція вирощених в лабораторних умовах МП у 

природні та штучні акваторії для підвищення резистентності їх мешканців. 

Існують різні методи отримання БАР МП: секрет слинних залоз, БАР із 

головного кінця тіла, з усього тіла тощо [2, 5, 6]. Але найчастіше 

використовують гірудотерапію (ГТ), яка має широкий спектр терапевтичної дії 

та тривалий ефект [9]. У цей час більшість експериментальних досліджень 

спрямовані на аналіз впливу БАР секрету слинних залоз МП або екстрактів з її 

тіла, тоді як біологічні ефекти екзогенних метаболітів МП із середовища її 

утримання практично не досліджено [5]. Відомо, що кондиційоване середовище 

утримання МП при баночній біотехнології є біологічно цінним через наявність 

її метаболітів, зокрема: білків сироватки крові годувальника (альбумінів і 

глобулінів), гірудину, ферментів (гіалуронідази, тригліцеридази, еластази, 

апірази), 19 амінокислот (найбільший вміст триптофану, глютамінової кислоти, 

аланіну, лізину, лейцину), біогенних елементів і мікроелементів [10]. Не 

зважаючи на це, при баночній біотехнології МП води оброблені ними 

утилізуються, тому актуальним є дослідження дії метаболітів МП на 

мікроорганізми, рослинні та тваринні тест-об’єкти як компоненти екосистем. 

Раніше нами встановлена стимулююча дія БАР кондиційованого середовища 

утримання МП на морфометричні показники гідробіонтів. На рослинних тест-



397 
 

 

 

об’єктах виявлена тенденція до стимуляції розвитку проростків, відсутність 

фітотоксичної дії БАР МП [5]. Тому, вважаємо перспективним використання 

метаболітів із кондиційованого середовища утримання МП як стимуляторів 

росту та додаткового джерела живлення. 

У сучасній клініці та ветеринарії віддають перевагу натуротерапевтичним 

лікувальним засобам, зокрема ГТ [2, 5, 9-12]. Однак на сьогодні залишається 

недостатньо з’ясованим питання щодо дозування БАР МП. Так, на підставі 3D 

моделювання показано, що укус навіть 1 МП здатен викликати фармакологічні 

ефекти в організмі, при цьому концентрація окремих сполук буде становити від 

3 до 236 пмоль/л. Така концентрація сполук, на думку авторів, є достатньою для 

здійснення біохімічних взаємодій із молекулами-мішенями хазяїна [12]. В 

експерименті на лабораторних щурах показано, що екстракти БАР МП при 

пероральному введенні в дозі 25, 50 та 100 мг/кг маси тіла безпечні для 

розробки і використання в терапевтичних цілях [13]. Очевидно, що 

терапевтичні ефекти зумовлені реакцією імунної системи організму-хазяїна, 

оскільки, всі компоненти слини МП є антигенами, на які реагує імунна система. 

Імунотропна дія БАР МП у науковій літературі недостатньо відображена. 

Відомі роботи по стимуляції фагоцитозу, нормалізації рівня прозапальних 

цитокінів, модуляції співвідношення CD-популяцій лімфоцитів при ГТ [5]. 

Перспективним є використання МП для регуляції морфогенезу тканин [5, 11]. 

Різноманітність видів і методів ведення сільського господарства включає 

значне число загроз, пов’язаних із варіабельністю патогенних мікроорганізмів,  

які перешкоджають виробництву товарної продукції. Рішення проблеми 

боротьби з патогенами потребує виконання профілактичних і лікувальних 

заходів. Перспективним є використання БАР МП, серед яких присутні сполуки 

антимікробної дії [5, 14]. Показано, що простерилізоване кондиційоване 

середовище утримання МП проявляє бактеріостатичну дію, подібну до 



398 
 

 

 

антибіотиків [5]. Це є передумовою для використання БАР МП у сільському 

господарстві для підвищення біобезпечності готової продукції. 

Отже, подальше дослідження селективного впливу БАР МП на окремі 

параметри екосистем із мінімальним негативним впливом на їх загальний стан 

може відкрити нові шляхи для контролю та корекції стану екосистем. 
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В сучасних умовах визначення рівня рентабельності експлуатації 

малодіяльних залізничних ліній (МЗЛ) грає ключову роль у вирішенні 

проблеми їх подальшого використання. Головний фактор, що актуалізує 

проблему МЗЛ - їх низька рентабельність, а найчастіше збитковість. Результат 

роботи  МЗЛ визначається оцінкою діяльності, яка формується в два блока, які 

включають  два етапи оцінки діяльності МЗЛ. 

Блок 1. Визначається кількісних та якісних показників результатів 

діяльності МЗЛ. 

 Етап 1. Визначається і аналізується показники, які забезпечують МЗЛ 

інформацією, що використовується для прийняття управлінських рішень щодо 

підвищення фінансової стійкості і конкурентоспроможність МЗЛ. А саме - 

кількісна оцінка основних показників експлуатації дільниці (кількість пар 
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поїздів на добу, вантажообіг, навантаження, вивантаження, кількість 

відправлених пасажирів, довжина інфраструктури дільниці, кількість 

локомотивів, кількість навантажувально-розвантажувальних машин). 

 Етап 2.  Якісна оцінка основних  показників  дільниці– обіг вагону на 

дільниці, дільнична швидкість, виконання графіку руху поїздів, дальність 

перевезення, тонно-км брутто, тонно-км нето, середня довжина составу, 

наявність відмов технічних засобів, простій вагону на дільниці. 

Блок 2.  Визначається оцінка управлінських рішень МЗЛ. 

 Етап 1. Якісна оцінка застосовуваних заходів, а саме рівень собівартості 

обслуговування, договірна робота, рівень провізної плати, виконання 

функціональних задач. 

 Етап 2.  Кількісна оцінка застосовуваних заходів - обслуговуючий 

персонал, фонд оплати праці, нестачі та витрати, налоги, збори. 

Оцінка діяльності МЗЛ відбиває ступінь виконання показників за період 

оцінювання, і визначається шляхом узагальнення проміжних рангів оцінок  

результатів роботи МЗЛ (рисунок 1). Щоб поліпшити ранг «слабких» 

показників МЗЛ впливає на них за допомогою впровадження управлінських 

рішень. 
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Рисунок 1 - Оцінка діяльності МЗЛ, допрацьовано автором[4] 

Працездатність МЗЛ заснована на використанні ефективних заходів, 

поєднанні заходів з оцінкою у грошовому еквіваленті на прогнозований період 

діяльності МЗЛ за рахунок економії коштів, матеріалів, робочих ресурсів.  

Модель оцінки діяльності МЗЛ дозволяє комплексно оцінити довільну 

кількість МЗЛ та різнорідних показників їх функціонування. Використання 

запропонованих підходів сприяє зацікавленості перевізників та 

вантажовласників в підвищенні ефективності технології перевезень. 

Список літератури: 

 [1] Проект Закону про залізничний транспорт України №9512 від 

30.01.2019 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ (дата звернення 12.03.2019). 

[2] Україна у цифрах 2017: стат. зб.// Державна служба статистики 

України. Київ. 2018. 241 С. 
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         Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів, зокрема 

вчителів мистецтва, є педагогічною проблемою, вирішення якої знаходиться у 

площині дидактики зі специфічними для неї методами та способами  

пізнавальних дій, що організовуються у відповідній системі (методології).  

Підґрунтям діалектичного підходу є науково-філософський принцип –  

діалектика (теорія розвитку), за якого предмети, процеси чи явища 
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розглядаються у взаємодії, неперервному русі та розвитку. Ключові для 

діалектики поняття «взаємодія», «зв’язок», «відношення» відображають 

процеси взаємовпливу (взаємообміну) різних об’єктів, що ведуть до зміни 

їхнього стану або спричинюють породження інших. Основні закони діалектики: 

єдності й боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, 

заперечення заперечення розкривають суть усякого Руху як причину 

виникнення і одночасного вирішення суперечностей. О. Вознюк, О. Дубасенюк, 

акцентуючи на необхідності формування цілісного уявлення про світ, 

зазначають, що саме Рух (найважливіший атрибут існування матерії) 

«концептуально сполучає різні теоретичні підходи і тому постає загальним 

теоретичним ґрунтом для їх синтезу в рамках інтегративної педагогіки» [1, с. 20  

– 21].  Протиріччя (за Гегелем) – необхідна умова Руху, основа будь-якого 

розвитку, передумова прогресу, це процес взаємопроникнення і 

взаємозаперечення протилежностей у сходженні до цілого.  Міркування про 

єдність об’єктивного і суб’єктивного, раціонального та ірраціонального, 

свідомого та несвідомого елементів пізнання склали основу теорії філософської 

естетики Романтизму. Німецькі класики Ф. Шеллінґ, Ф. Гарденберг (Новаліс), 

Ф. і Я. Шлеґелі, Ф. Шлейєрмахер та ін. переконливо заявили про споконвічну 

тотожність реального та ірреального у пізнанні світу як ознаки цілісного 

знання. Вважаючи мистецтво вищою реальністю (найдовершенішим втіленням 

сутності світу) відносно емпіричної дійсності, філософи-ідеалісти розглядали 

світ «не як сукупність незмінних речей і готових форм згідно з філософією 

раціоналізму, а як процес нескінченного становлення, суттю якого є творча 

духовна діяльність символічного втілення внутрішнього у зовнішньому, 

єдиним виявленням якого є художня діяльність» [2, с. 11]. 

  Система методів логічного та інтуїтивно-образного мислення, а 

особливо їх взаємодія, забезпечуватиме формування цілісного мислення – 
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ефективного інструменту свідомості людини і пізнання Світу. Такі категорії 

діалектики, як «сутність», «загальне», «особливе», «одиничне» розкривають 

специфіку комунікативної діяльності, пов’язану з інтерпретацією змісту та 

осмисленням  творів мистецтва, розумінням місця й ролі автора в 

загальнокультурному, історичному, соціальному контекстах, функціонуванням 

традиційних сюжетів, мотивів та образів як модельного явища в історії світової 

культури, комунікації, вивченням контактних зв’язків філософії, мистецтва, 

дидактики, які розгортаються у єдиному комунікативному полі. Згідно із 

законами діалектики аналізуються суперечності, які виникають у процесі 

спілкування, прописуються методичні рекомендації для педагогів з метою 

подолання комунікативних протиріч і бар’єрів; компетентність розглядається 

як інтеґративне, комплексне утворення, єдність особистісних і функціональних 

компонентів, що виявляються на різних рівнях сформованості (високий, 

достатній, середній, низький). Навчальний процес усвідомлюється як розвиток, 

спрямований на вдосконалення попередніх досягнень з урахуванням 

позитивного досвіду в галузі педагогічно-мистецької освіти. Нині мета і зміст 

освітнього процесу мають сприяти насамперед формуванню гармонійних 

сутнісних сил особистості та її здатності вибудовувати конструктивний контакт 

зі світом, використовуючи потужний запас життєвої енергії. Сучасні науковці в 

галузі дидактики вимальовують ідеал гармонійної освіченої людини, 

спроможної співвідносити поняття, ідеї і теорії, одержані в процесі пізнавальної 

діяльності, з індивідуальною системою цінностей, здатної оцінювати 

адекватність близьких і далеких цілей своєму творчому потенціалу й 

аксіосфері, передбачати перспективи самовдосконалення, мобільно реагувати 

на зміни, які відбуваються сьогодні на всіх життєвих платформах [4, с. 109]. 

     На перетині філософії освіти, філософії мистецтва й дидактики визріла 

концепція мистецької освіти О. Рудницької [3], згідно з якою пріоритетними 
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визначено соціокультурні знання та духовно-ціннісний (аксіологічний) аспект 

виховання особистості засобами мистецтва. Аналізуючи оригінальні ідеї 

авторки, О. Олексюк слушно зазначає, що «сучасна філософська думка, згідно з 

О. Рудницькою, утверджує можливість координації двох площин осягнення 

мистецтва у сфері освіти: суспільної та особистісної (через кваліфіковане 

спілкування з мистецтвом до розвитку духовно повноцінної особи)» [4,  с. 110]. 
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Тематика: Економічні науки  
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наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації 

навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних 

відносин, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини», E-mail  angelalina97@gmail.com  

Існує чимало причин, щоб захоплюватись ісламськими фінансами. Їх заявлені 

звичаї та принципи, дуже близькі до моделі по-справжньому етичного і морального 

банкінгу, який був розроблений і фактично реалізований у великих масштабах. 

В останні 50 років країни, в яких переважно сповідується іслам, активно 

розробляють власну концепцію соціально-орієнтованого розвитку. Ця концепція є 

принципово іншим підходом до організації системи господарського життя, який за 

своїми етичними, правовими і економічними підходами істотно відрізняється від 

принципів і цінностей, що лежать в основі економіки індустріально розвинених 

країн. У цьому підході, спираючись на систему етичних постулатів, закладених в 

Корані, були сформульовані принципи правових і господарських відносин, які і 

сьогодні застосовуються в сучасному ісламському суспільстві. 

Одним з інститутів господарської системи ісламу є ісламські банки - особлива 

форма організації фінансового бізнесу, при якій послуги надаються клієнтам на 

безвідсотковій основі. (Рис. 1) Таке ставлення до позикового (банківського) відсотка 
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спонукало ісламських фінансистів шукати альтернативу традиційній банківській 

системі, яка б не суперечила існуючій в Корані забороні на стягування позичкового 

відсотка. 

Основою ісламських фінансів є низка основних правил серед яких: 

1. відсутність невизначеності; 

2. торгівля реальною продукцією та активами; 

3. чесність, абсолютна відвертість продавців і реальне володіння тим, що 

продається; 

4. відсутність будь-яких спекуляцій та азартних ігор; 

5. заборона торгівлі продукцією, що вважається Харамом чи 

Неісламською. 

6. Ісламські економічні структури не слід вважати чимось привнесеним в 

економічну сферу Арабського Сходу. Із розширенням зони арабських завоювань і 

поширенням ісламу вже в Середньовіччі значна частина територій була втягнена в 

систему господарської діяльності, багато сторін якої регулювала шаріатська 

практика. Економічний простір арабського світу впродовж сторіч відрізнявся 

істотною специфікою інститутів і установ, що входили до його складу. Закономірно, 

що він не міг не відчути сильного європейського впливу внаслідок інтенсивних 

зв'язків і тісної взаємодії християнської і мусульманської цивілізацій. Однак навіть 

такі контакти не змогли розмити самобутніх рис організації арабського ринку 

періоду нового часу і його основних структур [1]. 
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Рис. 1 Система ісламського банкінгу 

Основним принципом ісламських фінансів є надання банківських та 

фінансових послуг, які відповідають принципу Шаріату. 

Шаріат - це Божественний Закон, описаний в Корані (Книзі Аллаха) і Сунні 

(слова чи вчинки) Його Пророка Мухаммеда. Основним авторитетом для шаріату є 

Коран, що означає "текст Божий" і є фактично основою для управління суспільством 

з детальними правилами, що охоплюють усі аспекти життя мусульман, включаючи 

релігійні, сімейні, громадські та, звичайно, торгові зобов'язання. Він наголошує на 

справедливості, чесності, доброчесності та моральності до всіх, навіть до 

невіруючих, що є несподіванкою для декого. Далі йде Сунна, що означає "добре 

відомий шлях". Вона охоплює слова, дії та мовчазні схвалення Пророка, записані в 

той час і згодом, і включає висловлювання (хадиси), які Він використовував для 

постановки закону та надання моральних вказівок. 

Ґрунтуючись на Корані, Ісламські Фінанси пропонують своїм клієнтам 

банківські послуги, що відповідають принципам Шаріату, але реальний сенс і, чесно 

кажучи, справжні переваги цього часто губляться для західних науковців та 

фінансистів - деякі з яких схильні відхиляти цей сектор, обумовлюючи тим, що 

Депозитні 

продукти 

Продукти 

інвестування 

Ісламський 

універсальний банк Пасивні операції Активні операції 

Продукти 
документарних 

операцій 

Позабалансові 
операції 

Види продуктів та інструментів: 

1. Поточний рахунок: вадія та кардул хасан. 

2. Внесок для збереження: вадія та кардул хасан. 

3. Загальний і спеціальний інвестиційний 
рахунок мудараба. 

Види продуктів та інструментів: 
1. Фінансування оборотного капіталу: 

мурабах, салам, істіджар. 
2. Лізинг: іджара, іджара ва іктіна. 

3. Експортно-імпортне фінансування: 
мушарака, салам, мурабаха. 

4. Фінансування капітальних вкладень: істина. 
5. Проектне фінансування: мудараба, 

мушарака, істина та іджара 

Види продуктів та 
інструментів: 

1. Вакала 

Власники грошових 
коштів: корпорації, 

фінансові інститути, 
уряди, фізичні особи 

Користувачі грошовими 
коштами: корпорації, 
фінансові інститути, 
уряди, фізичні особи 
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неможливо застосувати фундаменталістську релігійну доктрину у реальному житті. 

Але така точка зору не тільки не заслужена, але і в, основі своїй, неточна. Насправді, 

навіть побіжне вивчення ісламських фінансів і їх керівних принципів підтвердить, 

що це, ймовірно, найуспішніша модель етичного банкінгу на сьогоднішній день [4].  

Для того щоб зрозуміти, як працюють ісламські банки, необхідно розкрити 

такі два поняття, як мудараба і мушарака, які, по суті, є одними із способів 

організації підприємств у Ісламі. 

Мудараба означає угоду між двома або більше сторонами, в якому одна зі 

сторін надає капітал іншій для здійснення виробничої діяльності з наступним 

поділом прибутку в заздалегідь обумовленій пропорції (модель участі в прибутках). 

Незважаючи на те, що всі ризики, пов'язані з можливими збитками або банкрутством 

несе власник капіталу, його участь в управлінні фірмою є  мінімальною. У разі 

збиткової діяльності втрати підприємця виражаються тільки у витраченому часі на 

працю, тим не менш, він може бути притягнутий до відповідальності, якщо буде 

доведено, що збитки виникли внаслідок його некомпетентності, недбалості або 

навмисних дій. Фактично, сторона, що надала капітал, є власником підприємства, в 

той час як інша - його керівником. 

Мушарака базується на моделі участі в прибутках і збитках/втратах, в якій дві 

або більше сторін об'єднують свої фінансові ресурси. У той час як прибуток може 

ділитися в будь-якому заздалегідь встановленому співвідношенні, збитки/втрати 

розподіляються залежно від частки в статутному фонді підприємства. Тим часом, 

якщо був вкладений рівний капітал, то і участь відбувається на основі рівного 

розподілу. Крім того, кожна сторона має право на участь в управлінні, але в 

більшості випадків вибирається менеджер, який і керує господарською діяльністю. 

Неважко помітити, що, за деякими характеристиками, ця організаційна форма дуже 

схожа з господарськими товариствами. 
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Саме ці два механізми вважаються найбільш прийнятними інструментами 

організації роботи ісламського банку. По суті, ісламські банки є моделлю дворівневої 

мудараби, в якій вкладники є власниками капіталу для банку, а банк - власником 

капіталу для позичальників. Але оскільки потреби позичальників можуть бути різні, 

то банк використовує різні схеми фінансування, в тому числі і мушараку [2]. 

Однак, попри це, виникає питання, а що ж сприяло активному сплеску 

ісламських фінансів у другій половині ХХ століття? 

По-перше, активний розвиток ісламських фінансів за останні 50 років був 

пов'язаний зі зростанням цін на нафту і стійким припливом нафтодоларів в арабські 

держави Перської затоки. Поява ісламських банків стало поряд з традиційними 

фінансовими інститутами механізмом капіталізації акумульованих валютних коштів. 

Останнім часом ісламська фінансова модель дедалі більше привертає увагу наукових 

кіл. Зростання ісламських банків, заснованих на законах шаріату, виглядає 

контрастно. Незважаючи на те, що фундаментальні концепції ісламського банкінгу 

корінням сягають історії у 1400 років, а реальні сучасні ісламські фінансові інститути 

з’явилися зовсім нещодавно. 

По-друге, важливим фактором господарського розвитку ісламських країн в 

1970-1980-і рр. став різкий сплеск релігійної свідомості ісламського суспільства, так 

зване «ісламське відродження», що проявилося в суспільному житті через зростання 

кількості орієнтованих на іслам урядів, організацій, законів, служб соціальної 

допомоги та освітніх установ, а також банків. Перший ісламський ощадний банк-каса 

Mit Garm Bank (Міт Гарм Банк) виник у Єгипті в 1963 р. Він обслуговував 

периферійні райони країни, використовуючи збереження (заощадження) населення 

для видачі кредитів на основі спільної участі. Тоді ж подібний ісламський банк 

з’явився у Малайзії, аби мусульмани могли відкладати на хадж. Але фактичним 

початком розвитку ісламських банків вважається 1975 рік, коли в Саудівській Аравії 
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був створений Ісламський банк розвитку, а в Об’єднаних Арабських Еміратах – 

Ісламський банк Дубаї. 

По-третє, попит на послуги ісламських кредитних установ в останні роки 

визначає процес збільшення кількості мусульман в Європі і США. Це пов'язано як із 

зростанням кількості мігрантів-мусульман у структурі населення цих традиційно 

християнських регіонів, так і зі збільшенням кількості немусульман, які приймають 

іслам [3]. 

Необхідність застосовувати стародавні стандарти в сучасному банківському 

бізнесі - це справжнє завдання. Однак, незважаючи на проблеми розвитку, 

конкуренцію і недостатній досвід, ісламська фінансова система володіє серйозними 

перспективами зростання. Високий рівень ресурсозабезпеченості, значний 

фінансовий потенціал ісламського світу, а також підвищена увага світової 

громадськості, обумовлена стійкістю ісламських банків і страхових компаній до змін 

та економічних потрясінь (зокрема криз) у світі, є надійною основою реалізації даної 

економічної моделі. 
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Тематика: Історичні науки 

 

ДО ПРОБЛЕМ ЗАГАЛЬНОІМПЕРСЬКОГО ПЕРЕПИСУ 1897 РОКУ: 

АНАЛІЗ СТАТИСТА А. Н. КОТЕЛЬНИКОВА 

 

Лучінський І.А. 

магістр 2 р. н. історико-філософського відділення 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

 

У 1909 р. в Санкт-Петербурзі вийшла збірка статей Артемія Назаровича 

Котельникова «Исторія производства и разработки всеобщей переписи 

населенія 28-го января 1897 г.», у якій статист ставив за мету проаналізувати ті 

виклики, з якими зіштовхнувся перший загальноімперський перепис. У той час, 

коли Західна Європа користувалася еталонами для здійснення загального 

перепису (англійський та прусський), Російська імперія мала лише досвід з 

одноденними переписами, які містили чималі похибки та прогалини. 

Виокремимо основні проблеми, на котрих акцентує автор збірки. 

«Въ 1896 г. я вновь былъ принятъ въ центральный статистическій 

комитетъ и пробылъ тамъ почти до совершеннаго оканчанія производства 

переписи и ея разработки; такимъ образомъ, я былъ свидѣтелемъ того, какъ 

научно-общественное дѣло, грандіозное по своимъ размѣрамъ и черызвычайно 

важное по своей сущности, стоившее государству 6–7 милліоновъ рублей, 

обратилось въ рукахъ чиновниковъ въ простую канцелярскую работу, 

исполняемую по указанію начальства, безъ всякой дюбви къ ней, безъ интереса 

и знанія», – А. Н. Котельников [1, с. 18–19]. Подана цитата статиста окреслює 

базову проблему перепису 1897 р.: бюрократизований характер, що, на думку 
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автора, нівелює серйозність даної справи як у науковому, так і у суспільному 

значенні. До інших основних проблем належать: ставлення населення; 

статистичні заклади; теоретичні підвалини; головна переписна комісія; 

приготування до здійснення перепису; переписний бланк; обробка та 

використання результатів. 

Розглянемо в загальних рисах кожну з основних проблем, окреслених 

Артемієм Назаровичем Котельниковим. 

Ставлення населення. Для статиста однією з важливих умов успішної 

реалізації перепису є «подготовка населенія и руководителей», що «являются 

результатомъ цѣлой совокупности разнообразныхъ мѣръ и притомъ 

дѣйствовавшихъ въ теченіе долгаго времени». Якщо для статиста 

П. П. Семенова (голова офіційної російської статистики) «сельськое населеніе 

дисциплированнѣе и болѣе привыкло подчиняться требованіямъ власти, чѣмъ 

населеніе многихъ другихъ государствъ», то А. Н. Котельников вважає, що «эта 

привычка связана съ необходиомстью обманывать начальство, скрывать отъ 

него и личный составъ семьи, и свою профессію, и свой возрастъ, и взаимныя 

отношенія (незаконное сожительство), и вѣроисповѣданіе. Въ представленіи 

русскаго народа полицийскихъ или налоговыхъ цѣлей безпокоить себя не 

станетъ, и если это начальство спрашиваетъ, сколько вамъ лѣтъ, да какого вы 

вѣроисповѣданія, чѣмъ вы занимаетесь и пр., то тутъ уже, несомнѣнно, имѣется 

въ виду что нибудь раскрыть, что нибудь обнаружить, увеличить налоги и пр.» 

[1, с. 11–12]. Відсутність довіри серед населення спричинило до того, що в 

їхньому сприйнятті перепис набував «поліцейських» рис, викликав глибоку 

недовіру та несприйняття: «…перепись представлялась населенію дѣломъ 

совершенно неяснымъ какъ по своимъ цѣлямъ, такъ и по своимъ пріемамъ», – 

наголошує статист [1, с. 21]. На цьому тлі перепис не набув суспільного 

характеру як, наприклад, у Пруссії [1, с. 22]. 
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Статистичні заклади. Автор збірки акцентує увагу на тому, що 

міністерство внутрішніх справ не реалізувало жодних заходів для успішного 

функціонування місцевих статистичних закладів, які «оказали бы неоцѣнимыя 

услуги и явились готовыми органами ея производства». Окрім того, статистичні 

заклади мусили б популяризувати в широких масах ідею перепису через різні 

механізми: «устройства періодическихъ статистическихъ съѣздовъ, 

публичныхъ чтеній, изданіемъ и распространеніемъ дешевыхъ популярныхъ 

книжекъ о переписи» тощо [1, с. 14]. 

Теоретичні підвалини. Офіційна статистика Російської імперії перебувала 

не в найкращому стані, позаяк «въ русской литературѣ совершенно не было 

популярныхъ книгъ или брошюръ» [1, с. 21]. 

Головна переписна комісія. Вищезазначені проблеми сформували 

ситуацію, за якою перепис 1897 р. відбувся як суто бюрократичний. Артемій 

Котельников наголошує на тому, що головна переписна комісія була 

сформована на основі закону 1895 р. і передбачала наступних членів: міністра 

внутрішніх справ, голову статистичної ради та директора статистичного 

комітету та інших представників державних структур – «т. е. бюрократами» [1, 

с. 22]. Таким чином, за наявності лише двох-трьох представників з наукового 

середовища, головна переписна комісія перетворила перепис «въ добавочную 

къ обычной работѣ чиновниковъ обязанность, съ назначеніемъ весьма 

скромнаго вознагражденія низшимъ агентамъ переписи» [1, с. 23]. Вироблені 

бланки та правила їхнього заповнення були вузькими за своїм змістом і, дедалі 

частіше, не могли бути застосовані якісно. Шаблонний характер був 

неприйнятний, позаяк імперія характеризувалася різноманітністю 

географічних, економічних, етнічних умов. Відтак, головна переписна комісія 

«не выработала никакихъ мѣръ, соотвѣтствующихъ разнообразнымъ условіямъ 

русской дѣйствительности» [1, с. 27]. По суті, головна переписна комісія була 
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неспроможна забезпечити повноцінність перепису, оскільки запити, з якими 

зверталися структури на місцях, не отримували чітких вказівок, інструкцій для 

вирішення поточних проблем, бо не мали відповідних напрацювань перед 

можливими викликами у роботі перепису [1, с. 28].  

Розроблений проєкт перепису не було опубліковано, в цих умовах 

суспільство не мало змоги надати свою оцінку і критичні зауваження [1, с. 34]. 

Окрім того, головна переписна комісія не розробила план дій щодо обробки 

даних, спустивши на звичні статистичні комітети з їхніми вузькими засобами і 

силами [1, с. 43]. 

Переписний бланк. До «14 признаковъ о каждом лицѣ» переписна комісія 

внесла питання військової повинності, таким чином надавши перепису, певною 

мірою, поліцейський характер [1, с. 30]. Загалом комісія додала до 

чотирнадцяти питань чотири, таким чином свідчення про чоловічу стать склали 

18 ознак, а про жіночу стать – 17. Питання в бланку ускладнювали переписну 

роботу, оскільки низка питань викликали неоднозначність (наприклад, 

«вопросъ въ графѣ 3: «Какъ записанный приходится главѣ хозяйства и главѣ 

своей семьи»), зокрема питання про перебування, грамотність, рідну мову, 

заняття, віросповідання тощо [1, с. 31–35]. 

Графа 12 переписного бланку мала відобразити рідну мову «который 

каждый для себя считаетъ роднымъ», але дилема призвела до того, що «лица, 

принадлежавщія къ однѣмъ и тѣмъ же національностямъ, отмѣчали своимъ 

роднымъ языкомъ совершенно различные языки. При постановкѣ вопроса о 

родномъ языкѣ, слѣдовало бы объяснить, имѣется ли здѣсь въ виду языкъ 

національности (langue maternelle) или языкъ семейный, разговорный (langue 

parlée)» [1, с. 33]. 

Ставлення населення відбилося на відповідях бланків: «мѣстное населеніе 

вообще не привыкло довѣряться мѣстнымъ властямъ, вступать съ ними въ 
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какія-либо отношенія, почему же при переписи можно было расчитывать на 

довѣріе населенія къ офиціальнымъ лицамъ?» [1, с. 35–36]. 

Бюрократизм перепису знівелював питання віросповідання у певних 

частинах Польщі, де місцеве населення було унійним. Дійшло до того, що у 

бланк з відповідним питанням запис мав бути зроблений православним і 

наближеним до духовенства. «Такимъ образомъ, администрація сама 

испугалась той правды, къ которой стремится однодневная перепись…», –

зазначає А. Н. Котельников [1, с. 37]. 

Обробка та використання результатів. Розробка результатів була 

сконцентрована у руках центрального статистичного комітету на чолі з 

М. О. Тройницьким [1, с. 43]. Разом з тим відбулося ігнорування статистичного 

змісту справи. До розробки і реалізації були залучені технічні сили, відкинувши 

на задній план наукову та статистичну роботу [1, с. 45]. Матеріали надходили 

до відділення, в котрих працювали малодосвідчені жінки. Відділення 

складалися з декількох кімнат, а чисельність працівників коливалося від 75 до 

200 працівників, якими керував редактор. Зазначений редактор «ограничивалъ 

свою роль лишь тѣмъ, что давалъ объясненія по вопросамъ, съ которыми къ 

нему обращались барышни» [1, с. 46–47].  

Результатами загально-імперського перепису 1897 р. не мали змоги 

скористатися місцеві органи влади, які неодноразово клопотали до міністерства 

внутрішніх справ з відповідним проханням [1, с. 41]. 

Серед іншого А. Н. Котельников розглядає видання відділу перепису, 

відгуки газет та інших установ, комісії І. І. Кауфмана та П. М. Дурново, огляд 

видань відділу перепису, дефекти розробки переписних результатів. 

Таким чином, загальний перепис Російської імперії 1897 р. мав значні 

проблеми, які не можуть надати достовірних результатів за 18/17 основними 

ознаками. Перш за все бюрократичний характер відтіснив науковий і 
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суспільний сенс роботи, зокрема викликавши масову недовіру населення 

імперії. Нечіткість у бланках запитань не дають якісних показників, оскільки 

містили низку неоднозначних питань, що не відображали реальну картину. 

Імперія не залучала до розробки і безпосередньої реалізації перепису осіб, які б 

були повноцінно зацікавлені у даній справі (статистів, осіб дотичних до 

статистики). Теорія і методика не були розроблені у тій мірі, аби зреалізувати 

загальний перепис. Досвід одноденних переписів був далекий від зразкових: 

англійського і прусського. Обробкою результатів займався центральний 

статистичний комітет, де також не було професіоналів з відповідної справи. 

Зведенням результатів займалися безпосередньо технічні особи, які не мали 

відповідного зацікавлення. Результатами перепису не мали змоги скористатися 

місцеві органи влади, які були зацікавлені у своїй господарчій діяльності та 

здійснювати свої переписи.  
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Льон олійний – джерело сировини для виробництва технічної олії, його 

насіння містить 42-50% жиру, який швидко висихає. Лляну олію 

використовують у промисловості, медицині, косметології. Відходи переробки 

(макуха, шрот) – цінний концентрований корм, що легко засвоюється 

тваринами. У стеблах олійного льону міститься 10-15% волокна, придатного 

для виготовлення грубих тканин. Соломка, у якій 50% целюлози, є сировиною 

для виробництва паперу. З відходів (костриці) виготовляють твердопаливні 

брикети і будівельні плити.  

Посівні площі під культурою мають тенденцію до зменшення у розрізі 

років починаючи з 2017 р.– 47,1 тис. га, у 2018 р. – 32,1тис. га, 2019 р. – 25 тис. 

га. Схожа тенденція спостерігається і за урожайністю.  

Мета наших досліджень: дослідити особливості росту й розвитку сортів 

льону олійного залежно від строку сівби і норми висіву в умовах Лісостепу 

західного.  

Льон олійний для проростання насіння вимагає досить багато вологи, що 

пов’язано з наявністю у зовнішній п’ятишаровій оболонці полігалактуронової 

кислоти. За її наявності цей шар сильно бубнявіє, набуває слизової 

консистенції; саме тому насіння льону для проростання поглинає води більше 

за власну масу у 1,4 рази. Звідси, сприятливим для посіву є оптимально ранній 

строк сівби – за фізичної стиглості ґрунту і температурі на глибині загортання 

насіння 4-5см 7-8°С.  

Льон олійний є культурою з дрібним насінням, тому заробляти насіння 

глибоко у ґрунт не можна, оскільки при цьому збільшується період «сівба – 

сходи», знижується польова схожість, а сходи з'являються ослабленими і 

нестійкими до несприятливих погодних умов. Проте, за дуже мілкого 
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загортання, особливо в умовах посушливої весни, насіння, потрапляючи в 

сухий ґрунт, дає зріджені сходи, або зовсім їх не дає.  

Кількість рослин льону олійного на одиниці площі й рівномірність їх 

розміщення має важливе значення. З густотою стояння і виживаністю рослин 

тісно пов'язані особливості їх мінерального живлення, транспірація, 

фотосинтетична діяльність, водоспоживання тощо. Ці фактори певним чином 

впливають на мікроклімат в посівах, біологічні процеси ґрунту, на характер 

поширення хвороб, шкідників, бур'янів і ступінь їх шкодочинності. Змінюючи 

розмір і форму площі живлення рослин льону можна регулювати інтенсивність 

гілкування, рівномірність і швидкість проростання насіння. Оптимальну 

густоту посіву льону олійного визначають залежно від накопичення 

продуктивної вологи в ґрунті за осінньо-зимовий період. Найбільш 

розповсюджений спосіб сівби льону олійного в південних областях України 

звичайний рядковий з шириною міжрядь 15см.  

Дослідження проводилися 2018-2019 рр. у філії Українського інституту 

експертизи сортів рослин Хмельницькому обласному державному центрі 

експертизи сортів рослин с. Требухівці Летичівського району, Хмельницької 

області. Закладання дослідів, оцінку матеріалу, аналіз рослин, урожаю та якості 

зерна проведено відповідно до «Методики проведення кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин на придатність поширення в Україні». 

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки – чорноземи опідзолені, за 

механічним складом крупнопилуваті середньосуглинисті на карбонатних 

лесовидних суглинках. 

Фактор А. Строки сівби: 

1. 15 квітня: 5-7°С; 20 квітня: 8-10°С (контроль); 25 квітня: 10-11°С. 

Фактор Б. Сорт: 

1. Айсберг – (контроль); 2. Ківіка; 3. Еврика. 
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Фактор В. Норма висіву насіння, млн. шт./га.: 

1. 4 млн. (контроль); 2. 6 млн; 3. 8 млн.  

Посівна площа ділянки 57,2 м2 (2,86 × 20 м), облікова площа ділянки – 50 

м2 (2,50 × 20 м). Повторність досліду чотириразова. Варіанти в досліді 

розміщено за методом розщеплених ділянок. 

За результатами проведених досліджень слід зазначити те, що найвищими 

показниками густоти стояння і виживаністю рослин характеризувався сорт 

льону олійного Еврика за норми висіву насіння 6 млн. шт. / га, температури на 

глибині загортання насіння 5-7°С і строку сівби 20 квітня. Польова схожість у 

сорту льону олійного Айсберг була найнижчою і становила 74,1% за норми 

висіву 8 млн. шт. / га і при температурі 8-10°С. Найвищими показниками 

польової схожості 82,8% характеризувався сорт Еврика при нормі висіву 

насіння 6 млн. шт. / га, строкові сівби 15 квітня при температурі 5-7°С. За 

різних строків сівби та норм висіву насіння у сорту льону олійного Еврика 

спостерігали варіювання польової схожості і виживаності за усіма можливими 

варіантами у порівнянні із контролем. Наступне підвищення норми висіву 

негативно впливає на польову схожість насіння і виживаність рослин у 

варіантах. 

З підвищенням температури на глибині загортання насіння з 5-7°С до 8-

10°С польова схожість насіння зростає в середньому на 1,5% (НІР05 строку 

сівби 1,4). За умови збільшення норми висіву насіння від 4 до 6 млн. шт. /га 

польова схожість насіння зростає в середньому на 1,7-1,8%) (НІР05 норми 

висіву насіння 1,4). 

З підвищенням температури ґрунту на глибині загортання насіння льону 

олійного тривалість періоду сівба-сходи скорочувалась. Із збільшенням 

глибини загортання насіння від 3 до 5 см тривалість періоду сівба-сходи за 
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температури на глибині загортання насіння 5-7°С збільшувалася від 8-9 до 12-

13 днів, а температури 8-10°С – від 7 до 10-11 днів. 

Отже, технологічні фактори мають суттєвий вплив на густоту стояння і 

виживаність рослин сортів льону олійного в умовах Лісостепу західного.  

 

 

Тематика: Педагогічні науки 

 

ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ  

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ляшенко К.І. 

ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка», викладач 

 

Сьогодні сучасного викладача неможливо увити без оволодіння 

професійними компетентностями, інноваційними знаннями та бажанням 

креативно мислити, вдосконалюватися. Готовність до інноваційної діяльності 

педагога є показником його здатності нестандартно розв’язувати освітні 

проблеми.  

У статті викладено матеріали щодо поняття "інновація", 

охарактеризовано його зміст та сутність, наголошено на необхідності творчого 

розвитку сучасного викладача шляхом застосування інноваційних технологій в 

освітньому середовищі. 

Розвиток суспільства потребує від педагогіки інноваційних підходів та 

методів навчання. Однією з важливих особливостей вчителя, умов успішності 

його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності. 
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Поняттям "інновація" позначають нововведення, новизну, зміну, введення 

чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення 

нового в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію 

спільної діяльності вчителя і учня. Інновації самі по собі не виникають, вони є 

результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих 

учителів і цілих колективів. [1] 

Основу інноваційних процесів в освіті складають дві важливі проблеми 

педагогіки - проблема вивчення, узагальнення і поширення передового 

педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень психолого-

педагогічної науки в практику. Головною рушійною силою інноваційної 

діяльності є вчитель, оскільки суб'єктивний чинник є вирішальним під час 

впровадження і поширення нововведень. 

Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх творцем, 

модифікатором. Він має широкі можливості і необмежене поле діяльності, 

оскільки на практиці переконується в ефективності наявних методик навчання і 

може коригувати їх, проводити докладну структуризацію досліджень 

навчально-виховного процесу, створювати нові методики. Основна умова такої 

діяльності — інноваційний потенціал педагога. 

Інноваційний потенціал педагога — сукупність соціокультурних і 

творчих характеристик особистості педагога, яка виявляє готовність 

вдосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та 

методів, здатних забезпечити цю готовність. [1] 

Педагогічні інновації потребують принципово нових методичних 

розробок, нової якості педагогічного новаторства. Успішність інноваційної 

діяльності передбачає, що педагог усвідомлює практичну значущість різних 

інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному 

рівні. 
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Однак включення педагога в інноваційний процес часто відбувається 

спонтанно, без урахування його професійної та особистісної готовності до 

інноваційної діяльності. Отже, у структурі професійно спрямованої особистості 

педагога готовність до інноваційної діяльності є показником його здатності 

нетрадиційно вирішувати актуальні для особистісно-орієнтованої освіти 

проблеми. 

Часто провідним мотивом інноваційної педагогічної діяльності є 

пізнавальний інтерес. Пізнавальні інтереси педагога, орієнтованого на 

застосування інноваційних освітніх технологій, концентруються навколо 

потреби у науковому розумінні різноманітних аспектів особистісної орієнтації 

освіти; на осмисленні власного досвіду, ступеня ефективності педагогічної 

діяльності, формування своєї позиції щодо змін у системі освіти; використанні 

нових знань у власній практичній діяльності. 

Креативний компонент готовності до інноваційної педагогічної 

діяльності виявляється через відкритість щодо педагогічних інновацій, 

гнучкість, критичність мислення, творчу уяву. Готовність до інноваційної 

педагогічної діяльності — особливий особистісний стан, який передбачає 

наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної 

діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення 

педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії. 

Виділяють основні критерії готовності до інноваційної діяльності: 

1. усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; 

2. готовність до творчої діяльності щодо нововведень у школі; 

3. впевненість у тому, що зусилля, спрямовані на нововведення, принесуть 

результат; 

4. узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю; 

5. готовність до подолання творчих невдач; 
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6. органічність інноваційної діяльності, фахової та особистісної культури;  

7. рівень технологічної готовності до інноваційної діяльності; 

8. позитивне сприйняття свого минулого досвіду і вплив інноваційної 

діяльності на фахову самостійність; 

9. здатність до фахової рефлексії. 

Багато проблем, що постають перед педагогами, які працюють в 

інноваційному режимі, пов’язані з низькою інноваційною компетентністю. 

Інноваційна компетентність педагога — система мотивів, знань, умінь, навичок, 

особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність використання 

нових педагогічних технологій у роботі з дітьми. 

Компонентами інноваційної компетентності педагога є: 

1. поінформованість про інноваційні педагогічні технології; 

2. належне володіння їх змістом і методикою; 

3. висока культура використання інновацій у навчально-виховній роботі; 

4. особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних 

педагогічних технологій. 

Готовність до інноваційної діяльності є внутрішньою силою, що формує 

інноваційну позицію педагога. За структурою це складне утворення, яке 

охоплює різноманітні якості, властивості, знання, навички особистості. Як один 

із важливих компонентів професійної готовності, вона є передумовою 

ефективної діяльності педагога, максимальної реалізації його можливостей, 

розкриття творчого потенціалу. Джерела готовності до інноваційної діяльності 

сягають проблематики особистісного розвитку. 

Підготовлений до інноваційної професійної діяльності педагог має такі 

професійні й особистісні якості: 

1. усвідомлення змісту і цілей освітньої діяльності у контексті актуальних 

педагогічних проблем сучасної школи; 
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2. осмислена, зріла педагогічна позиція; 

3. уміння по-новому формулювати освітні цілі з предмета; 

4. здатність вибудовувати цілісну освітню програму, яка враховувала б 

освітні стандарти, нові педагогічні орієнтири; 

5. співвіднесення сучасної реальності з вимогами особистісно-орієнтованої 

освіти; 

6. здатність бачити індивідуальні здібності дітей і навчати відповідно до їх 

особливостей; 

7. уміння продуктивно, нестандартно організувати навчання й виховання, 

володіння технологіями, формами і методами інноваційного навчання; 

8. здатність до особистісного творчого розвитку, рефлексивної діяльності, 

усвідомлення значущості, актуальності власних інноваційних пошуків і 

відкриттів. 

Сприйняття нових ідей, інновацій у галузі педагогіки складний 

багатоетапний розумовий процес прийняття рішення, який має тривалий термін 

від першого знайомства людини з інновацією до її кінцевого сприйняття. 

У ході цього процесу виділяють основні етапи сприйняття інновацій: 

1. етап ознайомлення з інновацією; 

2. етап появи зацікавленості; 

3. етап оцінки; 

4. етап апробації 

5. етап кінцевого сприйняття, використання в повному обсязі. 

Інноваційна педагогічна діяльність вчителя буде продуктивною тільки 

тоді, коли він повністю відмовиться від відомих штампів, стереотипів у 

навчанні, вихованні й розвитку особистості, діючих нормативів, створить нові 

цілі та принципи своєї діяльності. Інноваційний потенціал загальноосвітнього 

навчального закладу залежить від кількості педагогів, які з яскраво вираженим 
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новаторським духом завжди першими охоче сприймають нове як позитивне. 

Вони вміють розв’язувати нестандартні завдання, часто самі створюють і 

розробляють педагогічні освітні інновації. 
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В умовах активного розвитку інформаційного суспільства процеси 

глобалізації та інформатизації набули глибинного значення. На думку 

науковців, до особливостей інформаційного суспільства відносяться такі як: 

генерація та використання інформації у різних формах практично у будь-якій 

сфері діяльності людини, пріоритет інформації у порівнянні з іншими 

матеріальними та нематеріальними ресурсами, перехід від матеріального 

виробництва до інформаційного тощо [9, с. 32]. 

Зазначені тенденції та особливості інформаційного суспільства 

вплинули на освітню діяльність закладів освіти, що втілюється в інформатизації 
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освіти, впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процес 

здобування освіти, створенні єдиного освітнього інформаційного середовища. 

Слід зазначити, що ефективність застосування ІКТ у навчально-виховному 

процесі залежить не тільки від матеріально-технічної бази, а й від якісного 

програмного забезпечення. 

Одним із потужних дидактичних засобів, які поєднують навчальний 

матеріали та потужні можливості інформаційно-комунікаційних технологій 

щодо представлення навчальної інформації, є електронні засоби навчального 

призначення (ЕЗНП), які також називаються програмними педагогічними 

засобами (ППЗ), електронними підручниками та ін. Їх розробка та 

впровадження в навчальний процес дозволить унаочнити навчальний матеріал, 

забезпечити самостійну роботу студентів з різних дисциплін [8, с. 95], 

забезпечити індивідуальну траєкторія навчання; скоротити час на перевірку 

засвоєних знань та навичок за рахунок комп’ютерного тестування тощо. 

Слід зазначити, що ефективність використання програмного 

педагогічного засобу у навчальному процесі залежить від дотримання певних 

вимог, що висуваються до його розробки та використання.  

І. Морев виділяє педагогічні, технічні, естетичні, ергономічні, 

санітарно-гієнічні вимоги тощо [6, с. 34]. В свою чергу, педагогічні вимоги 

передбачають педагогічну доцільність використання ППЗ, забезпечення 

реалізації дидактичних та методичних принципі; до технічних вимог 

відноситься стійкість до помилкових або навмисних дій користувача, що 

можуть призвести до порушення дієздатності програми, оптимальне 

використання ресурсів комп’ютерної техніки ергономічні вимоги передбачають 

врахування індивідуальних і вікових особливостей користувачів, обґрунтоване 

розташування елементів керування, розміру шрифту тощо. До естетичних 

вимог відноситься виразність та упорядкування графічних елементів 
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педагогічного програмного засобу, естетичне оформлення та кольорова гама у 

відповідності до інтерфейсу користувача програмного засобу. До вимог, які 

висуваються до програмних педагогічних засобів, слід віднести також наявність 

інструкції користувача та супровідної технічної інформації у відповідності до 

стандартів, які регламентують такі документи [7]. 

На думку І. Вострокнутова, ЕЗНП повинен відповідати таким методико-

дидактичним вимогам: науковості; проблемності; наукове відображення 

системи понять навчальної дисципліни; врахування своєрідності та 

особливостей конкретної навчальної дисципліни; структурно-функціональної 

зв’язаності та системності подання навчального матеріалу; наочності; 

доступності; врахування специфіки відповідної наукової сфери; активізації та 

самостійності діяльності, свідомості навчання; систематичності і послідовності 

навчання; надання можливості контрольованих тренувальних дій міцності 

засвоєння знань; інтерактивності; цілісності, повноти та безперервності 

дидактичного циклу навчання; розвитку інтелектуального та розумового 

потенціалу студентів; адаптивності та ін. [1, с. 125].  

Разом з тим, використання сучасних телекомунікаційних і інформаційних 

технологій у розробці і використанні ППЗ накладає на подібні програмні 

продукти ряд специфічних дидактичних вимог, а саме:  

1. облік психолого-педагогічних та вікових особливостей студентів;  

2. забезпечення індивідуалізації навчання; 

3. облік рівня освіти і варіативності програм;  

4. інтерактивність навчання, яка стимулює активну діяльність студентів;  

5. забезпечення адаптивності навчання;  

6. забезпечення структурно-функціональної зв’язаності та системності 

представлення навчального матеріалу;  

7. забезпечення цілісності та безперервності дидактичного циклу навчання; 
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8. значна реалізація можливостей електронного унаочнення навчальної 

інформації. 

Як вважає В. Лапінський, важливою особливістю сучасних електронних 

засобів навчання є те, що вони стали забезпечувати якісно новий рівень 

унаочнення, заміняючи, у разі наявності проекційних або телевізійних екранів, 

практично всі відомі візуальні та аудіозасоби. Найбільш важлива перевага 

таких засобів навчання, які орієнтовані на використання ІКТ, заснована на 

оновленому розумінні принципу наочності. Вона полягає у тому, що за умови 

застосування ЕЗНП студенти можуть споглядати явища та процеси, які 

виступають у вигляді об’єктів вивчення. Створені з використанням ІКТ засоби 

унаочнення можуть надавати суб’єктам навчання можливість виконувати 

перетворювальну діяльність з цими об’єктами (моделями об’єктів вивчення), а 

також спостерігати або аналізувати її результати [4, с. 150]. 

Для створення електронного засобу навчального призначення, разом 

формуванням навчального наповнення та складенням алгоритму 

функціонування, значну увагу слід приділяти також проектуванню інтерфейсу. 

Дослідження, проведені Л. Карташовою, показали, що на педагогічну 

доцільність системи навчання, яка базується на ЕЗНП, значний вплив має 

реалізація інтерфейсу. Тому для розробників ЕЗНП та користувачів важливою 

умовою урахування психофізіологічних особливостей суб’єктів навчання (учнів 

та студентів), мети навчання, змістового наповнення ЕЗНП [3, с. 289].  

Слід зауважити, що поняття «інтерфейс» має різне тлумачення. З одного 

боку, це поняття розглядається як символьне уявлення системи, віртуальна 

модель пристрою, яка відображає спосіб функціонування та структуру дійсної 

комп’ютерної системи, змістовну та організаційну сторони взаємодії системи з 

людиною. З іншого боку під інтерфейсом розуміється апаратура, яка забезпечує 

взаємодію системи з людиною, чи просто апаратні засоби реалізації цієї 
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взаємодії. Інші дослідники запропонували позначити терміном 

«користувацький інтерфейс» комплекс засобів, які забезпечують реалізацію 

взаємодії між персональним комп’ютером і людиною, не вдаючись до 

використання мов програмування. Узагальнюючи ці визначення, можна 

визначити роль інтерфейсу у вигляді складової електронного навчального 

засобу, який частково опосередковує взаємодію між суб’єктом учіння та 

суб’єктом навчання [5, с. 115]. Однією із головних вимог до частини інтерфейсу 

ЕЗНП, пов’язаної з екранним відображенням, є раціональне використання 

способів виділення зон екрану та екранних об’єктів (кольорів, активних 

компонентів тощо).  

Програмні педагогічні засоби повинні відповідати вимогам доцільності 

розробки і застосування програмного засобу. Насамперед це стосується  

унаочнення лабораторних дослідів, різноманітних явищ та процесів, наочна 

реалізація яких за об’єктивних умов ускладнена або неможлива. Разом з тим, 

особливості методики навчання студентів конкретному навчальному предмету 

повинні враховувати особливості та своєрідність відповідної наукової сфери. 

Тому доречно сказати про методичні вимоги, які враховують специфічні 

властивості та своєрідність конкретної науки і відповідної навчальної 

дисципліни [2, с. 13].  

Отже, програмні педагогічні засоби може стати потужним дидактичним 

засобом за умови дотримання певних вимог, що висуваються до їх розробки та 

використання у навчальному процесі. 
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One of the most common types of destruction of textile materials under the 

influence of the environment is their microbiological damage, which is due to the 

development of three main types of microorganisms: bacteria, actinomycetes and 

fungi. Microbiological destruction not only reduces the physical and mechanical 

properties of textile materials, but also the operation of such products is 

environmentally hazardous to humans and the environment. Therefore, to protect 

textile materials against microorganisms using biocidal products is necessity.  

The literature analysis [1-4] suggests that biocidal preparations not only 

provide antimicrobial protection, but also improve the consumption properties of 

textile materials and increase their durability. Under these conditions, the use of 
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biocidal preparations in the textile industry has the practical importance, which is 

evidenced by 'Research and Markets' [5]. The global biocidal product market is 

expected to reach to US $ 10745.7 million until 2020 year according to a new study 

by Grand View Research, Inc. 

A positive increase in the use of biocidal products for textiles is also expected 

in the main markets of application, mainly in Asia Pacific, Latin America and Eastern 

Europe, and during the forecast period the demand for biocidal preparations will also 

increase (Fig. 1. *). 

 

Figure 1. * Share of use of biocidal preparations in different industries in 2018 and 

forecast for 2025, % [5] 

The major players in the global biocides market are AkzoNobel N.V. 

(Netherlands), Ashland Inc. (USA), BASF SE (Germany), Champion Technologies 

(USA), Clariant AG (Switzerland), Cortec Corporation (USA), LANXESS AG 

(Germany)), Lonza Group Ltd (Switzerland), Nalco Holding Company (USA), Thor 

Group Limited (UK) and Troy Corporation (USA). 

Аgion®  (Sciessent) - аdditive based on silver and zeolite; AlphaSan® 

(Milliken Chemical) - аdditive based on silver;  BioGuard® (AEGIS Microbe 

Shield™) - finishing agent based on 3-trimethoxysilylpropyldimethyloctadecyl 
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ammonium chloride; Eosy® (Unitika) -  finishing agent based on chitosan; 

Irgaguard® 1000 (BASF (Ciba), Irgasan (Sigma Aldrich) - finishing agent based on 

triclosan;  Microban® (Microban International) - agent based on triclosan; Sanigard 

KC (L.N.Chemical Industries) - finishing agent belonging to the QAC group; 

Saniguard Nano-ZN (L.N.Chemical Industries) -  finishing solution based on an 

aqueous nano-dispersion of zinc oxide; Sanitized®  (SANITIZED) -  finishing agent 

based on 3-trimethoxysilylpropyldimethyltetradecyl ammonium chloride; Silpure® 

(Thomson Research Associates Silvadur™)  -  finishing agent based on fine silver 

particles; SmartSilver®  (Nanohorizon Inc.) - agent based on silver nanoparticles; 

Silvеrion 2400 (PURE Bioscience, Inc.) - agent based on a stabilized silver complex 

are comercially avaible atimicrobial preparations in the world market [6]. 

Today there are several thousand names of biocidal substances in the world 

market, but the problem of finding new, more effective and safer preparations 

continues to be relevant. This is confirmed by data obtained by the Swedish 

Chemicals Agency [7], whose work is aimed at investigating the safety of biocidal 

products for processing textile materials and finished products, which are marketed 

worldwide. Moreover, a total of 368 functional substances were identified, 135 of 

which were hazardous to human health and the environment according to data 

published in 2018 (Figure 2). 
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Figure 2. Dangerous functional substances and their limitations in REACH and 

Oeko-Tex 100 [7] 

Analyzing the properties of some biocidal products, we conclude that all of 

them have significant disadvantages: insufficient resistance of the antimicrobial effect 

to wet treatments; low weather resistance; low duration and high cost. 

In this regard, further exploring and developing new biocidal substances with 

providing biocidal properties to textile materials, which would ensure environmental 

friendliness, economy and durability are the tasks of the next investigations. 
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У сучасному світі кожну національну конституцію слід розглядати як 

формалізоване закріплення системи світоглядних цінностей народу, вираження 
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його національно-культурної самобутності та політико правової ідентичності [ 

1, c. 268]. 

У вітчизняній юридичній літературі різноманітні аспекти 

конституційного розвитку в останні роки отримали висвітлення у колективних 

монографіях, статтях, а також у низці індивідуальних монографічних 

досліджень Ю. О. Волошина, Н. М. Пархоменко, Т. С. Подорожньої, О. В. 

Стрєльцової [ 2, c. 28]. 

Конституція є стрижнем правової системи будь-якої демократичної 

держави. Прогресивні ідеї конституціоналізму як політичної правової системи, 

що спирається на конституцію, зародилися за умов феодалізму і були 

альтернативою необмеженому правлінню монархів [ 3, c. 24]. 

Зміст конституційних приписів та загальна спрямованість 

конституційного регулювання дають змогу сформувати достатньо повне 

уявлення про засади конституційного ладу, ієрархію суспільних цінностей, 

правову, п політичну й економічну системи держави, спрямованість її 

внутрішньої і зовнішньої політики, особливості організації та функціонування 

органів державної влади та місцевого самоврядування [ 4, c. 77]. 

З часів прийняття перших конституцій і донині зарубіжні конституції 

еволюціонували в бік демократизації конституційного матеріалу і ускладнення 

обсягу конституційного регулювання. Цілком зрозуміло, що ні в античному 

світі, ні в середні віки сучасного розуміння поняття конституції не було. Як 

правило у минулому  під конституцією розуміли тільки устрій держави, форму 

організації державної влади. І тільки формаційні перетворення, що відбулися 

під впливом Великої французької буржуазної революції кінця 18 ст., наповнили 

це поняття новим змістом. У ті часи слово конституція мало свою символіку та 

означало інструмент боротьби проти абсолютної влади монарха, гарантія прав, 

утвердження єдності Держава – Нація. Ця ідея була вперше сформульована у 
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французькій Декларації прав людини і громадянина 1789 р. Саме з того часу 

слово конституція стало політичним терміном [ 5, c. 52]. 

З`ясування феномена конституції як основного закону держави пов`язано 

з історією світового конституціоналізму , в якій можна виділити три періоди. 

Перший охоплює кінець 18 – початок 19 ст., а прийняті у цей період 

конституції називають старими. Іноді їх характеризують як конституції першої 

«хвилі». Наступний період припадає на роки між світовими війнами, і такі 

конституції є новими, або конституціями другої «хвилі».  Останній період 

почався після Другої світової війни і триває донині. Закони, прийняті протягом 

цього періоду , вважаються новітніми і серед них розрізняють конституції 

третьої і четвертої «хвиль» [ 6, c. 39]. 

Перший або початковий етап конституційного розвитку – це період 

становлення та утвердження буржуазного суспільства у передових державах 

Європи та Америки. Саме тут з`являються перші писані конституції США ( 

1787р.), Франції ( 1791 р.), які справили величезний вплив на світовий 

конституційний розвиток.  Переважна більшість із них навіть формально не діє, 

хоча чинними зі змінами залишаються конституції США( 1787 р.), Норвегії 

(1814 р.), Люксембургу ( 1868 р.), Австралії ( 1900 р.) та інші.  У відповідний 

період практика світового конституціоналізму формувалася значною мірою під 

впливом американського та британського досвіду. Британський досвід зумовив 

виникнення парламентських форм правління, розвиток багатьох інститутів, 

пов`язаних з функціонуванням парламенту Американська конституційна 

модель слугувала зразком для конституцій країн Латинської Америки( у 

Венесуелі 1811 р., в Мексиці 1824 р, в Уругваї 1830 р.), французька – для 

конституцій європейських країн. Неписана конституція Великобританії 

справила великий вплив на конституції перших домініонів: Канади 1867 р., 

Австралії 1900 р., Південно-Африканського Союзу 1909 р. [ 5, c. 57]. 
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Другий етап конституційного розвитку  характеризується такими 

основними рисами. 

По-перше, високим ступенем активності конституційної правотворчості: 

були прийняті десятки нових конституцій, модернізовані деякі старі. Були 

прийняті конституції в деяких країнах, які не мали раніше основних законів ( 

Єгипет, Ефіопія, Таїланд). У старих конституційних державах ( Австрія, 

Іспанія, Мексика, Німеччина) конституції фіксували зміну форми держави. На 

сьогодні з них чинними залишаються лише конституції Фінляндії (1919 р.) 

Австрії ( 1920 р.),  Латвії ( 1922 р.), Ірландії ( 1937 р.), Мексики ( 1917 р.). 

По-друге, зміст конституцій цього періоду, що характеризуються як нові, 

не зазнали суттєвих змін. У їх підвалинах залишилась та ж ліберальна 

концепція. 

По-третє, починають формуватися нові тенденції конституційного 

розвитку: введення до предмета конституційного регулювання нового 

комплексу  суспільних відносин, розширення меж втручання держави в життя 

суспільства та індивідів, надання конституційного статусу новим інститутам, 

поява нової категорії прав і свобод людини [ 6, c. 40]. 

По-четверте, на основі концепції, що виходила з постулатів марксистської 

теорії про закономірності розвитку суспільства і держави, була створена нова 

«соціалістична» конституційна модель, яка знайшла своє відображення у 

конституції РРФСР 1918 р., конституціях Угорщини 1919 р., Монголії 1940р. 

Третій етап призвів до глобалізації конституційного процесу: до нього 

прилучилися понад 130 нових держав. Цьому етапові притаманна така 

характерна риса як багатоманітність конституційних моделей та їх різновидів. 

Основними були: західна конституційна модель, соціалістична, нова 

конституційна модель країн, що розвиваються. Кожна із цих моделей мала свої 

різновиди та тенденції розвитку. 
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На цьому етапі існувало дві основні групи конституцій. До перших 

відносяться конституції , прийняті в розвинутих країнах, де після Другої 

світової війни ліквідовані тоталітарні режими ( ФРН, Греція, Італія, Іспанія, 

Португалія, Японія. До другої групи відносяться конституції інших розвинутих 

країн( закон про Форму правління 1974 р. у Швеції.  Новацією цих конституцій 

було введення до предмета конституційного регулювання нового блоку 

суспільних відносин – економічних і соціальних. У результаті конституція 

набуває нову якість – стає основним  законом не тільки держави, але в певній 

мірі і суспільства. В західній науці конституційного права таке явище знайшло 

своє відображення у новому понятті соціальної конституції. Прикладами 

соціальних конституцій є основні закони Італії, Португалії, Іспанії і деякі , що 

були прийняті у постсоціалістичних і пострадянських країнах [ 5, c. 60]. 

На четвертому етапі найбільш характерною тенденцією стало здійснення 

широкомасштабних конституційних реформ, оновлення практично усього 

конституційного законодавства. Тільки за період 1989 – 1995 рр. у світі було 

прийнято близько 100 нових конституцій. На Африканському континенті із 53 

держав нові конституції прийняли 36.Цей процес продовжується. В цілому в 

світовому конституційному просторі відбувається демократизація принципів, 

норм та інститутів. Проте зберігаються відмінності між конституціями окремих 

країн, зумовлені історичними особливостями розвитку суспільства і держави. 

Зокрема, певними особливостями характеризуються конституції Китаю, Куби, у 

яких збереглися деякі ідеї та принципи «соціалістичної» моделі, а також у 

мусульманських країнах, в житті яких велику роль відіграє іслам.  Також треба 

назвати так країни зі сталими демократичними традиціями, як Франція, Італія, 

Фінляндія, Швейцарія [4, c. 77]. 

Отже, розгляд такого явища як конституція тісно пов`язано з історією 

світового конституціоналізму, в якій виділяють кілька основних етапів. 
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Водночас при аналізі та оцінці як конституцій минулого, так і сучасних 

конституцій не можна ігнорувати значення класових факторів. Наприклад, 

перші конституції кінця 18 – початку 19 ст.ст. були продуктом буржуазних 

революцій, і виражали вони у першу чергу інтереси буржуазії. З позицій 

сучасного досвіду можна стверджувати, що для оцінки сутності конституції 

необхідно враховувати можливості всіх її проявів як зовнішнього, так і 

внутрішнього характеру. Насамперед, треба виходити із того, що характерні 

для цивілізації загальні проблеми і суперечності об`єктивно зумовлюють 

зростання значення загальних для усього народу цінностей та інтересів. А тому 

сучасні конституції не можуть не закріплювати притаманних усьому 

суспільству цінностей та інтересів. 
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В сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології є важливою 

частиною будь-якої галузі життєдіяльності, вони багато в чому визначають 

розвиток суспільства в економічній та суспільній сфері. Відповідно і робота 

психолога також зазнає значних змін. Отже, проблема використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у роботі психолога є актуальною з 

погляду розвитку технологій і застосування їх у життєдіяльності людини.  

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є цінним помічником 

психолога, вони дають змогу швидше та якісніше готуватися до виконання 

своєї роботи, опрацьовувати матеріали дослідження, отримувати найновішу 

інформацію, спілкуватися з колегами, клієнтами тощо. Це надає змогу 

психологу підвищувати свій авторитет, рівень культури та знань. 

Аспекти щодо впровадження сучасних ІКТ у практичну діяльність 

психолога розглядалися в дослідженнях О. Адаменко, О. Арестової, А. Бекера, 

В. Бондаровської, А. Гордєєвої, В. Дюка, І. Котик, В. Ляудіса, Ю. Максименка, 
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Ю. Машбиця, Л. Панченко, Г. Саймана, Ш. Текл, О. Шмельова та інших 

науковців. Зокрема, розкривалися питання психології комп’ютерного навчання, 

особливості організації співпраці «людина-комп’ютер», комп’ютеризації 

методів психологічних досліджень та тестів, аналіз психологічних даних за 

допомогою комп’ютера. 

На нашу думку, використання ІКТ в професійній діяльності психолога 

допомагає вирішувати низку наступних завдань: 

1. розроблення і впровадження систем адаптивного, ігрового й 

дистанційного тестування; 

2. аналіз та інтерпретація результатів психологічних досліджень; 

3. емпірична обробка та математичне моделювання психологічних 

процесів; 

4. розроблення нових автоматизованих психолого-діагностичних методик 

тощо. 

ІКТ в психологічних дослідженнях не замінять якісний, змістовний 

аналіз, проте можуть зробити його ефективнішим, якщо психолог, що їх 

використовує, не лише володіє матеріалом і предметом свого дослідження, а й 

застосовує комп’ютерні технології відповідно до мети власного дослідження і 

наявних можливостей програмного продукту [2, с. 18]. 

ІКТ допомагають у вирішенні значної кількості професійних завдань, 

зокрема психодіагностики. 

Комп’ютерна діагностика  дозволяє: 

5. витримувати постійність умов тестування;  

1. здійснювати одночасне тестування групи осіб і тиражування методик; 

2. звільнити від трудомістких рутинних операцій опрацювання даних; 

3. точно і однозначно реєструвати можливі реакції випробуваного та 

відтворити і прослідкувати послідовність їхніх дій; 
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4. краще моделювати живу реальність за рахунок широких 

мультимедійних можливостей та інтерактивності комп’ютерних програм 

(графіка, якісний звук, тривимірне зображення, динаміка), що зумовлює більш 

повне сприймання інформації; 

5. ураховувати індивідуальні особливості та здатності кожного з 

випробуваних (наприклад, індивідуальний темп діяльності, інтереси тощо); 

6. створювати банки даних та встановлювати емпірично обґрунтовані 

тестові норми для різних груп випробуваних; 

7. спрощувати збереження діагностичних даних, зниження собівартості 

дослідження; 

8. проводити конфіденційне автоматизоване тестування (особи, які 

проходять тест стають більш відвертими і природними під час експерименту) й 

тим самим мінімізувати негативний вплив, що може виникнути в ситуації 

міжособистісної взаємодії між експериментатором і досліджуваним; 

9. забезпечити швидке інтерпретуюче обернення зв’язків за 

результатами тестування тощо [1, с. 116 - 117]. 

Окрім наявних комп’ютерних тестів у своїй практиці психологи 

використовують авторські опитувальники створені за допомогою спеціальних 

програм - креаторів тестів. 

Стрімкий розвиток мережі Інтернет, яка дає змогу ефективніше 

розповсюджувати та отримувати різноманітну інформацію. Психологам це дає 

оперативний доступ до значної кількості різних категорій респондентів, що, по-

перше, дозволяє заощадити не тільки власні кошти, а й час, потрібний для 

проведення опитувань; по-друге, надає можливість швидкого отримання цінної 

інформації; по-третє, широке географічне охоплення випробуваних. Найбільш 

поширеними серед таких технологій є: розсилка анкет електронною поштою (E-

mail); розміщення текстових анкет у так званих «newgroups»; телеконференції, 
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Інтернет-форуми, веб-сторінки-анкети у форматі HTML; стандартний веб-

опитувальник; опитувальник, що сам завантажується; „on-line” -фокус-групи [3, 

с. 90]. 

ІКТ є важливим інструментом для ведення документації, створення 

стимульного матеріалу, бланків тестів, анкет, різноманітних таблиць, 

проведення дистанційних консультацій за неможливості зустрічі тощо.  

Комп’ютерні технології відіграють значну роль у процесі статистичного 

аналізу емпіричних даних. Зокрема, для оброблення статистичної інформації 

активно використовують програму SPSS 17.0 та табличний процесор MS Excel. 

Вони допомагають психологам на всіх етапах проведення дослідження, 

зокрема, психологічної діагностики, дозволяють набагато швидше отримати 

результати дослідження, узагальнити дані та зробити заключний висновок. 

Також психологи практикують створення персональних сайтів та веб-

сторінок, де поширюють власні думки та ідеї. Там вони розміщують:  

1) загальну інформацію про себе;  

2) власні фотографії;  

3) бібліографічний перелік власних наукових праць (або посилання на їх 

електронні копії);  

4) інформацію про професійну діяльність;  

5) контактну інформацію;  

6) гіперпосилання на інші наукові статті, книги, дисертації, доповіді, 

автореферати та сайти схожого тематичного напряму, яким займається власник 

веб-сторінки, сайту [4, с. 52]. 

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій 

психологами є досить розповсюдженим і невід’ємним явищем, оскільки вони 

здатні набагато якісніше та швидше виконувати свою роботу. 
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     На сьогоднішній день лакофарбова промисловість дуже швидко 

розвивається та вдосконалюється за допомогою нових та порівняно не дорогих 

добавок. Але все-таки основні показники якості залишаються незмінними і до 

них додаються ще нові показники, які покращують якість виготовленого 

продукту. Аналіз лакофарбових матеріалів включає в себе перевірку таких 

показників якості як колір, зовнішній вигляд, умовна в’язкість, твердість, 

блиск, покривність, масову частку нелетких речовин, стійкості до дії інших 

речовин, атмосферостійкість, ступінь розбавлення, перетир, еластичність, 

здатність до шліфування, міцність при ударі, адгезія. Відносно новими 

показниками для водно-дисперсійних фарб є стирання та паропроникнення, які 

є одними з найважливіших критерій, які визначають якість водно-дисперсійних 

фарб. 

     Мета даної роботи - аналіз  лакофарбових матеріалів для використання їх 

при високій вологості та пилозабрудненні.  

     Використання органічних розчинників є принциповим недоліком 

лакофарбового матеріала в зв'язку з токсичністю розчинників при 

випаровуванні, а також тому, що при роботі виникає ряд труднощів чисто 

технологічного характеру, викликаних необхідністю розведення грунтовок, 

емалей і лаків органічними розчинниками перед нанесенням і пов'язаних з 

непостійністю їх складу, розчиняючою здатності, летючості, в'язкості. При 

використанні водних лакофарбових матеріалів вдається економити на вартості 

втрачених органічних розчинників, на вентиляції та заходах щодо техніки 

безпеки і робить процес забарвлення нешкідливим і пожежобезпечним [1]. 

     Для проведення  дослідження було виготовлено 7 лабораторних зразків на 

основі певного вмісту різних дисперсій, так зразки №1, №3, №6 були 

виготовлені на латексній дисперсії, зразки №2, №4, №5 на акриловій дисперсії, 

зразки  №7 на полівенилацетатній дисперсії. 
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     Найдешевші з них - це на полівенилацетатні дисперсії. Так як вони 

володіють низькою водостійкістю, то їх рекомендується використовувати для 

фарбування стель або стін в сухих приміщеннях, де немає необхідності частого 

миття. Для обробки приміщень, в яких потрібно регулярно чистити стіни, 

використовуючи миючі засоби, використовують латексні дисперсії, у яких 

показник зносостійкості досить високий. Даними фарбами рекомендується 

скористатися для фарбування кухонь, їдалень, ванних. Найпопулярнішими 

серед водно-дисперсних фарб є акрилові дисперсії. Ці фарби універсальні і 

тому їх можна використовувати як для внутрішньої, так і для фасадної обробки. 

Акрилові дисперсії дуже швидко сохнуть, вже через 2 години поверхню можна 

фарбувати вдруге. 

Визначення стійкості плівки до мокрого стирання водно-дисперсійних фарб [2]: 

     Підготовка зразків для випробувань.  На лінету наносимо зразок фарби 

аплікатором на 250 мкм. Лінети кладемо на скло і для рівного нанесення зверху 

придавлюємо другим склом і проводимо аплікатором однією стороною 

притискаючись до верхнього склу. Покриття сушать 28 діб при 23 0С (згідно 

умов ISO 3300: 2001). Після висушування, з одного краю лінети відміряємо і 

вирізаємо прямокутник зі зразком (7,5 * 4) см і міряємо мікрометром товщину 

сухого шару. Прямокутник вирізається з того краю, де найбільш однорідне 

покриття.  Проводимо зважування на аналітичних вагах.  Окремо вирізаємо і 

зважуємо прямокутник без покриття. 

     Проведення випробування. На приладі проводимо стирання 200 циклів. 

Швидкість ходу щітки повинна бути 37 ± 2 циклів стирання в хвилину. Маса  

абразивної накладки, яка обумовлює навантаження на тестову пластину з 

покриттям повинна бути (135 ± 1) гр. Після випробувань лінети відразу 

миються водопровідною водою і сушаться при 200С протягом доби. Потім 
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проводиться зважування.  Розрахунки та результати стирання наведені в 

таблиці 1. 

Таблиця 1. – Розрахункові дані по стиранню: 

Зразок m1, г mх, г m2, г  m3, г A, м2 L, г/см3 pdf, 

г/см3 

Ldft, 

мкм 

dx, 

мкм 

d1, 

мкм 

Клас  

№ 1 21,574 1,4028 21,4728 1,053 0,0142 7,165 1,4048 5,1 0,328 0,245 1 

№ 2 22,6399 1,5309 21,5242 1,053 0,0142 78,5762 1,5317 51,3 0,349 0,245 3 

№ 3 21,6719 1,3671 21,5204 1,053 0,0142 10,67 1,6359 6,52 0,309 0,245 2 

№ 4 21,3006 1,3138 21,1522 1,053 0,0142 10,45 1,4489 7,2 0,305 0,245 2 

№ 5 21,2021 1,4245 20,5991 1,053 0,0142 42,46 1,4569 29,1 0,330 0,245 3 

№ 6 20,4366 1,267 20,3819 1,053 0,0142 3,85 1,297 2,97 0,3 0,245 1 

№ 7 20,5729 1,2997 20,3673 1,053 0,0142 14,48 1,6447 8,8 0,295 0,245 2 

 

А (м2) – площа поверхні, на якій проводилося стирання, розраховується за 

формулою  А=
𝑆∗𝑊

106
,  де  S (м)  –  довжина ділянки, W (м)  –  ширина ділянки на 

якій проводиться стирання ,    

L (г/м2) – втрати маси покриття на одиницю площі, розраховується за 

формулою    

L=
𝑚1− 𝑚2

𝐴
,  де m1  (г)  –  початкова маса тестової пластини з висушеної плівкою,  

m2 (г)  – маса тестової пластини з висушеної плівкою після 200 циклів стирання, 

Ldft (мкм) – середня втрата товщини плівки, формула розрахунку  

Ldft =
𝑚1−𝑚2

𝐴∗𝑝𝑑𝑓
  = 

𝐿

𝑝𝑑𝑓
,  ρ df  (г/см3 )  -  щільність сухої плівки покриття. 

     Отже,  з отриманих даних робимо висновок, що найкращими покриттями для 

миття є зразок №1 та зразок №6, але так як показники Ldft, в зразках №3 та №4 

наближенні до 1го класу, то дані зразки також  мають високий клас стирання  

Визначення паропроникненості плівки водно-дисперсійних фарб [3]: 
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      Підготовка зразків. Фарба наноситься на поверхню файла аплікатором 

300мкм в один шар з наступним сушінням не менше 7діб при 230С. З 

пофарбованого файла вирізається коло діаметром 4,5 мм. Для кожного виду 

фарби виготовляються не менше трьох зразків. Бічні сторони зразків 

заливаються клеєм. У склянку місткістю 120мл наливається 30мл 

дистильованої води і в верхню частину склянки вставляється вирізаний зразок 

пофарбованої площиною вгору. На забарвлену площину накладається 

пластикове коло діаметром 73 мм і краї заливаються клеєм. Пластикове коло 

знімається, утворюючи фіксовану площу випаровування води. 

Проведення випробувань на паропроникненість. Стакан зі зразком зважують з 

точністю до 0,001 г і поміщають в ексикатор. На дно ексикатора заливають 

насичений розчин біхромату натрію для отримання в обсязі ексикатора 

відносної вологості 50%. Ексикатор поміщається в термостатуючу камеру з 

фіксованою температурою 23 ± 0,2  0С. Зважування склянки зі зразком 

проводять через 3, 6, 24, 48, 72 години. Результати аналізів наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 - Дані по паропроникненості зразків: 

Зразок m0 ,г 𝑚nг 𝑆п,см2 G,г/год V,г/м2*добу 

№ 1 206,9971 205,7643 16 0,017122 256,8333333 

№2 208,5727 207,2778 16 0,017985 269,7708333 

№3 209,3568 208,1777 16 0,016376 245,6458333 

№4 208,9968 207,9403 16 0,014674 220,1041667 

№5 207,9194 206,6005 16 0,018318 274,7708333 

№6 209,1572 207,8758 16 0,017797 266,9583333 

№7 207,7744 206,5884 16 0,016472 247,0833333 

    𝑆п (см2)- площа випробуваної поверхні , розраховується за формулою 𝑆п= 
П𝑑2

4
   

П - 3,14,  d  (см)  -  діаметр кола             
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G (г/год ) -  швидкість проникнення, розраховується за формулою G=  
m0−𝑚n

72
  , 

 m0  (г) -  початкова маса, а mn  (г)  - кінцева маса, 

 V (г/м2*добу) – швидкість паропроникнення за добу, розраховується за 

формулою  V=
24∗𝐺

𝑆п
 . 

З отриманих даних ми бачимо, що по показнику паропроникненості 

найкращими є зразок №5 та зразок №2, але всі інші зразки мають високий клас 

паропроникненості. 

В роботі досліджено клас паропроникнення та стирання лабораторних 

зразків лакофарбових матеріалів. Визначені основні нормативні показники 

якості 7 зразків. Встановлено, що зразки №2 та №6 є найкращими 

представниками водно-дисперсійних фарб для використання в приміщеннях з 

підвищеною вологостійкістю та пилозабрудненням. 

Список літератури: 

1. Толмачев И.А., Петренко Н.А. Водно-дисперсионные краски (с 

рецептурами) -2015 г. 

2. ДСТУ ISO 11998:2015 «Фарби та лаки. Визначення стійкості до 

вологого стирання та здатності до очищення покриттів» 

3. ДСТУ ISO 7783:2015 «Фарби та лаки. Визначення коефіцієнта 

пропускання парів води. Метод чаші.» 
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Тематика: Економічні науки 

 

 ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

 Мельник В.В. 

доцент кафедри економіки 

та соціально–поведінкових наук 

Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

м. Умань, України 

 

В наукових працях все частіше зустрічаються різні погляди щодо 

запровадження фінансових інновацій на ринку фінансових послуг. Йдеться про 

фінансові технології, здатні забезпечити більш раціональний перерозподіл 

фінансових ресурсів, ризиків та ліквідності [1, с. 35].  

Розвиток та запровадження фінансових інноваційних продуктів у 

вітчизняну практику вимагає наступних передумов: 

-   наявність інституціональної відповідності у процесах та правилах, 

механізмам розробки, запровадження і контроль за функціонуванням 

фінансових інновацій (має бути узгоджена інституціональна та 

інфраструктурна відповідність); 

-   підготовка структури секторів економіки та домогосподарств до 

користування новими фінансовими послугами, інструментами та продуктами 

(повинен бути попит на фінансові інновації); 

-   розвиток фінансової культури у використанні традиційних та 

інноваційних фінансових інструментів, продуктів та послуг, [2, с. 144]. 
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Дуже важливим напрямом в зміцненні та розвитку вітчизняного 

фінансового ринку є формування належного рівня фінансової культури 

українського суспільства, що включає в себе: фінансову грамотність, фінансову 

відповідальність, культуру фінансового планування, стимулювання фінансової 

інноваційності, [2, с. 145-146]. 

Тоб то на сьогодні існує величезна кількість проблемних аспектів 

політичного, економічного і соціального характерів, що стримує відродження 

та розвиток економіки країни. Не дивлячись на розвиток фінансового та 

фондового ринку, дотепер суспільство характеризується доволі низьким рівнем 

фінансової культури, яка відображається у неповернутих кредитах, низькій 

депозитарній активності, спекулятивних вибухах на валютному ринку, 

недовірливому ставленні до нових продуктів та інструментів фінансового 

ринку, [3, с. 142]. 

Одним з напрямів залучення фінансових ресурсів у реальний сектор 

економіки для забезпечення інноваційного типу його економічного зростання 

науковці вбачають венчурне підприємництво, [4, с. 124]. Венчурні організації 

виконуватимуть функцію каталізатора в інноваційному розвитку та 

сприятимуть розвитку економіки країни у цілому. 

Фінансовий ринок за допомогою інституційних одиниць фінансового 

сектора забезпечує фінансовими ресурсами реальний сектор економіки. В свою 

чергу, реальний сектор економіки визначає потребу та формує попит на 

фінансові ресурси, а його не фінансові корпорації як учасники фінансового 

ринку здійснюють допоміжну, спрямовану на отримання прибутку, фінансову 

діяльність, [5, с. 158]. 

Нажаль в Україні на сучасному етапі не відчувається суттєвого 

економічного зростання реального сектору економіки. Дана ситуація зумовлена 

тим, що формування фінансової політики та політики розвитку економіки в 
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країні не враховують потреб один одного і в результаті цього розвиток 

фінансового сектору не сприяє підтримці та економічному зростанню 

реального сектору. Державна підтримка процесу кредитування підприємництва 

буде результативною лиш тоді, коли вона відповідатиме довгостроковим цілям 

розвитку країни, матиме чіткі та зрозумілі індикатори ефективності, наприклад, 

доступність мікрокредитів для дрібних і соціально незахищених позичальників, 

[6, с. 52]. 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРОЕКТОВАНОЇ МОДЕЛІ У ФОРМУВАННІ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА 

ТЕОРЕТИЧНОЮ ТА МЕТОДИЧНОЮ ПІДГОТОВЛЕНІСТЮ 

 

Мельніков А.В. 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

начальник кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки  

Національна академія Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького 

м. Хмельницький, Україна 

 

Метою дослідження була апробація спроектованої моделі підготовки і 

методики її впровадження під час фізичної активності майбутніх офіцерів 

ДПСУ в спеціалізованому закладі вищої освіти.  

Експериментально-дослідна перевірка висунутої автором загальної 

гіпотези дослідження здійснювалася шляхом проведення педагогічного 

експерименту, який включав констатувальний і формувальний етапи [1, с. 113; 

2, с 248].  
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Під час реалізації експериментальної розробки, встановлювали 

результати, що пов’язані із досягненням кожним випускником спеціалізованого 

закладу вищої освіти (далі – ЗВО) індивідуально максимального рівня 

теоретичної, методичної, фізичної підготовленості та сформованості 

внутрішнього типу мотивації до фізичного виховання особового складу під час 

професійної діяльності у підпорядкованому підрозділі.   

Спільним при одержанні емпіричних даних означених компонентів 

готовності майбутніх офіцерів була така організація формувального етапу: 

проводили однорічний педагогічний експеримент.  

Відзначили також, що кожний із задіяних у педагогічному експерименті 

майбутній офіцер увійшов до складу експериментальної групи (далі – ЕГ) або 

контрольної (далі – КГ). Перші під час вивчення навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання, особиста безпека та застосування сили» в 

спеціалізованому ЗВО використовували експериментальну розробку. У КГ в 

цей час використовували традиційних підхід до формування і реалізації змісту 

фізичної активності майбутніх офіцерів ДПСУ під час навчання в 

спеціалізованому ЗВО.  

Ефективність експериментальної розробки визначали за результатами 

порівняння між собою емпіричних даних, одержаних у дослідних групах 

наприкінці педагогічного експерименту. Це були дані, відзначені раніше та які 

відображали рівень досягнень майбутніх офіцерів Державної прикордонної 

служби України (далі – ДПСУ) У теоретичній, методичній, фізичній 

підготовленості, а також за станом сформованості в них внутрішнього типу 

мотивації до фізичного виховання особового складу під час професійної 

діяльності у підпорядкованому підрозділі.   

Вивченням виокремлених показників визначали ефективність 

експериментальної розробки у досягненні поставленої мети, а саме кожним 
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випускником спеціалізованого ЗВО індивідуально максимального рівня 

теоретичної (яка характеризувала стан сформованості такого компоненту їхньої 

готовності, як когнітивного, після завершення педагогічного експерименту у ЕГ 

АБО КГ відзначалася певними особливостями), методичної підготовленності 

(характеризувала стан сформованості іншого досліджуваного компоненту 

готовності, а саме процесуального, після завершення педагогічного 

експерименту відзначалася певними особливостями).  

Апробація спроектованої моделі підготовки та уведення в педагогічний 

процес експериментального чинника дозволило досягти майбутнім офіцерам 

ДПСУ значно вищого результату в теоретичній, методичній, фізичній 

підготовленості та формуванні мотивації внутрішнього типу до фізичного 

виховання особового с’кладу, ніж застосування традиційного підходу до 

організації і реалізації змісту навчальної дисципліни «Фізичне виховання».  

Результати перевірки ефективності експериментальної розробки у 

формуванні готовності майбутніх офіцерів ДПСУ до фізичного виховання за 

показниками теоретичної та методичної підготовленості представлені в 

таблиці 1.  

Таблиця 1 

 

Узагальнені результати з перевірки ефективності експериментальної 

розробки у формуванні готовності майбутніх офіцерів ДПСУ до фізичного 

виховання особового складу, вияв або приріст у % 

Критерії та показники ЕГ КГ 

Методична підготовленість 

організаторські здібності:  

здатність організовувати діяльність підлеглих, керувати 

підпорядкованим підрозділом у різних умовах, ставити чіткі й конкретні 

завдання, актуалізувати мотивацію кожного підлеглого та особового 

складу в цілому до виконання поставлених завдань; 

організовувати різні види колективної та індивідуальної діяльності 

підлеглих, розвивати їх активність, здійснювати контроль і допомогу   
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підлеглим. Рівень вияву організаторських здібностей: 

- високий    +40 +22,5 

- вищий від середнього -7,5 -22,5 
- середній  -7,5 5 
- нижчий від середнього 0 -2,5 

- низький -25 -2,5 

комунікативні здібності:  

зовнішні поведінкові прояви (швидке, своєчасне і точне орієнтування 

в ситуації взаємодії та партнерства; прагнення зрозуміти іншу людину в 

контексті вимог конкретної ситуації; установка в контакті не тільки на 

справу, але й на партнера; шанобливе, доброзичливе ставлення до нього, 

урахування його стану й можливостей; впевненість у собі, розкутість, 

адекватна участь в ситуації; суттєве задоволення спілкуванням і 

зменшення нервово-психічних витрат під час комунікації; високий статус і 

популярність у колективі; уміння організувати дружну спільну роботу, 

формувати сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, 

досягати високого результату діяльності); 

практичні вміння і навички (планувати роботу; добирати, аналізувати 

й систематизувати необхідний матеріал; планувати систему перспективних 

ліній у розвитку окремої особистості та колективу; забезпечувати 

індивідуалізацію педагогічного процесу). Рівень вияву комунікативних 

здібностей:   

- високий  +47,5 +25,0 

- вищий від середнього  +12,5 -7,5 

- середній -7,5 -5,0 

- нижчий від середнього  -22,5 -10,0 

- низький  -15,0 -2,0 

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ 

зміна стану розвитку фізичних якостей:    

- загальна витривалість +11,5 +4,4 

- динамічна силова витривалість м’язів-згиначів верхніх кінцівок +37,2 +5,7 

- швидкісна витривалість у простих локомоторних діях +6,4 +2,1 

- динамічна силова витривалість м’язів-розгиначів верхніх кінцівок +61,8 +18,8 

- координація у нелокомоторних рухах тіла в просторі +39,4 +9,7 

- здатність до вестибулярної стійкості +45,2 +12,9 

- координація в атакувальних і захисних діях одноборств +17,2 +2,6 

- швидкісна витривалість у складно-координаційній руховій діяльності +24,5 +11,9 

ДОСЯГНУТИЙ НАПРИКІНЦІ РЕЗУЛЬТАТ у розвитку фізичних якостей:   

- загальна витривалість, с 641 702 

- динамічна силова витривалість м’язів-згиначів верхніх кінцівок, к-ть 21,4 16,8 

- швидкісна витривалість у простих локомоторних діях, с 13,1 14,0 

- динамічна силова витривалість м’язів-розгиначів верхніх кінцівок, к-ть 24,6 18,3 

- координація у нелокомоторних рухах тіла в просторі, балів 4,6 3,6 

- здатність до вестибулярної стійкості, балів  4,5 3,5 
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- координація в атакувальних і захисних діях одноборств, балів 115,1 130,2 

- швидкісна витривалість у складно-координаційній руховій діяльності, с 4,7 4,0 

   

 

Іншими словами, експериментальна група досягла значно вищого 

результату у формуванні готовності майбутніх офіцерів ДПСУ до фізичного 

виховання особового складу під час професійної діяльності в підпорядкованому 

підрозділі, ніж контрольна група. 
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Механізм нафтовіддачі при впливі водних розчинів ПАР на залишкову 

нафту в колекторах різних типів складний і багатогранний, що зумовлює 

необхідність подальших експериментальних і промислових досліджень на 

сучасній науковій основі. 

У XX столітті сталося 15 - ти кратне збільшення рівня споживання 

енергоресурсів, основну частку в яких становлять нафта і газ. У найближчій 

перспективі домінуюче положення, як основного джерела моторних палив і 

сировини нафтохімічних виробництв, збережеться за нафтою. Разом з тим, 

швидкий видобуток з активних запасів призведе до того, що через 20 років 

основний обсяг світового видобутку до 70 % буде забезпечуватися за рахунок 

важковидобувних запасів нафти. Вже сьогодні в Україні  на більшості 

найбільших нафтових родовищ, що вступили в пізню стадію розробки, частка 

важко запасів збільшилася більш ніж в 10 разів і продовжує збільшуватися [1]. 

Обмежене застосування сучасних технологій підвищення нафтовіддачі 

призводить до того, що коефіцієнт вилучення нафти скорочується за 

десятиліття на 3 - 4%. Тому вже сьогодні необхідно інтенсивно впроваджувати 

нові передові технології, спрямовані на залучення в розробку всіх типів 

залишкових нафт на родовищах, що вступили в завершальну стадію 

експлуатації, і ефективне освоєння родовищ важких високов'язких нафт. 

Тому, дослідження спрямоване на вирішення актуальної задачі - розробку 

комплексу технологій для підвищення нафтовіддачі пластів, збільшення дебіту 

видобувних свердловин. 

Метою справжніх досліджень є можливість підвищення ефективності 

розробки родовищ високов'язких нафт із застосуванням поверхнево - активних 

речовин. Збільшення коефіцієнта вилучення високов'язкої нафти в умовах 

неоднорідних по проникності пластів має забезпечуватися за рахунок 

впровадження технології закачування поверхнево - активних речовин. 
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При всіх перевагах освоєного промисловістю методу заводнення 

нафтових покладів як методу найбільш повного вилучення нафти він, тим не 

менш, вже не забезпечує необхідну кінцеву ступінь вилучення нафти з пластів, 

особливо в умовах неоднорідних пористих середовищ і підвищеної в'язкості 

нафти, коли досягається відносно низьке охоплення пластів заводненням. Після 

закінчення розробки нафтових родовищ у надрах залишається від 40 до 80 % 

запасів нафти. Залишкова нафту в основному знаходиться в такому стані, що 

довилучення її звичайними методами розробки складно. 

Як відомо, розрізняють залишкову нафту двох типів. Перший тип являє 

собою не залучену в процес фільтрації нафту, зосереджену в застійних і 

недренованих зонах і пропластками, не охоплених впливом витісняювальних 

агентів. Причинами виникнення так званих «ціликів» нафти є в першу чергу 

неоднорідність пласта по проникності і низьке охоплення пласта заводненням і 

сіткою свердловин. Промисловими дослідженнями встановлено, що при 

відмінності проникностей двох пропластків, розділених глинистою 

перемичкою, в 5 разів і більше, вода практично не надходить у низькопроникні 

пропластки, в результаті чого нафта залишається залученою в розробку. 

Очевидно, що залишкова нафту цього типу за складом практично нічим не 

відрізняється від тієї, що витісняється, оскільки вона не взаємодіє із флюїдами, 

що запомповуються. 

Інший тип залишкової нафти являє собою нафту , що залишилася в 

частково промитих об’ємах пласта. Згідно із характером зміни фазових 

проникностей, при високих значеннях водонасиченості (великій мірі 

вироблення колектора) нафта стає практично нерухомою. Для цього типу нафти 

велику роль відіграють взаємодії в системі порода - нафта і флюїди, що 

напомповуються, зокрема, характер змочуваності поверхні породи. Склад цього 

типу залишкової нафти відрізняється від складу нафти на початку розробки. 
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Виявляється, склад і властивості залишкової нафти значно залежать від 

характеру змочуваності поверхні пор порід. 

При витіснення нафти з гідрофільного пористого середовища 

реалізується режим витіснення, близький до «поршневого», коли до 90 % нафти 

видобувається в безводний період. У свою чергу, водний період для 

гідрофільних гірських порід нетривалий, і при закачуванні 0,5-1,5 порових 

об’ємів води досягається гранична обводненість видобутої продукції. Зв'язана 

вода утворює плівку по всій поверхні породи, а залишкова нафта переважно 

зосереджена у великих порах. Фільтрація води відбувається в першу чергу за 

дрібним і середнім капілярах, нафту з яких виштовхується у вигляді крапель в 

більші капіляри. Залишкова нафтонасиченість в цьому випадку представлена 

капілярно - защемленою нафтою. 

У гідрофобному пористому середовищі, навпаки, вода зосереджена в 

центрі великих пор, а нафта утворює плівку на поверхні породи. При витісненні 

вода формує безперервні канали через великі і середні капіляри, а товщина 

нафтових плівок поступово зменшується. Процес витіснення для гідрофобних 

колекторів характеризується коротким безводним і тривалим водним періодом, 

для досягнення граничної обводненості потрібно закачування 6-10 порових 

об’ємів води. Залишкова нафта зосереджена в плівці на поверхні породи, а 

також у дрібних і застійних зонах.  

Найбільші коефіцієнти витіснення нафти, що перевищують 70 %, 

досягаються в колекторах з проміжною змочуваністю, коли дрібні пори 

гідрофільних, а великі - гідрофобні. У цьому випадку одночасно відбувається 

витіснення крапель нафти, зосередженої в гідрофільних порах, і відмивши 

плівковою нафти в гідрофобних. Через наявність гідрофобних ділянок 

утворюється значно менше капілярно - защемленої нафти.  
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Формування залишкової нафти в промитих зонах визначається також 

властивостями самої нафти. Компонентний склад, дисперсна будова, вміст 

важких фракцій, наявність полярних асфальтено - смолистих речовин є 

факторами, що впливають на структурно - механічні властивості крапель і 

плівок нафти і на міжфазний натяг. Зокрема, зміст і структура асфальтенів і 

смол мають принципове значення для процесу витіснення, оскільки саме в цих 

компонентах зосереджена велика частина полярних і поверхнево - активних 

речовин, що роблять стабілізуючий вплив на колоїдні системи і підсилюють 

адсорбцію нафти на поверхні породи. 

Вирішення проблеми підвищення ефективності розробки родовищ з 

важковидобувними запасами пов'язане зі створенням нових і вдосконаленням 

існуючих фізико - хімічних методів, що забезпечують більш повне вилучення 

нафти і зменшення обсягів видобутку попутної води. У зв'язку з цим важливого 

значення набувають методи регулювання розробки родовищ, що вступають в 

пізню стадію, з високим виробленням запасів і значною обводненістю [2]. 

Аналіз результатів промислових випробувань нових способів збільшення 

нафтовіддачі заводнених пластів показує, що для покладів, що знаходяться на 

пізній стадії розробки, найбільш перспективними є фізико - хімічні, 

гідродинамічні, хвильові та мікробіологічні методи впливу на пласт. 

Застосування зазначених методів впливу на обводнені пласти може призвести 

до підвищення коефіцієнта витіснення нафти з пористої середовища або до 

збільшення коефіцієнта охоплення впливом водою, яка закачується або 

одночасного збільшення як коефіцієнта витіснення, так і охоплення впливом. 

Таким чином, МПН пластів на пізній стадії заводнення покладів можна 

розділити на три групи: 
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1. методи, спрямовані на збільшення коефіцієнта витіснення нафти з пористого 

середовища шляхом поліпшення нафтовідмиваючих властивостей води, яка 

закачується; 

2. методи, спрямовані на підвищення охоплення покладів впливом води; 

3. методи комплексного впливу на поклад, що дозволяють одночасно збільшити 

як коефіцієнт витіснення нафти, так і охоплення пласта впливом [3]. 

Методи збільшення коефіцієнта витіснення нафти з використанням різних 

хімічних продуктів застосовуються на початкових стадіях розробки родовищ. 

Основна увага приділяється збільшенню коефіцієнта витіснення із 

застосуванням ПАР, лугів, кислот і розчинників. У даному напрямку досягнуто 

певних успіхів. 

При використанні другої групи методів, заснованих на підвищенні 

фільтраційного опору обводнених зон нафтоводонасиченого колектора, 

застосовують полімери, полімери зі зшивачами, полімердисперсні системи 

(ПДС), колоїдно - дисперсійні системи (КДС), волокнисто - дисперсні системи 

(ВДС) та інші осадко - гелеутворювальні композиції. Ці методи найбільш 

широко почали застосовуватися на пізній стадії розробки родовищ, що 

пов'язано зі зниженням ефективності гідродинамічних і ряду фізико - хімічних 

методів на основі ПАР, кислот і лугів. 

Комплексний вплив на нафтоводонасичений колектор досягається при 

використанні наступних технологій: 

закачування алкілірованої сірчаної кислоти (АСК) ; 

лужно - силікатне і лужно - полімерне заводнення, застосування 

тринатрійфосфату; 

комбіновані технології, засновані на закачуванні ПДС з поверхнево - 

активними речовинами і лугами, ПДС та ін; 
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методи, засновані на спільному закачуванні полімерів, ПАР, кислот, лугів 

та розчинників; 

спільне використання фізичних методів (акустичний вплив, дії вібрації) і 

нафтовитісняючих агентів; 

гідродинамічні методи підвищення нафто вилучення [4]. 

Таким чином, маючи уявлення про розподіл пор за розмірами, 

змочуваності і нафтонасиченості порід можна в першому наближенні 

прогнозувати ефективність застосування технологій для вилучення залишкової 

нафти. Для цього необхідне проведення комплексу фізико - хімічних і 

фільтраційних лабораторних досліджень, що дозволяють адекватно оцінити 

механізм формування залишкової нафти в конкретних геолого-промислових 

умовах і залежність її форм від колекторських властивостей пласта, 

властивостей насичуючих його флюїдів, здійснити підбір ефективних 

нафтовитісняючих реагентів та їх рецептури. 
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У сучасних умовах розвитку світової економіки туризм став однією з 

провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей, що об’єднує та 

стимулює розвиток інших галузей, функції яких полягають у задоволенні 

різноманітного попиту на різні види відпочинку і розваг, зокрема це культура, 

мистецтво, спорт, освіта, наука, фінанси, народні промисли, транспорт, 

торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів 

широкого вжитку тощо [2]. 

Сфера туризму та курортів стає однією з основних галузей, що впливає на 

загальний стан і тенденції світової економіки. За оцінкою Всесвітньої 
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туристичної організації ООН (ЮНВТО), внесок туризму до світового валового 

внутрішнього продукту з урахуванням непрямого ефекту становить 10 

відсотків. Загальна кількість робочих місць, що прямо або опосередковано 

стосуються сфери туризму, становить 11 відсотків. У 2015 році частка 

міжнародних туристичних прибуттів збільшилася на 4,4 відсотка і становила 

1184 млн. туристів [1]. 

Туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, 

пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної 

діяльності в місці, куди особа від'їжджає [3]. Залежно від категорій осіб, які 

здійснюють туристичні подорожі існують такі види туризму: дитячий; 

молодіжний; сімейний; для осіб похилого віку; для осіб з інвалідністю; 

культурно-пізнавальний; лікувально-оздоровчий; спортивний; релігійний; 

екологічний (зелений); сільський; підводний; гірський; пригодницький; 

мисливський; автомобільний; самодіяльний тощо [3].. 

Курортна справа - сукупність усіх видів науково-практичної та 

господарської діяльності, спрямованих на організацію та забезпечення 

лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань із 

використанням природних лікувальних ресурсів [3]. 

Сфера послуг і, зокрема, такі її складові, як готельний комплекс, туризм 

та рекреаційний бізнес, здатні зробити значний внесок у зростання валового 

внутрішнього продукту при відносно малих затратах та коротких термінах 

окупності. Крім того, прискорений розвиток цієї сфери сприятиме динамічному 

розширенню внутрішнього ринку як основи стабільного економічного 

зростання в регіоні. А отже, сфера туризму та курортів передбачає максимальну 

консолідацію зусиль великого числа учасників. 
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Туристична галузь є стратегічним вектором розвитку Херсонської 

області, яка має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та 

іноземного туризму. 

Херсонщина посідає одне з провідних місць серед регіонів України за 

рівнем забезпеченості цінними природно-рекреаційними та історико-

культурними ресурсами, здатними генерувати значний інтерес вітчизняних та 

іноземних туристів. Область має вигідне геополітичне розташування, 

комфортні мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, унікальну флору 

та фауну, багату історико-культурну, архітектурну спадщину, розвинену 

мережу транспортного сполучення, достатні людські ресурси. 

Усі ці переваги сприяють формуванню в регіоні потужного туристично-

рекреаційного комплексу, розвиток якого впродовж останніх років 

характеризується динамічним зростанням основних показників діяльності, що 

якісно впливає на соціально-економічну ситуацію в цілому. 

Насамперед, це вихід до двох морів – Чорного й Азовського, морські 

пляжі, протяжність яких перевищує 200 км, родовища цілющих 

бальнеологічних ресурсів (мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, 

ропи соляних озер), а також 80 об’єктів і територій природно-заповідного 

фонду, два із чотирьох існуючих в Україні біосферні заповідники 

(Чорноморський та «Асканія-Нова»), 4 національні природні парки (Азово-

Сиваський, «Олешківські піски», «Джарилгацький», «Нижньодніпровський»), 

унікальна Дельта Дніпра – плавні міжнародного значення, понад 5 тисяч 

історико-культурних об’єктів. 

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку наявні туристичні 

ресурси області потребують належного інфраструктурного облаштування для 

забезпечення високих стандартів та безпеки туризму, підвищення рівня 
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обслуговування та якості надання туристичних послуг, розвитку сучасної 

індустрії гостинності. 

На території курортно-рекреаційних районів області, розташованих на 

узбережжях Чорного й Азовського морів, провадять діяльність близько 

1064 пансіонатів та міні-готелів приватного сектору, 280 закладів відпочинку та 

оздоровлення державної, комунальної, приватної форм власності, з них 

46 дитячих спеціалізованих закладів. Крім закладів відпочинку та 

оздоровлення, на узбережжі послуги з розміщення в області надають 62 об’єкти 

сільського зеленого туризму, 64 цілорічні готельні підприємства. 

Послуги з організації внутрішнього та міжнародного туризму в області 

надають 15 туроператорів та понад 100 турагентів, діяльність яких через 

невідповідність туристичної інфраструктури області спрямовується переважно 

на виїзний туризм, а не на налагодження стійкого організованого в’їзного 

туристичного потоку як внутрішніх, так і іноземних туристів. 

При цьому результати досліджень засвідчили, що, крім курортно-

рекреаційної складової, в області відбувається стійке зростання попиту на 

спеціалізовані різновиди та форми туризму, такі як риболовля та полювання, 

винний, водний, екологічний, подієвий, гастрономічний, сільський зелений, 

історико-культурний, спортивний  туризм, різноманітні активні види 

відпочинку тощо. 

Щороку спостерігається тенденція впливу сфери туризму та курортів на 

позитивну динаміку показників економічного та соціального розвитку області 

за рахунок нарощування чисельності внутрішнього та іноземного туризму,  

збільшення обсягів надходжень від туристичної галузі. 

З туристичною метою в 2014 році область відвідали близько 2,2 млн осіб, 

у 2015 році – 2,8 млн осіб, у 2016 році – 3,2 млн осіб, у 2017 році – 3,5 млн осіб, 

у 2018 році – 3,5 млн осіб. 
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Завдяки відновленню роботи міжнародного аеропорту «Херсон»  

повітряним шляхом Херсонщину відвідали в 2014 році 744 іноземці, у 2015 

році – 7169 іноземців, у 2016 році – 9892 іноземці, у 2017 році – 8254 іноземці 

та за 10 місяців 2018 року – 7334 іноземці. У 2018 році до п’ятірки провідних 

країн-відвідувачів Херсонщини увійшли Туреччина, Ізраїль, Німеччина, США 

та Японія. 

Останніми роками зростають обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів 

від суб’єктів господарювання туристичної галузі (заклади розміщення та 

туристичні агентства): у  2015 році – 10917,53 тис.грн, у  2016 році – 

19 290,4 тис.грн,  у 2017 році –  27 342,6 тис.грн,  за 10 місяців 2018 року –  

28 145,8 тис.грн. Сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів у 

2015 році  склала 1074,71 тис.грн,   у  2016 році – 1 888,4 тис.грн, у 2017 році – 

2 702,9 тис.грн, за 10 місяців 2018 року – 3 018,5 тис.грн. 

Зазначена динаміка та фактори свідчать про необхідність вжиття 

додаткового комплексу заходів для стимулювання розвитку внутрішнього та 

в’їзного туризму. Туризм і рекреація як економічно вигідні галузі 

господарювання у перспективі мають зайняти одне з провідних місць у 

структурі господарського комплексу області та вагому частку у структурі ВВП. 

Важливою умовою подальшого розвитку туристично-рекреаційної 

діяльності в Херсонській області є збереження та раціональне використання 

природних рекреаційних ресурсів, ефективне використання та оновлення 

наявної матеріально-технічної бази, розширення ринку рекреаційних послуг з 

метою більш повного задоволення потреб населення у відпочинку й 

оздоровленні, зростання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури 

та створення додаткової платформи для розміщення, відпочинку, оздоровлення, 

супутніх туристичних послуг за рахунок залучення внутрішніх і зовнішніх 

інвестицій. 
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Крім того, збільшення числа внутрішніх та в’їзних туристів має стати 

ефективним інструментом економічного зростання регіону. Кошти, які залишає 

кожен турист у межах області, є прямою інвестицією в туристично-

рекреаційний комплекс. 
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Специфікою шкільного фізичного виховання є озброєння школярів 

необхідними для життя руховими уміннями і навичками та належний всебічний 
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і гармоній розвиток їхніх фізичних (рухових) якостей. Ці завдання діалектично 

взаємопов’язані, а тому їх вирішення відбувається у єдиному навчально-

тренувальному процесі [9, с 59].  

Функціонування та розвиток людини підпорядкований певним 

біологічним та психологічним закономірностям, що об’єднані в теорію 

адаптації організму до фізичних навантажень. Тому першоосновою 

ефективного шкільного фізичного виховання є побудова вчителем навчально-

тренувальних програм, що повністю узгоджені із цими закономірностями.  При 

цьому необхідно врахувати вікові, статеві та індивідуальні особливостей дітей 

[3, 6, 8]. З іншого боку успішне вирішення завдань фізичного виховання не 

можливе без активної суб’єктивної участі самих школярів у цьому процесі. Цю 

вимогу педагог повинен забезпечити разом із батьками дітей та усіма 

працівниками школи [9, с 62]. 

Аналіз спеціальної літератури показав, що проблемами програмування 

навчального матеріалу займались І.М. Онищенко (1975), М.М. Боген (1985), 

А.В. Чудиновских, А.Т. Воробьев (1990), Ю.К. Гавердовский, Ф.П. Мамедов, 

(1984), Б.М. Шиян (2002). Вони довели потребу в конкретизації навчальних 

завдань на кожен урок (М.М. Боген, 1985; А.В. Чудиновских, А.Т. Воробьев, 

1990), виявили вирішальну роль належного рухового досвіду, розробили теорію 

адаптивного навчання (Ю.К. Гавердовский, Ф.П. Мамедов, 1984), також 

обґрунтували ідею комплексного підходу до вирішення навчальних та 

тренувальних завдань (І.М. Онищенко, 1975; Б.М. Шиян, 2002). Проте нами не 

виявлено достатньо обґрунтованої технології формування навчальної програми, 

яка б враховувала усі чинники формування раціональної рухової навички. 

Проблеми програмування тренувального процесу досліджували 

А.А. Гужаловский (1984), В.Н. Платонов (1985), Б.А. Ашмарин (1990), 

Л.П. Матвеев (1991), Л.В.Волков (1999), Л.В. Мосійчук (2004). Ними доведено 
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необхідність диференційованого фізичного виховання (З.И. Кузнецова, 1967), 

обґрунтовано теорію сенситивних періодів у розвитку фізичних якостей (А.А. 

Гужаловский, 1984; Л.В. Волков, 1999), визначено оптимальну форму 

поступового підвищення величини фізичного навантаження (В.Н. Платонов, 

1985; Б.А. Ашмарин 1990; Л.П. Матвеев, 1991), теоретично обґрунтовано 

технологію формування системи всебічного розвитку фізичних якостей за 

принципом “повного позитивного переносу" у вдосконаленні усіх рухових 

функцій (Л.В. Мосійчук, 2004). Але досі залишається не вирішеним ряд 

важливих питань, серед яких: за якими ознаками об’єднувати в окремому 

занятті завдання різної тренувальної спрямованості; яка величина “позитивного 

переносу" при розвитку різних груп рухових функцій; яка повинна бути 

послідовність вирішення різноспрямованих тренувальних завдань в окремому 

занятті та системі суміжних занять; які засоби тестування всебічної фізичної 

підготовленості є найбільш інформативними та доступними. 

Поряд з цим, якби якісно не було забезпечено реалізацію педагогом його 

конструктивної функції, реалізувати заплановане важко без активної суб’єктної 

(свідомої) участі учнів у цьому процесі. Ще важче домогтись самостійного 

фізичного виховання людини після закінчення школи протягом усього її життя. 

Саме тому реалізація сформованої навчально-тренувальної програми вимагає 

пошуку шляхів активізації суб’єктної участі школярів у цьому процесі.  

Аналіз спеціальних інформаційних джерел вказує на те, що увагу цьому 

питанню приділяло багато дослідників (Лях В.И., Мейксон Г.Б., Кофман Л.Б., 

1996, Данилевич М.В., 1999; Добринський В.С., 2000; Круцевич Т.Ю, 2000; 

Шиян Б.М, 2001, Безверхня Г.В., 2004). Ними доведено необхідність у 

вихованні та врахуванні власного інтересу школярів до фізичного виховання, 

озброєнні учнів теоретичними знаннями для формування переконань у 

необхідності систематичних занять, формуванні необхідних умінь і навичок, 
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співпраці сім’ї і школи, залученні до самостійних занять, чутливої шкали 

оцінювання та рейтинговій оцінці досягнень школярів. 

Не дивлячись на досягнення вчених у вирішенні цієї важливої проблеми, 

ми дійшли висновку, що для реалізації її на практиці ще досить далеко, 

оскільки при формуванні власного інтересу та звички до фізичного 

вдосконалення дослідники не враховують усіх термінових та перспективних 

потреб школярів, не спостерігається комплексного врахування чинників 

активізації суб’єктної участі у фізичному вихованні. На сьогоднішній день 

також проблемним є визначення засобів для тестування усіх рухових функцій у 

кожній з головних м’язових груп, не розроблено шкалу оцінювання 

гармонійності розвитку м’язової системи школярів та шкалу оцінювання 

досконалості постави (Л.В. Мосійчук, 2004). 

Поряд із бажанням займатись необхідно знати, як це робити із 

максимальною ефективністю. Тому, в контексті реалізації зазначених 

принципів необхідно забезпечити засвоєння учнями необхідного обсягу 

теоретичних знань для побудови та самоконтролю навчально-тренувального 

процесу у фізичному вихованні. Проте, нами не виявлено чіткої системи 

теоретичних відомостей, що необхідні школярам для усвідомлення місця 

фізичного виховання в задоволенні різних потреб людини та самостійної 

побудови і реалізації ефективного навчально-тренувального процесу. Особливо 

актуальною означена проблема є для підлітків та старшокласників, оскільки у 

цьому віці створені сприятливі біологічні передумови для реалізації навчально-

тренувальної програми (І.М. Онищенко, 1975). 

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена потребою середньої 

школи у науково обгрунтованій технології програмування та реалізації 

навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні школярів. У цьому 

напряму буде спрямована наша подальша наукова робота. 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ЯК 

ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Москалюк Н.В. 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка, вул. М. Кривоноса 2, Тернопіль, 46027 

e-mail: natalen29@gmail.com 

 

Сучасний стан розвитку суспільства потребує підвищення якості 

підготовки випускників вищих навчальних закладів. Освіта для нинішніх 

випускників не може ототожнюватися лише з отриманням знань, виробленням 

умінь і навичок. Вона має сприяти формуванню компетентного фахівця, 

конкурентноспроможного на ринку праці, здатного адаптуватися до змін, 

вільно володіти професією та  готового до постійного професійного зростання, 

соціальної і професійної мобільності. Студенти повинні вміти використовувати 

отримані у процесі навчання знання у практичній діяльності, мати логічне 

мислення, достатній рівень розвитку пізнавальних здібностей, навички 

використання комп’ютерних технологій для організації своєї праці, вміння 

проводити на підставі аналізу отриманих даних перевірку висунутих 
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тверджень, а також знаходити й обґрунтовувати вибір оптимальних рішень. 

Проблема підготовки вчителя є чи не найголовнішою, найпріоритетнішою, бо 

який учитель – така і школа, а від школи залежить рівень освіченості, 

вихованості громадян держави.  

Ми констатуємо відсутність сучасної матеріально-технічної бази в 

освітніх навчальних закладах. Класичні освітні програми перенасичені теорією, 

що аж ніяк не мотивують та не зацікавлюють дітей, а методи навчання дуже 

часто побудовані на запам’ятовуванні масивів інформації, які у сучасному світі 

нічого не вартують, набагато ціннішим є вміння мислити, аналізувати та 

приймати рішення. Ми хочемо жити в багатій і заможній країні, але чи це 

можливо без інвестицій в науку та освіту, без підготовки професійного вчителя. 

Саме тому, вкрай необхідним є пошук шляхів і засобів, які дають змогу зробити 

новий крок у методичній підготовці майбутнього вчителя біології, яка б 

задовольнила потреби школи в спеціалістах нового типу. 

Навчальний процес у вищому навчальному закладі має бути, по-перше, 

спрямований на реалізацію конкретних завдань, передбачених реформою 

школи; по-друге, імітацією того середовища, в якому доведеться працювати 

майбутнім учителям; по-третє, має виробляти в студентів уміння і навички 

розв’язання практичних завдань. Студенти повинні вміти самостійно і науково 

приймати рішення; конструювати нові плани; створювати і перевіряти гіпотезу, 

визначати послідовність дій своєї діяльності; розробляти методику, за якою 

буде проходити спостереження, вивчення досвіду, експерименту; 

встановлювати зв’язки і відношення між педагогічними явищами; обробляти 

отримані результати, факти; формулювати висновки з проведеної роботи тощо. 

Активне навчання переслідує мету зробити кожного студента безпосереднім 

учасником навчального процесу, який сам шукає шляхи і засоби розв’язання 

проблем.  
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Основна мета при підготовці студентів, майбутніх вчителів, полягає у 

популяризація науки та освіти серед молоді, розвиток новітньої наукової еліти 

в Україні; розвиток прагнення до відкриття і розуміння світу через самостійні 

експерименти і участь в творчому процесі; створення умов для творчого 

розвитку особистості та інтелектуального самовдосконалення; формування 

умінь, особливо істотних в XXI столітті: спілкування, співпраці, критичного та 

креативного мислення, а також вирішення проблем та інноваційних процесів; 

створення в суспільстві переконання в тому, що гармонійний розвиток 

цивілізації спирається на наукові винаходи, нові технології і гуманітарне 

мислення.  

Практика викладання біологічних дисциплін показує, що саме під час 

дослідної роботи студенти знайомляться з цікавою природничою наукою, 

отримують необхідні знання, які будуть застосовуватися у майбутньому. 

Необхідно навчання спрямовувати в такому руслі, щоб нові поняття не 

давалися студентам у готовому вигляді, а студенти відкривали їх у процесі 

самостійної дослідницької діяльності. Формування дослідницьких умінь у 

студентів, майбутніх вчителів біології, здійснюється, в основному, в процесі 

проведення практичних і лабораторних занять, польових практик, під час 

науково-дослідної роботи, самостійного виконання індивідуальних досліджень. 

Основою діяльності студентів, як майбутніх спеціалістів, є сформовані ще на 

першому курсі вміння, що вимагає від студентів підвищення ініціативи і 

творчої самостійності у навчальному процесі, а від викладачів – створення 

максимально сприятливих педагогічних умов для формування такої діяльності 

в структурі системи навчання. 

На хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка постійно ведеться 

науково-дослідна робота з ряду дисциплін, організовується і проводиться у 
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природі (лабораторія біології та екології «Голицький біостаціонар», 

агробіологічна лабораторія), в спеціалізованих навчальних лабораторіях, 

оснащених технічними засобами навчання, де для її проведення є всі необхідні 

умови: підручники, навчальні посібники, ілюстративний матеріал (таблиці, 

схеми), гербарій, колекції, вологі препарати, муляжі, мікропрепарати, постійно 

діючі стенди тощо. Під час навчання студенти виконують індивідуальні 

тематичні завдання дослідного характеру, під час яких вивчають морфологічну 

будову рослин, їх поширення і розмноження тварин, основи екології, 

набувають навичок по догляду за рослинами і тваринами, раціонального 

використання рослин і продуктів рослинного походження на благо людини. 

Польові практики, що є важливою складовою у формуванні дослідницьких 

вмінь, завершуються виконанням індивідуальних дослідницьких завдань, 

тестовим контролем знань, підготовкою дидактичного матеріалу, захистом 

звітів із практики з представленням фотоматеріалів, колекцій. Щорічно на 

факультеті виконуються курсові і магістерські роботи, що передбачають, 

застосування експериментальних досліджень для підтвердження результатів.  

Отже, розвиток інтересу студентів до навчальних і наукових досліджень 

забезпечує фахову підготовку майбутніх фахівців. Саме тому, в процесі 

підготовки фахівців у вищому навчальному закладі, всі зуcилля повинні бути 

спрямовані на високий рівень професіоналізму, поєднаний з високою, 

культурою й гуманістичними світоглядними позиціями. 
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Тематика: Політичні науки  

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА АЗЕРБАЙДЖАНУ ТА ЄС В 

КАСПІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ  

 

Мустафазаде Парвана Тельман кизи 

Аспірант факультету міжнародних відносин ЛНУ ім.І.Франка 

 PeriRustamova865@gmail.com 

 

Побудова рівноправного співробітництва з Європейським Союзом є 

одним із стратегічних цілей зовнішньої політики Азербайджану. Важливим 

аспектом такої співпраці є питання енергетичної політики. Варто 

підкреслити, що до початку 2000-х років структура взаємовідносин між ЄС 

та Азербайджаном була подібною схемі відносин ЄС з південно-

кавзказськими республіками. Поступово Азербайджан став набувати 

особливого значення в пріоритетах ЄС, що було зумовлене наявністю 

енергетичного потенціалу держави. Однак, на відміну від США, ЄС більш 

повільно проявив ініціативу щодо співробітництва з державами Південного 

Кавказу, побоюючись конфронтації з Іраном та Росією. 

Після того як Азербайджан був включений в програму «Європейської 

політики сусідства» 13 листопада 2004 року в Баку була проведена 

Міжнародна конференція «Енергетичне співробітництво між Європейським 

Союзом, прикаспійськими державами і сусідніми з ними державами». У 

зв’язку з підписанням цієї угоди в міжнародній практиці з’явився термін 

«Бакинська ініціатива». В заключному документі конференції 

підкреслюється важливість енергетичної співпраці держав Каспійського 

регіону з ЄС в двосторонньому та багатосторонньому форматі. Азербайджан 
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виступив із заявою про незастосування норм і принципів заключного 

документу відносно Вірменії до моменту вирішення конфлікту.  Енергетичне 

співробітництво Азербайджану з міжнародними організаціями базується на 

принципі важливості реалізації національних інтересів, тому держава 

використовує енергетичну дипломатію як інструмент тиску на конфліктуючу 

сторону. 

Відомо, що Азербайджан є державою-партнером INOGATE – програма 

технічної допомоги в сфері енергетики, що фінансується Європейським 

Союзом, яка діє з 1996 року. INOGATE також діє в рамках програми 

Східного партнерства та Бакинської ініціативи. В Азербайджані ця програма 

сприяє ефективному розвитку енергетичного сектору. Разом з Міжнародним 

енергетичним агентством INOGATE проводить порівняльний аналіз прогресу 

країн-партнерів в досягненні чотирьох цілей Бакинської ініціативи, а також 

надає стратегічні рекомендації щодо вдосконалення енергетичних секторів 

країн-партнерів. 

13 квітня 2015 року в свої доповіді виконавчий директора 

Міжнародного енергетичного агентства Марія ван дер Хоовен зазначила: 

«Азербайджан прискорює реформи з метою переходу до конкурентних 

ринків і розробляє ефективну стратегію енергоефективності». 

В 2004 році Рада Європи прийняла рішення про включення держав 

Південного Кавказу в сферу дій Європейської політики сусідства. Таке 

рішення стало доказом готовності Євросоюзу щодо розширення 

співробітництва з Азербайджаном і виходом за рамки того, що було 

передбачено Угодою про партнерство і співробітництво. Новим кроком у 

цьому напрямку стала доповідь від 2 березня 2005 року про оцінку прогресу 

в Азербайджані в сфері політичних та економічних реформ. В документі 

були виділені сфери, в якому двостороннє співробітництво мало реальні 
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перспективи розвитку. 

Стратегія енергетичної політики ЄС передбачає двостороннє, 

багатостороннє та регіональне співробітництво. Розвиток двосторонніх 

відносин з державами Африки, Кавказу, Каспійського басейну,  Центральної 

Азії, Перської затоки та Латинської Америки входить в перелік зовнішніх  

енергетичних інтересів ЄС. 

Зближення ЄС з державами Каспійського регіону, зокрема з 

Азербайджаном в енергетичній сфері зумовлене в першу чергу економічною 

вигодою. Так, в 2014 році загальний обсяг торгівельних операцій Євросоюзу 

з державами Південного Кавказу склав 20,2 млрд. євро. Азербайджан є 

найбільшим торгівельним партнером ЄС в регіоні на який припадає 90 % 

товарообігу. Експорт Азербайджану в ЄС практично повністю складається із 

нафтопродуктів, і з 2004 до 2014 року виросло з 1,3 млрд. євро до 131, 1  

млрд. євро. 

На жаль, Азербайджан не є членом СОТ і без членства в цій організації 

переговори щодо зони вільної торгівлі з Європейським Союзом не 

розпочнуться. Це є важливим критерієм та умовою для інтеграції в 

європейський простір. Однак уряд Азербайджану демонструє готовність 

підтримувати політико-економічні відносини з ЄС використовуючи 

енергетичний фактор. Для вступу в СОТ потрібно бути готовим до великої 

конкуренції міжнародного ринку. Завдяки статусу надійного партнера на 

міжнародному рівні Азербайджан здобув довіру провідних держав світу, 

зокрема Європейського Союзу. 

Отже, між Азербайджанською Республікою та ЄС формується новий 

формат взаємин, який передбачає реалізацію енергетичних та транспортних 

проектів регіонального та міжнародного значення. Стратегічні можливості 

Азербайджану в Каспійському регіоні сприяли появі політико-економічного 
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інтересу Європейського Союзу в цьому регіоні. Якщо раніше відносини 

Азербайджан – ЄС розглядались через призму політики ЄС відносно держав 

Південного Кавказу, то сьогодні ситуація є значно відмінною. Завдяки 

проекту Південного газового коридору, Азербайджан перетворюється в 

стратегічного партнера ЄС, що має цілком взаємний характер.   

 

 

Тематика: Інші професійні науки 

 

ПРИРОДА ПРОВОДИМОСТИ РАСПЛАВОВ ХАЛЬКОГЕНИДОВ 

ЖЕЛЕЗА И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ 

 

Мустяца О.Н. 

Национальный транспортный университет, канд. хим. наук, доцент, профессор; 

oleg.mustyatsa@gmail.com 

Мельник Н.И. 

Национальный транспортный университет, канд. хим. наук, доцент, доцент   

 

Исследование явлений переноса зарядов в халькогенидных расплавах 

представляет значительный интерес для теории жидкого состояния, 

электрохимии, физики полупроводников и ряда других отраслей науки и 

практики. Особенно важны такие исследования для цветной металлургии, где 

получение тяжелых цветных металлов часто осуществляется по сложным 

технологическим схемам, включающих трудоемкие и громоздкие операции, и 

требует затрат ценных материалов. В то же время простым и перспективным 

представляется метод разложения халькогенидного промышленного сырья 

электролизом расплавов концентратов и штейнов, который открывает новые 
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возможности для комплексной переработки полиметаллических сульфидных 

руд. 

Научные основы способа получения металлов из сульфидного сырья 

разработаны в Киевском государственном университете. Метод основан на 

управлении сложной ионно-электронной природой переноса тока в 

халькогенидных расплавах. Найдено, что с помощью введения гетерополярной 

добавки электронная проводимость может быть подавлена и расплав приведен 

в состояние, пригодное для электролиза. Однако детально изучены только 

системы, проводимость которых в жидком состоянии обусловлена 

значительным ионным и полупроводниковым вкладами. Что же касается 

возможности изменения характера проводимости расплавов со значительной 

выраженностью металлического вклада, то этот вопрос оставался 

неисследованным, несмотря на то, что является принципиально интересным и 

практически важным, так как в халькогенидном минеральном сырье, а также 

различных промпродуктах металлургических переделов присутствуют и такие 

высокопроводящие компоненты, как халькогениды металлов семейства железа.  

Отсюда, изучение природы проводимости и электрохимического 

поведения халькогенидных расплавов металлов семейства железа представляет 

несомненный теоретический и практический интерес. Этому вопросу 

посвящено исследование. 

Предварительно проведен анализ имеющихся сведений о 

кристаллохимических характеристиках и структуре халькогенидных 

соединений металлов семейства железа в твердом состоянии. Эти данные 

используются при обсуждении полученного экспериментального материала. 

Обзор литературы по электрофизическим и электрохимическим 

свойствам халькогенидных расплавов железа можно обобщить в виде 

следующих тезисов: 



486 
 

 

 

- к настоящему времени достаточно изучены лишь сульфидные расплавы 

железа; изучению теллуридних расплавов железа посвящены единичные 

работы; сведения о селенидных расплавах отсутствуют; 

- термо-ЭДС халькогенидных расплавов железа практически не 

исследована; 

- не существует единой точки зрения о природе проводимости изученных 

халькогенидных расплавов. Одни авторы (Дерги, Пасторек, Дэнси, Аргириадес) 

считают сульфидные расплавы металлов семейства железа полупроводниками с 

очень узкой шириной запрещенной зоны, другие, и таких большинство (Есин, 

Ватолин, Смирнов, Яблонский, Добровинский, Никифоров, Лайнер, Чижиков), 

называют эти расплавы металлизированными проводниками. 

Задачей данной работы является исследование природы проводимости 

расплавов халькогенидов железа и возможности управления проводимостью с 

целью приведения высокопроводящего расплава в состояние, пригодное для 

электролитического разложения его на металл и халькоген. 

Для решения поставленной задачи использован комплекс методов - 

электропроводность, термо-ЭДС, поляризационные характеристики и 

электролиз. Изучены системы: Fe-Se, Fe-Te, FeS -Na2S. 

Препараты. Образцы получены сплавлением элементарных металлов и 

халькогенов в кварцевых ампулах в среде аргона над расплавом. Для синтеза 

использовались металл и халькогены высокой квалификации. Состав образцов 

контролировался химическим анализом. Ошибка в установлении состава не 

превышала 0,5 %. Образцы систем FeS-Na2S готовились плавкой сульфидов 

железа с обезвоженным сульфидом натрия. Сульфид натрия получали из 

девятиводного кристаллогидрата обезвоживанием в вакууме над Р2О5 при 

постепенном повышении температуры до 220 °С. Препараты выдерживались в 
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этих условиях до прекращения заметного выделения воды. Остатки воды в 

препарате устранялись прокаливанием при температуре 700 °С.  

Электропроводность (æ) высокопроводящих расплавов исследована 

четырёхзондовым методом на постоянном токе в кварцевой U-образной ячейке 

капиллярного типа с графитовыми электродами и молибденовыми 

токоподводами. Систематическая ошибка, обусловленная классом точности 

приборов, составляет 1 %. Случайная ошибка, которая рассчитана с 

использованием теории вероятности, не превышает 1 %. 

Расплавы с низкой æ исследовались двухзондовым методом на 

переменном токе. В связи с большой химической агрессивностью таких 

расплавов (FeS-Na2S) разработана измерительная ячейка с капилляром из 

алунда. Случайная ошибка при измерении æ в этом случае составляет 3 %, 

систематическая ошибка находится в пределах 2 %. 

Термо-ЭДС (α) измерялась дифференциальным методом относительно 

вольфрамовых зондов. Кварцевая ячейка для измерения α имела два колена для 

размещения в них зачехленных термопар (Pt-PtRh) и вольфрамовых зондов, 

защищенных от агрессивных расплавов графитовыми наконечниками и 

алундовой соломкой. Разница температур между зондами регистрировалась 

дифференциальной термопарой. Систематическая ошибка при измерении α 

равна 2 %, случайная - 1,5 %. 

Поляризационные характеристики снимались методом Леблана в простой 

ячейке без разделения электродных пространств. В ячейках подобного типа в 

среде аргона над расплавом проводились и опыты по электролизу. Аргон 

предварительно тщательно очищался от влаги и кислорода. 

Изучены æ и α расплавов систем Fe-Se, Fe-Te. Характер закономерностей 

в изменении æ в зависимости от этих параметров одинаков в расплавах всех 

исследованных систем. Величины æ расплавов всех изученных нами систем 
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составляют тысячи См/см. Температурный коэффициент æ отрицательный; 

зависимость æ от температуры линейная. æ расплавов системы Fe-Sе в 

интервале составов от 44 до 54 ат. % Sе имеет величины порядка 2000 См/см. 

Ещё большие величины æ (~ 3000 См/см) наблюдаются в расплавах системы 

Fe-Те, содержащих от 39 до 75 ат. % Те. Зависимость æ от температуры всех 

исследованных образцов систем может быть апроксимирована линейными 

уравнениями вида: æ = а - bТ, где a и b - константы уравнения. Конкретно, для 

температурной зависимости æ расплава FeSe - а = 2504; b = 0,46.  

Изотермы æ расплавов, как правило, имеют вид монотонно ниспадающих 

кривых, при этом æ уменьшается с увеличением содержания халькогена в 

расплаве. На изотермах чаще отсутствуют экстремальные точки, 

соответствующие особым точкам на диаграммах состояния. Минимумы 

наблюдаются только на изотермах расплавов Fe-Se, отвечающие составу, 

плавящемуся конгруэнтно (FеSe). Отсутствие, как правило, экстремальных 

точек на изотермах æ халькогенидных расплавов металлов семейства железа, 

или их размытость, свидетельствуют об ослаблении химического 

взаимодействия между атомами переходного металла и халькогенами в 

расплаве. Такое взаимодействие в большей степени выражено в расплавах 

сульфидных и селенидных систем и не проявляется в расплавах теллуридных 

систем. 

Отрицательный температурный коэффициент æ и величины порядка 

тысяч См/см указывают на металлическую природу проводимости расплавов 

систем Fe-Se, Fe-Te. Это подтверждается и данными по термо-ЭДС. Все 

расплавы характеризуются малыми значениями α (порядка единиц мкВ/град).  

Природа проводимости халькогенидных расплавов железа определяется 

характером химического взаимодействия в этих объектах, обусловленным 

особенностями энергетического спектра их атомов.  
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По нашим данным все халькогенидные расплавы железа являются 

металлоподобными проводниками. Экспериментально наблюдаемые при 

плавлении переходы типа полупроводник - металл обусловлены, очевидно, 

перекрыванием валентных d-оболочек и образованием квазинепрерывного 

спектра. Однако, несмотря на выраженный металлический характер 

проводимости исследованных расплавов их нельзя рассматривать как чисто 

электроннопроводящие жидкости; некоторый вклад в электропроводность 

вносят и ионы. Хотя доля ионного вклада (νи) в этом случае ничтожно мала и не 

определяет величину электропроводности, наличие имеет принципиальное 

значение. Исследованные расплавы Fe-Se, Fe-Те следует рассматривать как 

электронно-ионные проводники с преобладанием металлического вклада в 

проводимости. 

Расплав чистого FeS характеризуется отрицательным температурным 

коэффициентом æ и величиной порядка 1500 См/см. Добавка к нему Nа2S в 

количестве 30 мол. % снижает æ системы на два порядка и меняет знак ее 

температурного коэффициента на положительный. Однако электронный вклад 

является еще существенным (вольтамперные характеристики расплава 0,5FeS-

0,5Nа2S, представляют собой прямые линии, исходящие из начала координат). 

Добавка 60 мол. % Nа2S в расплав FeS ведёт к изменению характера I-V – 

кривых и проявлению электродной поляризации; при этом æ падает до 2-3 

См/см и существенно подавляется электронная составляющая проводимости.  

Электролиз расплава 0,35 FeS - 0,65 Na2S проводили при температурах, 

намного ниже Тпл. железа. Выходы по току (η) достигают 29 % при катодной 

плотности тока 1,5 A/см2 и напряжении на клеммах ванны 6-9 B.  

Таким образом, доказана возможность управления электронной 

составляющей проводимости в расплавах жидких электронно-ионных 

(полифункциональных) проводников. Введением гетерополярной добавки их 
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можно привести к состоянию, пригодному для электролиза. Результаты 

необходимо учитывать при использовании электрохимической переработки 

полиметаллических сульфидных руд, в которые входят халькогениды железа.  

 

Тематика: Інші професійні науки 

 

ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ОРГАНІЧНИХ  ВІДХОДІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

                                              Мухіна Катерина Євгенівна 

                                                ст. викладач ІПДО НУХТ, 

                                    заст. директора з інженерної екології  та БЖД 

                                        НВВФ ТОВ  «Геотехнологія» (м. Київ), к.т.н.  

       

        У Національній доповіді про стан навколишнього природного середовища  

України звертають увагу на те, що  ситуація характеризується подальшим 

розвитком екологічних загроз, пов’язаних з відходами – їх утворенням, 

зберіганням, видаленням та захороненням. Збільшуються обсяги накопичення 

відходів, виникають несанкціоновані звалища, не вирішуються проблеми 

поводження з небезпечними відходами. Гострота цих питань стосується як 

окремих регіонів так й в цілому України – через великі обсяги утворення 

відходів, їх накопичення, що пов'язано з недосконалістю системи управлінн у 

цій сфері. Таке вузьке місце як утворення й накопичення відходів відповідно до 

Стратегії державної екологічної політики України до 2030 року набуває в наш 

час широкомасштабного характеру і стає невідкладним питанням державної 

політики як для нашої країни, так і для міжнародного співтовариства в цілому.     
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         Відходи відзначаються різноманітним складом і є комплексними 

сумішами речовин, які містять значні кількості антропогенних забруднень 

хімічного та біологічного походження, що становить потенційну небезпеку для 

здоров’я населення. В національному контексті, зважаючи на структуру 

господарського комплексу і домінування в ньому ресурсоємних 

багатовідходних технологій, управління відходами виходить за рамки 

технологічних питань, оскільки становить комплексну проблему, що охоплює 

всі ключові аспекти сталого розвитку – екологічні, економічні і соціальні.   

      Основними проблемами у сфері поводження з відходами є, зокрема, 

негативний вплив накопичених відходів на здоров'я людей  і стан довкілля, 

недосконалість економічних і правових механізмів управління у цій сфері, 

відсутність ефективного контролю за потоками відходів. 

         Сільське господарство загалом відноситься до матеріало- та  

енергомістких  галузей промисловості. Тут  об’єм  сировини та допоміжних 

матеріалів у декілька разів перевищує  вихід готової продукції. Для підвищення 

ефективності вторинного використання  відходів, або так званих побічних 

продуктів сільскогосподарського виробництва,  ми пропонуємо  застосувати 

виготовлені за розробленою в Україні ЮВЕТ-технологією сушіння з 

одночасним подрібненням вихідної сировини   щодо подальшого використання 

порошку  з неї не лише для корму тварин, а також для потреб  харчової, 

хімічної та фармацевтичної галузей. З цією метою пропонується застосування  

активаційної сушильно-дробильної  порошкової  установки  ЮВЕТ 005. Ця 

установка призначена для виробництва активаційним методом за ЮВЕТ-

технологією порошків продуктивністю 6...50 кг/год з овочів, фруктів, ягід, 

грибів, м'яса, риби, лікарських трав, зернобобових, спецій, меду тощо 

дисперсністю 25...100 мкм (мікрон), вологістю 6...10%, з повним збереженням у 

порошках вітамінів, біологічно активних, смакових та інших  складових. 
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Порошки, виготовлені за технологією ЮВЕТ, ні в чому не поступаються 

сублімованим, багаті вітамінами, антиоксидантами, мінералами, які в організмі 

людини не синтезуються і повинні надходити з їжею. Основною перевагою 

ЮВЕТ-технології є те, що зневоднення рослинної сировини і подрібнення його 

в порошок відбувається з повним збереженням структури клітини – генетично 

закінченого осередку життя, що дозволяє не тільки повністю зберегти 

біоенергетику вихідної сировини, всі вітаміни, макро- і мікроелементи, 

органічні кислоти та інші поживні речовини, що містяться у вихідній сировині, 

але і в десятки разів збільшити сумарний енергетичний заряд продукту. Це дає 

подвійний позитивний ефект впливу на організм людини. Колосальною 

перевагою переробленої таким чином сировини є те, що з часом кінцевий 

продукт не втрачає своїх первинних властивостей, тоді як збережені навіть в 

найбільш комфортних умовах овочі і фрукти до середини зими вже більш ніж 

наполовину втрачають свої позитивні властивості. При застосуванні ЮВЕТ-

технології  спостерігаються вкрай низькі втрати  корисних речовин. Основою 

ЮВЕТ-технології є установка порошкова ЮВЕТ яка призначена для 

виробництва активаційним методом за ЮВЕТ-технологією порошків з 

різноманітної сільгосподарсьскої сировини  з повним збереженням у порошках 

вітамінів, біологічно активних, смакових та інших складових.  Корисність й 

важливість  порошків, що виготовляються за ЮВЕТ-технологіями  

підтверджені проведеними дослідженнями відповідних Науково-дослідних 

інститутів  Академій сільськогосподарстьких наук  як України так і РФ. 

Виготовлені за такою технологією  порошки рекомендовані  до широкого 

використання у харчовій промисловості.  

     Принцип   активаційного методу.  Активаційнй метод полягає в тому, 

що у невеликому об'ємі циліндричного активатора створюється нескінченно 

розвинена поверхня випарювання - сушіння (зневоднення) сировини 
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одночасним подрібненням її на порошок. В активаторі установки за рахунок 

повітряного потоку створюється просторово закручене кільце з зволоженого 

порошку, у яке здійснюється дозована безперервна подача тонкодисперсної 

маси мезги з сировини, що переробляється. У закрученому кільці відбувається 

ротація (заміщення) сухих частинок, що виносяться з активатора, на вологі 

частинки з введеної в активатор мезги в режимі безперервного технологічного 

процесу. При цьому активаційний метод передбачає безперервне механічне 

розкриття капілярів твердих частин перероблюваної сировини, з одночасним 

випаровуванням вивільненої з капілярів води, яка у вигляді оболонки з 

пароповітряної суміші захищає кожну частинку, яка висушується, від впливу 

теплового агента (повітряного потоку), завдяки чому на поверхні такої 

частинки температура не перевищує 20-25° С. В процесі активаційного методу 

одночасно діють  приблизно вісім різних фізичних факторів, що сприятливо 

впливають на продуктивність установки та на якість кінцевого продукту.  Крім 

того, активаційний метод дозволяє  здійснювати  зневоднення  з одночасним 

подрібненням сировини на порошки при дії низьких температур, наприклад  у 

парах азоту. На стадії  переробки сировина не окислюється, технологічні 

процеси  екологічно чисті та не забруднюють навколишнє природне 

середовище. 

                                                Технологічний процес 

    1. Сільгосппродукти попередньо очищають від землі, коренів, бадилля, 

стрілок, кісточок та промивають від забруднення, розрізають на шматочки 

(менше 15х15 см). Далі, на спеціальному подрібнювачі підготовлені продукти 

подрібнюють  у мезгу (кашку), або солому, або пластинки, які потім 

підсушуються на спеціальних установках ЮВЕТ-СП; органи тварин 

подрібнюють до фаршу на промислових м'ясорубках. 
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      2.  Підсушену мезгу або соломку оператор установки ЮВЕТ005 завантажує 

до бункера дозатора установки, потім дозатор здійснює автоматичну подачу 

цієї сировини до активатора, де відбувається зневоднення та подрібнення 

сировини на порошок автоматично, а також збирання готового порошку у 

герметичну ємність. По мірі заповнення ємності порошком, оператор, не 

вимикаючи установки, вивільнює ємність з традиційної установки 

висушування.  

              Активаційна сушка (ЮВЕТ-сушка) визнана найкращим, з існуючих у 

світі, способів сушіння сільськогосподарської сировини та кінцевих 

продуктів з неї 

  Існуючі сьогодні у світі технології переробки та утилізації відходів 

споживання рослинного походження потребують значних енергетичних витрат, 

а об’єкти з постачання електричною енергією знаходяться іноді на чималій 

відстані від конкретної населеної території. Питання постачання електричної 

енергії до місць здійснення переробки твердих побутових відходів, або відходів 

споживання рослинного походження є вельми актуальним. Сьогодні 

електрична енергія виробляється на: атомних, водних, теплових, вітряних та 

сонячних електростанціях. До вибору виду енергозабезпечення території, де 

розташована установка для переробки відходів споживання рослинного 

походження було проведене порівняння собівартості виробництва різновидів 

електроенергії, результати якого наведені у табл. 1. На підставі наведених у 

табл. 1 результатів проведеного порівняння собівартості виробництва 

різновидів електричної енергії пропонуємо до використання автономний 

мобільний інтегратор природних енергій вертикального типу ІПЕ «СМЕРЧ».  
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                                                                                                         Таблиця 1.  

     Порівняння собівартості виробництва 1 кВт·год різновидів електроенергії.  

№п/п  Різновиди виробництва 

електроенергії 

Собіваратість 1 кВт·год 

електроенергії 

1 АЕС 0.14-0.15$=3.58-3.84 грн 

2 ГЕС 0.23$=5.91 грн  

3 ТЕС 0.07 $ = 1.80 грн. 

4 Вітряні ЕС 0.05-0.09$=1.28-2.31грн 

5 Сонячні ЕС 0.19-0.25$=4.88-6.42грн                             

6 Геотермальні ЕС 0.13-0.16 $= 3.34-4.11грн 

7 Припливні ЕС 0.12-0.26 $=3.08-6.68 грн       

8 Електроенергія з біомаси 0.04-0.16 $ =1.03–4.11 грн     

9 Запропонована установка-

Інтегратор природних енергій 

вертикального типу ІПЕ «СМЕРЧ» 

0.03-0.05$=0.77-1.28грн 

 

ІПЕ вертикального типу виробляє електроенергію на висхідних 

газоповітряних потоках, в т.ч. нагрітих, у цілодобовому режимі за рахунок 

відновлюваної та нетрадиційної енергії природних явищ й низько 

потенціальних джерел енергії, включаючи їх різноманітні  спільні комбінації: 

вітрова; сонячна теплова; геотермальна; гравітаційна в т.ч. напір висхідних 

нагрітих газоповітряних потоків та пневмо-гідроенергія природних або 

техногенних гідропотоків з енергією припливних хвиль; використання 

теплового ефекту екзотермічних хімічних реакцій та роботи розширення 

газоподібних продуктів реакцій різних вуглецевмісних видів палива й органічних 

відходів у різних агрегатних станах й калорійності з допомогою відповідних 

вогневих, піроліз них, плазмових та хімічних теплогенеруючих систем; 



496 
 

 

 

вторинна низькопотенційна енергія технологічних процесів й кліматичних 

систем будівель; теплова енергія радіаційно-ізотопного розпаду;  теплова 

енергія нетрадиційних джерел в режимі безпаливної електрогенерації, 

включаючи трансформатори теплового потенціалу навколишнього середовища 

– теплові насоси, кавітаційні теплогенератори, генератори тепла на принципі 

низькоенергетичних ядерних реакцій LENR (у випадку їх реальної 

працездатності та промислового виробництва). Виробництво електричної 

енергії відбувається за рахунок напору висхідного газо-повітряного потоку 

через внутрішній тракт установки.Прискорений вихровий висхідний потік 

енергоносія формується за рахунок спеціальної конструкції установки для 

передачі енергії турбо-електрогенератори стандартної конструкції. Вимоги до 

показників якості вироблюваної електроенергії забезпечуються системою 

управління повітряним потоком і швидкості обертання вертикального вала з 

електрогенератором, а також стандартною комплектацією аналогічного 

електрообладнання, що застосовується у вітроенергетиці. Споживання 

електроенергії у ІПЕ «Смерч» для власних потреб не перевищує 500 Вт для 

системи управління повітряним потоком (заслінки, кермомашинки, 

повітрозабірник, магнітні муфти) і декількох кіловат при використанні 

теплових джерел з електроприводом. Нагрівання висхідних потоків повітря 

відбувається за рахунок теплообмінного обладнання, що розміщується в 

наземній кореневій частині установки. Теплові, в т. ч. низькопотенційні 

джерела енергії або відпрацьовані вторинні технологічні енергоносії повинні 

забезпечувати швидкість газоповітряного потоку через вертикальний тракт ІПЕ 

«Смерч» від 2,5 м/с або температуру висхідних потоків 60 - 800 С. 

Максимальна частота обертання вала установки – 200 об./хв., потужності в 

межах від 10 кВт до 1 МВт. 
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Кліматологічні аспекти роботи ІПЕ «Смерч»: чим нижче температура 

навколишнього середовища, тим менше витрати теплової енергії яка вноситься 

для створення необхідного напору у в газоповітряному тракті установки й тим 

нижче вартість електричної енергії, що виробляється; ІПЕ «Смерч» у режимі 

вітрогенератора, завдяки конденсації атмосферної вологи на зовнішній 

оболонці установки яка охолоджується, внаслідок внутрішнього радіального 

температурного градієнта у повітряному потоці, одночасно з виробництвом 

електричної енергії забезпечує також збір атмосферної вологи та одержання 

питної води для територій з посушливим кліматом.  

Екологічність: мінімальний рівень шумів у всьому звуковому діапазоні, 

низьке наземне розташування та наявність конструкції огорожі рухомих частин 

установки виключає потрапляння птахів, не створює перешкод на радарах 

авіадиспетчерів. 

Інноваційнність: у конструкції та принципах роботи ІПЕ «Смерч» 

використані 12 «ноу-хау», включаючи декілька аеродинамічних способів 

керування формою й швидкістю повітряних потоків у пневмотракті установки. 

ІПЕ «Смерч» є ефективною альтернативою турбінному або поршневому 

циклам виробництва електричної енергії з вуглецевомістких палив або 

перегрітої пари. Аналогів не має.  

Нова енерго-технологія переводу тепла в електроенергію на базі 

одиничних установок ІПЕ «Смерч» або у складі енергопарків дозволяє при 

мінімальних капітальних витратах ефективно узгоджувати та вирішувати 

проблеми централізованих віддалених потужностей електрогенерації й 

витратних розподільчих мереж з децентралізованим способом споживання, 

підвищує добову та всесезонну стійкість електропостачання. Стає можливим 

виробляти та споживати чисту електричну енергію цілодобово в будь якій 

кліматичній зоні у необхідній кількості при мінімальній вартості.  
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Економічна ефективність: порівняно з горизонтальними 

вітроустановками порівнянної потужності у 1 МВт 1 кВт встановленої 

потужності ІПЕ «Смерч» в режимі вітрогенератора буде у 2,5 рази менше. 

Наземне базування, простота доставки, монтажу, технічне обслуговування 

електростанції 100 МВт не більше двох осіб на зміну, тривалість експлуатації 

без ремонту, безпаливный режим електрогенерації забезпечують ІПЕ «Смерч» 

значні техніко-економічні переваги при порівнянні з будь якими   

електростанціями на вуглеводній енергетиці, гідроенергії та «зеленій» 

енергетиці на відновлюваних джерелах. У конструкції ІПЕ «СМЕРЧ» відсутня 

критична залежність від швидкості вітрових потоків й вітрових зон, що 

забезпечує стабільність вироблення електроенергії та незалежність вихідної 

потужності енергоустановок від часу доби й погодних умов.  Енергоустановки 

на основі ІПЕ «Смерч» характеризуються високим коефіцієнтом використання 

площ, відведених під електростанцію. При збільшенні щільності розташування 

установок на одиницю площі, завдяки синергетичному ефекту спільного 

збільшення тяглових характеристик, буде зростати загальний ККД 

електростанції, який може збільшуватися у 1.3-2.4 рази порівняно з одиничною 

установкою. Електростанції на основі ІПЕ «Смерч» характеризуються: низькою 

вартістю 1 кВт встановленої потужності та мінімальними капітальними 

витратами; низькими експлуатаційними витратами завдяки виключенню будь 

яких видів органічного палива: газ, мазут, вугілля, біомаса та пов'язаних з цим 

витрат на придбання, доставку, зберігання, підключення до інфраструктури, 

екологічні платежі за викиди; незалежністю вихідної потужності установок 

«Смерч» від часу доби, сезонності та погодних умов; рівністю встановленої та 

такої, що віддається споживачеві, потужності. Додаткову комерційну цінність 

таким електростанціям створює її здатність, аналогічно гідроакумулюючим 

станціям, регулювати пікові навантаження у електромережах, балансувати 
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небажані перетікання енергії й легко інтегруватися у регіональні «розумні 

мережі» (Smart Grid). Дослідний зразок разом  з зовнішнім виглядом  

конструкції енергоустановки вертикального типу ІПЕ «СМЕРЧ»  зображені  на 

рис.1.  

 

     

  

  

 

 

  

                           Рис. 1  Енергоустановка вертикального типу ІПЕ «СМЕРЧ»:  

                                     Дослідний зразок та зовнішній вигляд конструкції. 

                                                            Висновки. 

    1. Основними проблемами у сфері поводження з відходами є, зокрема, 

негативний вплив накопичених відходів на здоров'я людей  і стан довкілля, 

недосконалість економічних і правових механізмів управління у цій сфері, 

відсутність ефективного контролю за потоками відходів. Сільске господарсство 

загалом відноситься до матеріало- та  енергомістких  галузей. Об’єм  сировини 

та допоміжних матеріалів у декілька разів перевищує  вихід готової продукції.    

  2. Запропоновано  сучасний, мало затратний, економічно обґрунтований,  

екологічно безпечний та чистий спосіб переробки рослинної сировини з 

подальшим її застосуванням для потреб харчової, хімічної та фармацевтичної 

галузей. 

     4. Існуючі технології переробки відходів споживання потребують великих 

енергетичних витрат та можуть знаходитися на значній відстані від місця 

розташування установок з переробки. 
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    5.Проведене порівняння собівартості різновидів виробництва електроенергії 

засвідчило, що запропонована установка для енергозабезпечення комплексу з 

переробки відходів споживання рослинного походження э найбільш 

прийнятною до застосування. 

Список літератури: 
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При вивченні конкурентоспроможності потенціалу виробничого 

підприємства та її оновлення передбачуються зміни на мікрорівні. Оцінка її 

породжує ряд проблем, які можуть вирішуватися не тільки науково, а й 

практично. Однією з важливих проблем системи оцінки 

конкурентоспроможності є організація управління інформаційними потоками 

та розвиток системи інформаційного потенціалу. 

Передача підприємству інформаційних продуктів і контроль над зміною 

поведінки є основним моментом при організації управління інформаційними 

потоками. Сутність управління ними полягає в тому, що системи управління 

направляють свої інформаційні потоки в інформаційне поле, а не підприємству, 

яке, у свою чергу, зобов’язано самостійне знайти й придбати необхідні 

інформаційні потоки. Вони будуть регламентувати поведінку в ситуаціях, які 

визначують конкурентоспроможність потенціалу. До уваги не буде братися 

відсутність необхідних інформаційних потоків або їхнє неправильно 

тлумачення. Конкуренти завжди зобов’язані перебувати в одному 

інформаційному полі із підприємством й тому, можна спостерігати, що чим 

більшим буде інформаційний потенціал інформаційних потоків, тим вища його 

конкурентоспроможність. 

Інформаційний потенціал – «це єдність організаційно-технічних та 

інформаційних можливостей, які забезпечують підготовку й прийняття 

управлінських рішень та впливають на характер виробництва через збирання, 

зберігання (нагромадження), обробку та поширення інформаційних ресурсів».  

[1, с. 19] 

Зазначимо, що для того, щоб формувався інформаційний потенціал 

підприємства необхідно, щоб постійно оновлювалася інформація про стан та 

розвиток всієї виробничої системи. До інформаційного потенціалу також 
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включається сукупність знань, яка дозволяє впізнати певну кількість 

інформаційних продуктів. Виділяють такі види ресурсів, які входять до 

інформаційного потенціалу: 

1. внутрішні інформаційні джерела (звітність підприємств); 

2. звіти урядових структур (публікації у періодичних виданнях та 

статистичних збірниках); 

3. рекламні компанії, засоби масової інформації; 

4. зовнішні інформаційні джерела (банків, спеціалізованих підприємств і 

т.і.). 

На виробничих підприємствах використання різноманітних 

інформаційних технологій дозволяє достатньо оперативно одержувати 

інформацію, а також її використовувати в процесі управління. Це може 

викликати такі організаційні зміни: 

▪ скорочення бюрократичного апарату; 

▪ перегляд традиційних механізмів корпоративного управління; 

▪ можливість відкриття фінансових ринків та інвестування; 

▪ зміцнення згуртованості персоналу. 

З виникненням і поширенням Інтернету стали доступнішими знання та 

притягнення до цінностей культури. Інформаційну економіку у найбільшій мірі 

втілюють знання та інновації. Щодо інформаційної системи оцінки 

конкурентоспроможності потенціалу виробничих підприємств, то вона у все 

більшій мірі буде залежатиме від того, як контролюється інформація, як нею 

маніпулюють, як націлюється персонал на більш ефективне вживання 

інформаційного потенціалу. 

Саме така інформаційна система буде базуватися на використанні 

інформаційних технологій, розроблятися за методологією дослідження об’єктів 
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як системи, характеризуватися внутрішньою структурою та зовнішнім 

оточенням. (Рис. 1) 

 

Рисунок 1 – Інформаційна система оцінки конкурентоспроможності потенціалу 

виробничого підприємства [2, с. 169]. 

Створення інформаційної системи оцінки конкурентоспроможності 

потенціалу виробничого підприємства є явищем багатоаспектним, у зв’язку з 

чим виникають деякі проблеми при дослідженні даного процесу. Для того щоб 

вирішати такі проблеми необхідно застосовувати системний підхід, а це 

можливо на основі системного аналізу та теорії систем. «Методичний підхід до  

побудови системи оцінки конкурентоспроможності потенціалу виробничого 

підприємства кондитерської галузі визначає методичний інструментарій оцінки 

відповідних індикаторів оцінки». [2, с. 170] 
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Конкурентоспроможність потенціалу виробничого підприємства 

представляють як порівняльну характеристику, що в змозі відображувати 

рівень переваги індикаторів його оцінки в умовах ринку у порівнянні з 

аналогічними індикаторами конкурентних підприємств. 

Таким чином, ми наочно можемо переконатися, що роль інформаційної 

системи потенціалу підприємств зростає за умов ринкової економіки. «Відмінна 

риса нової економіки визначається створенням і використанням інформації та 

економіки знань, втілених у нематеріальних ресурсах, що мають бути 

перетворені в нематеріальні активи підприємства для здобуття конкурентних 

переваг в період інтенсивного інформаційно-технологічного розвитку 

суспільства». [ 2, с. 170] 

В умовах сучасного економічного простору знання стають важливим 

інформаційним ресурсом підприємства та визначають інформацію, яку 

організації трансформують в дії та створення на основі цього свого уявлення 

майбутнього. 

Список літератури: 
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Плавання однією рукою - це вправа завжди виконувалося в такий спосіб: 

одну руку плавець має тримати витягнутої вперед, а другою здійснює гребки. 

Мета цієї вправи полягає у тому, що він відпрацьовує рухи рук окремо. Недолік 

цієї вправи (іноді його виконують з дошкою в неробочий руці) полягає в тому, 

що плавець, відпрацьовуючи  захоплення, займає в воді плоске положення, що 

неправильно. Є ймовірність, що виконання подібної вправи призводить до 

загального зниження обертання тіла.  

Друга не менш корисна вправа - плавання на кулаках. В цій вправі 

плавець свідомо зменшує площу долонь, щоб під час гребка більш ефективно 

використовувалися передпліччя. Плавання на кулаках «затискає» мускулатуру 

плавця, а спеціальні лопатки дозволяють рукам залишатися в природному 

розслабленому положенні. До того ж плавець в лопатках відчуває воду 

кінчиками пальців, а значить, і зберігає «почуття води».    
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Плавання на ногах з дошкою - цю вправу, в основному, практикують 

плавці-юніори, для того щоб підвищити потужність роботи своїх ніг. Більшість 

дорослих плавців під час плавання на ногах з дошкою стикаються з проблемою: 

дошка піднімає груди і через це змінюється робочий кут стоп. У запливі ж в 

координації робота стоп під таким кутом призведе до зниження швидкості. 

Тому, якщо ви захочете зайнятися ударами ніг, радимо працювати з дошкою в 

«торпедному» положенні, а якщо у вас гнучкі щиколотки, то і взагалі 

відмовитися від дошки.. 

Такі фізичні вправи допоможуть краще орієнтуватися у воді, коли 

плавець з відчує себе у воді впевнено, то він має переходити до виконання 

більш важких вправ. Для людей з фізичними порушеннями, такими як сколіоз, 

існують комплекси фізичних вправ, які мають на меті полегшити навантаження 

на тіло, а також сприяти оздоровленню. 

Сколіоз - це фіксована вроджена або набута фронтально-торсійна 

деформація хребта. Виділяють вроджені та набуті сколіози. 

Задачі оздоровчих  вправ у воді:  

1. Виховання правильної осанки; 

2. Можливе виправлення фізичних деформацій; 

3. Покращення координації руху; 

4. Збільшення сили і тонусу м'язів; 

5. Корекція плоскостопості; 

6. Постановка правильного дихання; 

7. Покращення функцій сердечно-судинної та дихальної систем;. 

8. Набуття навичок плавання. 

9. Створення сприятливих фізіологічних умов для нормального росту 

тіл хребців і відновлення правильного положення тіла. 
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Дуже корисні для зміцнення хребта і м'язів спини плавання, біг, лижі. 

Якщо у дитини є схильність до сколіозу, не можна вибирати види спорту, де 

одна з частин тіла навантажена більше, ніж інша (наприклад, теніс). Також 

заборонені заняття спортивною та художньою гімнастикою. 

При розробці комплексу вправ для людей хворих на сколіоз треба 

враховувати наступні чинники: вік, вроджене чи набуте захворювання, вид 

сколіозу, загальний фізичний стан і т.д. 

Інструктор з плавання Шевцов Руслан Васильович радить виконувати 

такі вправи: 

1. Горизонтальні повороти (спочатку ковзання по воді, а потім 

горизонтальні повороти навколо своєї осі); 

2. Ковзання (пацієнт відштовхується ногами від бортика басейну і 

здійснює ковзання в горизонтальній площині); 

3. Вертикальні повороти (пацієнт знаходиться по груди у воді і здійснює 

вертикальні повороти тулуба навколо своєї осі); 

4. Перекиди (перекиди вперед і назад); 

5. Присідання (пацієнт тримається руками за поручні і виконує 

присідання); 

6. Ходьба (ходьба на місці з високим підняттям ніг). 

Отже, плавання - зміцнює здоров'я людини, покращує функцію серцево-

судинної і дихальної систем, а для людей, хворих на сколіоз лікувальне 

плавання стало незамінним. 

Список літератури: 

1. Адам Янг. "Эффективное плавание: техника, обучение, уроки". 

Изд.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 год; 

2. Круглый А.В. Учебное пособие. Применение лечебного плавания 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 
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3. Угрюмов. Р. К. Топ 10 плавательних упражнений. [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: https://www.trilife.ru/blogs/903/instructive-

personalka-in-swimming; 

4.        Шевцов Р.В. Стаття "ЛФК у воді".. [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://www.volochysk.com.ua/index.php/ua/464-

lfk-u-vodi-5. 

 

 

Тематика: Інші професійні науки 

 

ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ В РАМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО КОНСОРЦІУМУ "ГеоГеліоАстроФізика" 

(Львів, 2015-2019 рр.) 

 

Новосядлий Б.С.1 

Савчук С.Г.2 

Назаревич А.В.3 

 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка, д.ф.-м.н., проф., 

директор Астрономічної обсерваторії, ORCID ID 0000-0003-1621-0873, 

тел./факс (032)2600395, ел. пошта bnovos@gmail.com  

2 Національний університет "Львівська політехніка", Інститут геодезії, д.т.н.,  

проф. кафедри вищої геодезії та астрономії, ORCID ID 000-0002-2475-9666, 

тел./факс (032)2582704 , ел. пошта ssavchuk@polynet.lviv.ua  

3 Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 

к.ф.-м.н., с.н.с, ORCID ID 0000-0002-1989-0790, тел./факс (032)2648563, ел. 

пошта nazarevych.a@gmail.com  
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У 2015 р. з ініціативи  фахівців  національних університетів та установ 

Академії наук України створено науково-освітній Консорціум "ГеоГеліоАстро-

Фізика", який діє при Західному Науковому центрі НАНУ і МОНУ. 

Консорціум "ГеоГеліоАстроФізика" є добровільним об'єднанням 

університетів МОН України та науково-дослідних установ НАН України, інших 

зацікавлених установ і організацій, створеним для координації зусиль з метою 

досягнення світового рівня у пріорітетних напрямках гео-космічних досліджень 

та підготовки висококваліфікованих кадрів для наукових і освітніх установ. 

Членами консорціуму є науково-дослідні та науково-освітні установи Західного 

регіону України, які працюють у галузі астрофізики, геліофізики, геофізики, 

космічних досліджень та фізики Землі, поділяють цілі консорціуму, мають 

відповідний матеріальний, фінансовий і кадровий ресурс, підписали установчі 

документи (є засновниками консорціуму), підписали Меморандум про 

порозуміння (є учасниками консорціуму) та приймають участь у виконанні 

програми його діяльності. 

Засновниками Консорціуму "ГеоГеліоАстроФізика" є: 

• Львівський національний університет імені Івана Франка (зокрема, 

Астрономічна обсерваторія); 

• Національний університет "Львівська політехніка" (зокрема, Інститут геодезії); 

• Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України; 

• Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача 

НАН України; 

• Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України. 

Конкретними учасниками Консорціуму є:  

Львівський національний університет ім. Івана Франка (ЛНУ ім. І. Франка):  

1. Астрономічна обсерваторія; 
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2. Кафедра астрофізики (фізичний факультет); 

3. Кафедра фізики Землі (геологічний факультет); 

Національний університет "Львівська політехніка" (НУ "ЛП"): 

4. Кафедра вищої геодезії та астрономії (Інститут геодезії);  

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (ФМІ):  

5. Відділ методів і систем дистанційного зондування, Радіоастрономічна 

лабораторія; 

6. Шацька міжвідомча науково-дослідна екологічна лабораторія НАН України, 

МОН України, ДКЛР України; 

Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України (ІГФ): 

7. Геомагнітна обсерваторія "Львів"; 

8. Відділ сейсмічності Карпатського регіону (м. Львів);  

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН 

України (ІППММ): 

1. Відділ теорії функцій та диференціальних рівнянь; 

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАНУ (КВ ІГФ); 

Львівський центр Інституту космічних досліджень НАНУ та НКАУ (ЛЦ ІКД); 

Відділ аерологічних спостережень Львівського регіонального центру з 

гідрометеорології ДСУНС (ВАЛС). 

 

 

Основними завданнями Консорціуму є такі:  

1) Проведення спільних наукових досліджень за напрямками, 

визначеними партнерами в галузях астрофізики, геліофізики, геофізики, 

космічних досліджень та фізики Землі. 

2) Пошуки джерел фінансування через подання спільних наукових та 

науково-освітніх проектів. 
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3) Участь учасників об'єднання у формуванні навчальних бакалаврських, 

магістерських та докторських програм кафедр ВНЗ – учасників об’єднання. 

4) Спільна робота із забезпечення учасниками об'єднання необхідним 

мінімумом навчального матеріалу (підручники, посібники, курси лекцій, 

методичні вказівки для лабораторних робіт тощо) за профілем діяльності 

учасників. 

5) Координація формування учасниками об'єднання сучасної матеріально-

технічної бази для використання у спільних наукових дослідженнях, 

проведення навчальних та виробничих практик студентів-бакалаврів, магістрів і 

аспірантів. 

6) Залучення студентів-бакалаврів, магістрів та аспірантів до наукової та 

науково-технічної діяльності інститутів-учасників через керівництво курсовими 

та дипломними роботами, кандидатськими дисертаціями. 

7) Сприяння учасниками об'єднання працевлаштування випускників 

кафедр і аспірантури. 

8) Проведення профорієнтаційної діяльності учасниками об'єднання, 

просвітницької та науково-популяризаторської діяльності через засоби масової 

інформації, лекторії, науково-популярні видання, екскурсії для школярів та 

громадян міста. 

Для виконання своїх завдань Консорціумом сформовано робочі групи 

за такими напрямками наукових досліджень: 

1) космічна погода та сонячно-земні зв'язки; 

2) вивчення ближнього космосу з Землі та вивчення Землі з космосу;  

3) геологічні, географічні, сейсмічні, кліматологічні та метеорологічні 

дослідження Західного регіону України; 

4) космічні промені та їх вплив на Землю; 

5) космічна плазма: іоносфера, міжпланетне середовище, атмосфера Сонця і зір, 
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міжзоряне та міжгалактичне середовище; 

6) фундаментальні складові Всесвіту, космологія, гравітація. 

Участь у дослідженнях за наведеними напрямками приймають наукові 

групи, лабораторії, відділи, наукові установи чи кафедри установ-засновників, 

установ-учасників Консорціуму та асоційовані учасники Консорціуму.  

Важливим завданням Консорціуму є формування міждисциплінарних 

досліджень та напрямків, які мають прикладне застосування в екологічних, 

природоохоронних, ресурсозберігаючих та безпекових аспектах розвитку 

Західного регіону України. Консорціум підтримує і сприяє входженню його 

учасників до міжнародних проектів та транскордонної співпраці.  

Керівним органом є Рада Консорціуму, членами ради є наукові керівники 

робочих груп, представники установ-засновників та установ-учасників.  

Між засіданнями Ради Консорціуму постійно діє Науковий семінар, який 

збирається щомісячно, на ньому заслуховуються та обговорюються наукові 

проблеми діяльності консорціуму. 

За час діяльності Консорціуму (2015-2019 рр.) на семінарі заслухано 

понад 50 доповідей по усіх напрямках діяльності. Серед найцікавіших такі:  

"Оцінки густин темної матерії та темної енергії в Галактиці та їх впливу 

на динаміку тіл Сонячної системи" (Б.С. Новосядлий та ін., ЛНУ ім. І. Франка), 

"Фізика GNSS метеорології" (Заблоцький Ф.Д., Савчук С.Г. НУ "ЛП"); 

"Геофізичні дослідження в Карпатському регіоні – зв’язок з Сонцем та 

космосом" (В.Ю. Максимчук, А.В. Назаревич та ін., КВ ІГФ); "Еволюція 

кліматів Землі – фізика та геологія" (В.В. Фурман, ЛНУ ім. І. Франка), 

"Дослідження радіовипромінювання Сонця та сонячно-земних зв'язків на базі 

радіотелескопа УРАН-3" (О.Л. Івантишин, ФМІ), "Наукові дослідження на 

антарктичній станції "Академік Вернадський" (у 2018 та у 2019 рр.) (І. Савчин, 

Є. Шило, НУ "ЛП"), цикл доповідей про процеси в атмосфері Сонці 
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(М.І. Стоділка та ін., ЛНУ ім. І. Франка) та про процеси в небулярних 

середовищах (Б.Я. Мелех та ін., ЛНУ ім. І. Франка), про іоносферно-

атмосферну, геодинамічну та іншу проблематику координатного забезпечення 

у геодезії (С.Г. Савчук, Л.М. Янків-Вітковська, Ю.І. Голубінка, Б. Кладочний, 

А. Хоптар та ін., НУ "ЛП"), про сонячну активність та її вплив на магнітосферу 

Землі, сейсмічність та інші земні процеси (Ю.П. Сумарук, Л.Є. Назаревич, 

(ІГФ), А.В. Назаревич, Б.Т. Ладанівський (КВ ІГФ), В.В. Кошовий 

А.Б. Лозинський (ФМІ), О.М. Ейгенсон (ЛНУ ім. І. Франка)), про особливості 

процесів у атмосфері за даними наземних метео- та аерологічних спостережень, 

їх зв’язок з сонячною активністю і вплив на довкілля (В.Д.Смичок (ВАЛС), 

О.М. Бурнаєв (Львівський національний аграрний університет)), про 

реєстрацію гравітаційних хвиль та її науково-технологічний фундамент 

(А.В. Назаревич (КВ ІГФ)), про залишки наднових зір як джерела космічних 

променів (О. Петрук та ін., ІППММ).  

Цікавими були доповіді на науково-історичну тематику: до 300-річчя від 

дня народження Йозефа Лісґаніґа (1719-1799) – видатного астронома-

геодезиста, керівника Астрономічної обсерваторії Львівського університету  

кінця XVIII століття (Р. Гладишевський, Ю. Плевачук, Б. Новосядлий (ЛНУ ім. 

І. Франка), С. Савчук (НУ "ЛП")), до 120-річчя сейсмічної станції "Львів" – 

минуле і сьогодення (С. Савчук (НУ "ЛП"), Л. Назаревич (ІГФ НАНУ)). 

За результатами діяльності Консорціуму "ГеоГеліоАстрофізика" у 2017 р. 

видано Інформаційний бюлетень №1. 

Також учасники Консорціуму виступали з доповідями зазначеної 

тематики на численних наукових конференціях різного рівня.  
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Тематика: Педагогічні науки  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В КОНТЕКСТІ    

СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Обіход І.В. 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

канд. пед. наук, доцент кафедри німецької  

філології та методики навчання німецької мови, 

ID ORCID 0000-0002-5630-6565 

 

Нові тенденції у визначенні ролі і характеру розвитку системи 

іншомовної освіти мають глобальний, філософський характер, адже мовна 

освіта є важливим засобом, котрий формує здатність особистості швидко 

адаптовуватись в полікультурній і мультилінгвальній спільноті людей, бути 

мобільною в суспільстві, яке весь час змінюється, вести діалог культур у світі, 

що глобалізується навколо розв’язання важливих проблем.  

Методика навчання іноземних мов зазнає змін, намагаючись знайти 

найбільш прийнятний для сьогодення раціональний підхід до навчання. Новий 

етап у розвитку іншомовної освіти пов'язаний, насамперед, із упровадженням 

компетентнісного підходу до організації навчального процесу і формування 

інноваційної людини, яка може гнучко пристосуватись до світових соціально-

політичних і економічних факторів. Саме компетентнісна освіта, на думку  

О. Савченко [1], є інструментом поєднання «освіти для всіх» з «освітою для 

кожного». Для набуття ключових компетентностей упродовж життя учні 
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повинні отримати більшу навчальну автономію, беручи на себе 

відповідальність за власне навчання та створюючи умови для самореалізації та 

саморозвитку. Ми переконані у тому, що традиційна парадигма іншомовної 

освіти «вчитель – учень» в умовах сьогодення має бути змінена на нову: «учень 

– інформація / підручник – вчитель». Саме тому наша увага сфокусована на 

осмисленні продуктивних тенденцій організації навчання іноземним мовам у 

контексті індивідуально та діяльнісно орієнтованих технологій, які пов’язують 

насамперед із методами навчання, що дають учням можливість самостійно 

досліджувати проблеми, спостерігати, аналізувати, критично мислити, 

організовувати свої власні прийоми навчання, відстоювати власну позицію, 

розвивати вміння оцінювати ризики, формувати конструктивне управління 

почуттями, застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, взаємодіяти 

в адекватний і творчий спосіб у всіх різновидах соціальних та культурних 

контекстів, мобілізовувати життєвий досвід, застосовувати базові / 

декларативні знання та уміння на практиці, створювати ситуації успіху, 

використовувати самоконтроль та взаємоконтроль.  

Важливо усвідомлювати, що навчальна діяльність у кінцевому результаті 

повинна не просто дати індивіду суму знань, умінь чи навичок, а сформувати 

рівень компетентностей, що грунтуються на принципах самодостатньої, 

свідомої та ефективної життєдіяльності в різних сферах життя людини. Процес 

навчання іноземної мови можна представити схематично [2, с. 21]:  
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Рисунок 1. Процес навчання іноземної мови 

Діяльнісна спрямованість навчання іноземної мови  відіграє важливу роль 

щодо лексичного аспекту спілкування та формування активного граматичного 

мінімуму. Згідно з принципом комунікативності у навчанні та практичної мети 

– навчання іншомовного спілкування – діяльнісний підхід передбачає 

формування здібностей висловлювати комунікативні наміри для досягнення 

взаєморозуміння між людьми. У цьому контексті реалізація діяльнісно-

комунікативного підходу до навчання іноземної мови здійснюється за таких 

умов: навчальні ситуації повинні бути побудовані таким чином, щоб ті, хто 

навчається, мали можливість знайти власні шляхи вирішення проблеми; 

комунікативно-мовленнєві ситуації повинні базуватись на немодифікованих, 

неградуйованих, автентичних матеріалах, спонукати учнів до ведення дискусій 

та орієнтуватись на комунікативний успіх; тематика іншомовного спілкування 

повинна відтворювати різноманітні аспекти життєдіяльності учнів; сприяти 

формуванню їх ціннісних орієнтацій та програмуванню власних мовленнєвих 

дій; учні повинні вміти оперувати граматичними та лексичними навичками 

мовлення відповідно до реальної мовленнєвої комунікації та переносити 

мовленнєві дії з мовленнєвих вправ у мовленнєву практику (наприклад, щось 

пропонувати, вміти орієнтуватись в незнайомому місті, вести дискусії з 
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співрозмовниками на різні теми широкого діапазону та адекватно реагувати на 

їх дії, допомагати  у вирішенні будь-яких комунікативних проблем, 

спрямовувати зміст спілкування, швидко знаходити  необхідну інформацію в 

Інтернеті тощо) [3, с. 28].  

У контексті орієнтованого на розв’язання проблем навчання із 

необхідним атрибутом самовідповідальності, самооцінки та інтенсифікації 

співпраці між учнем і вчителем ми пропонуємо три основні фази навчального 

процесу:  

1. Вступний етап / Мотивація: Обговорення домашнього завдання; 

повторення; визначення навчальних цілей; планування своїх власних стратегій 

для досягнення цих цілей відповідно до своїх власних характерних рис і 

здібностей; усвідомлення своїх власних сильних та слабких рис як учня; 

усвідомлення мети поставлених завдань; обговорення прозорих та зрозумілих 

усім учням критеріїв оцінювання; утворення робочих груп та встановлення 

стосунків між учасниками; узгодження ролей («актор», «спостерігач», «учень у 

ролі вчителя» та ін.) у здійсненні діяльності; вибір соціальних та робочих форм 

(індивідуальна робота, групова робота, пленум тощо); активізація попередньо 

набутих знань; мозковий штурм «Brainstorming»; розвиток афективних 

чинників (самоповага, відкритість, залучення, мотивація, загальне заохочення). 

2. Робочий етап / Засвоєння матеріалу: Презентація навчального 

матеріалу; пояснення / поради / консультації вчителя; відповіді на питання; 

опрацювання навчального матеріалу через призму активного пізнавального 

процесу; визначення та  вирішення (індивідуальне чи спільне) поточних 

навчальних проблем; проектні роботи; ведення дискусій; пошук необхідної 

інформації в базах даних, гіпертекстах тощо; застосування процесів 

спостереження, аналізу, узагальнення, систематизації, запам’ятовування у 

певній навчальній ситуації; вивчення семантичних полів та створення 
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семантичних карт; відбір та систематизація граматичних структур, процесів та 

зв’язків; використання навчальних опор;  обмін інформацією; презентація 

робочих результатів.   

3. Підсумковий етап / Контроль / Самоконтроль: Застосування набутих 

знань на практиці; трансфер; рефлексія (форми та змісту навчання); підведення 

підсумків; оглядовий аналіз робочого процесу; прогнозування динаміки 

успішності та наслідків власних навчальних рішень; визначення ступеня 

прогресу особистості у порівнянні з її попередніми досягненнями; застосування 

контролю (з боку вчителя, інших учнів) та самоконтролю: контрольні завдання, 

листи спостереження, оцінювальні листи, портфоліо, рейтинг певного зрізу на 

сітці відібраних категорій (бесіда, дискусія, обмін інформацією та ін). 

Обираючи соціальні та робочі форми навчання, учитель повинен 

опиратись на конкретні навчальні цілі, концептуально обґрунтовану методику 

проведення заняття, навчально-пізнавальні інтереси та індивідуальні 

особливості навчання учнів. Наприклад, у процесі  так званої «вільної роботи» 

(нім.: «Freiarbeit») учні мають можливість обрати із підготовлених вчителем 

навчальних матеріалів певні цікаві для них теми і самостійно їх опрацювати. В 

основі такого підходу домінує свобода вибору змісту навчання, робочого 

темпу, соціальних форм (групова робота, одноосібна робота, пленум тощо), 

робочого місця (клас, бібліотека, виробниче приміщення тощо). Заняття, 

зорієнтоване на проект (нім.: «Projektunterricht»), поєднує можливості 

кооперативного та індивідуального навчання. Важливою ознакою проектного 

тижня є те, що учні віднадходять необхідну навчальну інформацію як в школі, 

так і зі її межами (проведення анкетувань, інтерв’ю, залучення до проекту учнів 

з інших шкіл, батьків тощо). Позитивним є те, що за умов широкого обміну 

навчальною інформацією уможливлюється розв’язання існуючих навчальних 

проблем за рахунок збагачення системи учнівських знань узагальненнями та 
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рекомендаціями, одержаними в аналогічних ситуаціях учнями з інших шкіл. По 

завершенні проектного навчання передбачається спільна презентація кінцевого 

навчального продукту з елементами рефлексії та самооцінки, що уможливлює 

врахувати учнівські потреби та сприяти учням досягати прогресу у навчанні. 

Запроектована робота по частинах (нім.: «Stationenarbeit», «Lernen an 

Stationen») передбачає самостійне опрацювання учнями великих за обсягом 

комплексних тем, які поділяються на навчальні блоки. До кожного блоку 

вчитель підбирає адекватний навчальний матеріал, який учень (або група учнів) 

поетапно опрацьовує, використовуючи різноманітні додаткові засоби 

(словники, мережеві засоби тощо), що стимулюють до процесу пошукової, 

винахідницької діяльності. Навчальні блоки поділяються на обов’язкові та 

вибіркові. У випадку вибору вибіркового навчального матеріалу важливо, щоб 

учень розумів, яким блокам слід надати перевагу в контексті своїх пізнавальних 

інтересів та інтелектуального розвитку, сильних та слабких сторін успішності, 

готовності до прийняття відповідальних рішень. Учитель виступає у ролі 

спостерігача, порадника, консультанта, який оцінює навчальний процес та 

кінцевий результат з метою мотивації, підтримки успіху у досягненні 

навчальних цілей, попередження помилок та подолання навчального бар’єру.  
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Сьогодні нагальним є застосування інформаційних систем і технологій 

урядовими структурами на шляху демократизації державного управління. Саме  

використання інформаційних технологій у публічному секторі – шлях до 

створення нових механізмів ефективного відповідального та прозорого 

державного управління.    

Важливим напрямом розвитку державного управління оподаткуванням у 

процесі побудови сучасної сервісної податкової служби на рівні кращих 

світових стандартів є застосування нових механізмів менеджменту в податковій 

сфері та відомчих інформаційних ресурсів. Тому проблематика державного 

управління у податкові сфері в умовах електронного урядування та цифрової 

економіки є актуальним і потребує подальшого дослідження.   

Електронне урядування – форма організації державного управління, яка 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 
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інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. Головною складовою 

електронного урядування є електронний уряд – єдина інфраструктура 

міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб’єктами 

господарювання [1]. 

Під впливом інформаційного суспільства, сьогодні в Україні створюється 

сучасний  механізм державного управління у податковій системі. Одним з 

інструментів цього механізму є електронне оподаткування. 

Враховуючи те, що розвиток інформаційного суспільства в Україні 

продукує системні зміни в державному менеджменті, електронне 

оподаткування розглядається як сучасний механізм державного управління у 

сфері податків, який формується в інформаційній економіці у взаємозв’язку з 

електронним урядуванням та є складовою інформаційного суспільства країни. 

Електронне оподаткування – це форма організації державного управління 

оподаткуванням, за якої відбувається автоматизація внутрішніх функцій, а 

зовнішня взаємодія державних податкових органів з учасниками 

інформаційного суспільства: громадянами, бізнесом, державними органами і 

міжнародна співпраця з питань оподаткування здійснюються за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій та мережі Інтернет [2].   

Очевидно, що мережа Інтернет використовується як основний 

комунікаційний засіб у процесі розвитку електронного оподаткування. 

Зважаючи на те, що Інтернет відкрита мережа, постає проблема  забезпечення  

протидії правопорушень електронної торгівлі шляхом реалізації спеціальних 

прав правоохоронних органів при електронному оподаткуванні. Тому 

важливою умовою функціонування системи електронного оподаткування є 

податкова конфіденційність.   
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Сьогодні електронне оподаткування розвивається в двох напрямах: 

оподаткування підприємницької діяльності у мережі Інтернет з метою 

отримання прибутку, з використанням новітніх технологій, використання 

електронних грошей, нематеріальних активів, тощо; та як система інформації 

подання податкової звітності. До загальної системи електронного 

оподаткування належать: податкова звітність, повна автоматизація визначення 

податкового зобов’язання, автоматизація адміністрування, протидія е-

економічним деліктам, інші податкові відносини [3].    

Слід особливо відмітити, що впровадженню електронного оподаткування 

сприяв проект «Модернізація ДПС України-1», який стартував у 2013 році.  У 

процесі реалізації Проекту «Модернізація ДПС України-1» було здійснено 

автоматизацію податкових функцій, впроваджено в експлуатацію 

інформаційно-аналітичну система (ІАС) ДПС, яка складалася із різноманітних 

підсистем різних рівнів. На сьогодні замість різноманітних автоматизованих 

систем різних рівнів використовується інформаційна система (ІС) «Податковий 

блок», яка була впроваджена в промислову експлуатацію в органах ДПС з 1 

лютого 2013 року. 

Модернізація інформаційної системи ДПС пройшла шляхом об’єднання 

ІС: «Реєстри платників податків», «Державний реєстр фізичних осіб-платників 

податків», «Облік податків і платежів», «Облік контрольно-перевірочної роботи 

за додержанням платниками податків податкового законодавства», 

програмного комплексу «Бест - звіт» та АРМ «Запобігання реєстрації 

фіктивних фірм по втрачених паспортах». Даний інноваційний продукт в першу 

чергу забезпечує усіх фахівців податкових органів на всіх рівнях 

(центральному, регіональному та районному) інформацією, необхідною для 

виконання їх функціональних обов’язків, чим спрощує процедури, що 

виконуються органами ДПС. Окрім вищесказаного, в органах ДПС розроблено 
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і впроваджено систему «Управління документами», що є єдиною для органів 

ДПС усіх рівнів, для вдосконалення процесів управління документообігу з 

використанням сучасних технологій [2].     

Позитивним фактом є те, що велика кількість нормативних актів, які були 

прийняті протягом останніх трьох років узаконили електронний формат 

взаємовідносин платників податків з податковими органами у режимі реального 

часу з використанням електронного цифрового підпису. Тому сьогодні активно 

розвивається ще одна складова електронного оподаткування – електронний 

сервіс, практична реалізація якого здійснюється через офіційний сайт 

Державної фіскальної служби України.      

У межах електронного сервісу для подання звітності в електронному 

форматі даних за допомогою мережі Інтернет функціонує автоматизована 

система «Єдине вікно подання електронної звітності». Автоматизована система 

«Єдине вікно подання електронної звітності» забезпечує підтримку роботи 

засобів електронного цифрового підпису всіх акредитованих центрів 

сертифікації ключів, що працюють на ринку України відповідно до чинного 

законодавства. Опис форматів, структура електронних документів, що 

забезпечує подання електронної звітності до автоматизованої системи, 

розміщено на сайті у тематичному банері «Платникам податків про електронну 

звітність». На безоплатній основі користувачі можуть отримати програмне 

забезпечення по формуванню та подачі платниками податків податкової 

звітності та реєстру отриманих і виданих податкових накладних до органів 

ДПС в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку [4]. 

На сьогодні ДФС України запровадила оновлену версію електронного 

сервісу «Електронний кабінет платника», що працює цілодобово, у режимі 

реального часу на безоплатній основі через мережу Інтернет без встановлення 

спеціального програмного забезпечення. Він надає платнику доступ до даних 
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ЄРПН, СЕА ПДВ, СЕАРП. У 2018 році послугами Е-кабінету скористались 

понад 9,5 млн осіб. За допомогою цього сервісу можливо сформувати та 

надіслати до органів ДФС електронні документи, у тому числі податкову 

звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платником 

окремих податків. Крім того, платники можуть через ЕКП зареєструвати 

податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних та Єдиному реєстрі акцизних накладних, скористатися сервісами 

систем електронного адміністрування ПДВ та реалізації пального [5]. 

Отже, процеси, що сьогодні відбуваються в ДФСУ і направлені на 

впровадження інноваційних інформаційних систем і технологій у Державній 

фіскальній службі України в основному сприяють поступовому реформуванню 

«відомства карального» у «сучасну сервісну податкову службу». Особливо 

цьому сприяє запровадження електронного оподаткування через електронний 

сервіс, що сприяє публічності та протидії корупції.    

Також слід зазначити, що започатковані процеси в ДФС України  за 

участю інновацій і інформаційних технологій, розвиток напряму електронного 

оподаткування в першу чергу направлені на підвищення ефективності 

діяльності ДПС, трансформації контролюючого в обслуговуючий орган з 

сучасним спектром он-лайн послуг та формуванню сучасної національної 

податкової служби відповідно до європейських стандартів. 
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Тематика: Інші професійні науки (Технічні, хімічні науки) 

 

ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДИК КОРОЗІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА 

ПОКАЗНИКІВ КОРОЗІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Онищук О.О. 

к.т.н., ст.в. кафедри аналітичної хімії та екотехнологій  СНУ 

 імені Лесі Українки  

 

Вступ. На сьогодні досить важливим є визначення довговічності будь якого 

матеріалу в певних умовах. Тому актуальним  залишається постановка завдань 
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корозійних досліджень. Оскільки корозійний процес може бути хімічним, 

електрохімічним або змішаним – хіміко-електрохімічним, тому важливо 

встановити агресивний компонент зовнішнього середовища (О2, СО2, пари Н2О 

і ін.), який викликає хімічне руйнування металу, або деполяризатора (О2, Н3О+, 

HSO3
- і ін.) відповідального за електрохімічну корозію металів.  

Методика випробувань полягає: визначаємо тип корозійного процесу і 

встановлюємо вплив основних внутрішніх (складу, структури, стану поверхні, 

наявності напружень і ін.) і зовнішніх (стану корозійного середовища, його 

руху, температури і ін.) факторів на корозійну стійкість металу або сплаву. Далі 

робимо вибір найкращого металу або сплаву для застосування в певних 

експлуатаційних умовах; враховуючи корозійну стійкість матеріалу, міцність, 

технологічні властивості, вартість [1-3]. Варто порівняти  корозійну активність 

середовища по відношенню до одного або декількох металічних матеріалів та 

перевірити методи захисту металів від корозії. Визначаємо ефективність 

протикорозійного легування, застосування сповільнювачів корозії або 

електрохімічного захисту та перевіряємо надійність захисних покрить [3].  

Механізм лабораторних досліджень.  Для лабораторних досліджень 

користуємося зразками наступних розмірів: для листових матеріалів 25х50 мм; 

для циліндричних зразків діаметр 10-20, висота 40 мм; для дисків—діаметр 30, 

товщина 5-10 мм. Перед дослідженням поверхню зразка готуємо та очищаємо. 

При проведенні ряду досліджень вибираємо строго визначену поверхню 

металу, а іншу поверхню ізолюють будь-яким способом. Кількість одночасно 

досліджуваних зразків повинна бути не менше трьох. Для повторних 

експериментів не слід застосовувати зразки, які вже досліджувалися раніше. 

Незалежно від вибраного методу оцінки, перед дослідженням в лабораторних 

умовах старанно очищаємо поверхню зразка від іржі і інших забруднень. Якщо 

продукти корозії важко видалити механічним способом, то застосовуємо 
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електрохімічні чи хімічні методи, які полягають в обробці зразків 

електролітами, які розчиняють продукти корозії, але не реагують з металом. 

Класифікація якісних та кількісних методик та показників корозійних 

досліджень. 

До якісних методів оцінки ступеня корозії відносимо [2]. Спостереження за 

зміною зовнішнього виду зразка після дії на нього агресивного середовища та 

за змінами, які відбуваються у розчині (зміна забарвлення розчину, поява 

каламуті, пластівців і інших продуктів корозії). Макроскопічні дослідження 

зовнішнього вигляду зразків після дії агресивного середовища з допомогою 

лупи або бінокулярних мікроскопів з невеликим збільшенням, що дозволяє 

уточнити характер осередків корозії, їх будову, наявність подряпин і ін. 

Мікроскопічні і металографічні дослідження дозволяють піддавати метал 

якісному контролю не тільки після, але і в процесі руйнування. Індикаторний 

метод, який заснований на тому, що з допомогою певних реактивів можна 

вияснити розміщення анодних і катодних ділянок на поверхні кородуючого 

металу по утворенню зафарбованих сполук при взаємодії цих реактивів з 

продуктами корозії.  

До кількісних методів оцінки швидкості корозії відносимо [2]. Ваговий 

метод заснований на визначені зміни ваги зразка після дії агресивного 

середовища, причому визначають збільшення або зменшення ваги зразка. 

Об’ємний метод полягає у визначенні корозії по кількості виділеного водню 

або кисню. Електрохімічний метод – це визначення електродних потенціалів і 

встановлення характеру залежності потенціалу від часу, при цьому по 

значенню електродного потенціалу можна встановити, яка з реакцій визначає 

швидкість корозії, що дозволяє знайти раціональні шляхи боротьби з 

руйнуванням металу. Метод визначення швидкості корозії по зміні механічних 

властивостей. 
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Результати.  

Так, застосовуючи хімічний метод для корозійних досліджень, поверхню 

металу змочували розчином фероксил-індикатора, який містить червону 

кров’яну сіль фенолфталеїн і агар-агар, а також NaCl; на ділянках металу, які 

грають роль анодів, виявили голубе забарвлення внаслідок утворення 

турнбулієвої сині згідно реакції (гексацианоферат (III)і дихлорид заліза (ІІ)): 

2K3[Fe(CN)6] + 3FeCl2→Fe3[Fe(CN)6] +6KCl 

На катодних ділянках, через  наявністю в індикаторі фенолфталеїну, рожеве 

забарвлення, так як концентрація гідроксильних іонів в цих місцях підвищена. 

Цей індикатор застосовували для визначення пористості захисного покриття. 

Агар-агар вводили в розчин, щоб він був желеподібний і не розтікався.  

 

Рис.1 Поверхня досліджуваного металу 

 В тих випадках, коли продукти корозії повністю розчинні в 

досліджуваному середовищі, швидкість та наявність корозії можна визначити, 

аналізуючи проби розчину відібрані через певні проміжки часу [3].  

Висновок.  

Таким чином, враховуючи дослідження для проведення корозійних 

випробувань, варто звернути увагу на використання того чи іншого методу та 

проводити аналіз з можливістю безперервного спостереження за ходом 

корозійного процесу.  

Отже, нами було здійснено аналітичний огляд типових сучасних методів 

досліджень та класифікацію основних показників оцінки активності перебігу 

корозійних випробувань на прикладі гексацианоферату (III) 
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Тематика: Юридичні науки 

 

ВІДПOВІДAЛЬНІСТЬ ЗA ПOPУШЕННЯ СУБ’ЄКТAМИ 

AНТИМOНOЛЬНИХ УЗГOДЖЕНИХ ДІЙ 

 

Орлик Катерина Сергіївна 

 

Нa сучaснoму етaпі екoнoмічнoї тa пpaвoвoї pефopм oдним із 

нaйгoлoвніших чинників pинкoвих пеpетвopень є poзвитoк кoнкуpентнoгo 

сеpедoвищa, зaхист якoгo гapaнтoвaний Кoнституцією Укpaїни тa зaбезпечений 

знaчним мaсивoм гoспoдapськo - пpaвoвих нopмaтивних aктів. Oднaк нaявність 

шиpoкoї нopмaтивнoї бaзи сaмa пo сoбі не свідчить пpo те, щo в Укpaїні дійснo 

ствopений тa функціoнує ефективний пpaвoвий мехaнізм, який зaбезпечує 

пoєднaння pинкoвoї кoнкуpенції з недoпущенням пopушення пpaв і зaкoнних 

інтеpесів суб’єктів гoспoдapювaння, a тaкoж інтеpесів суспільствa тa деpжaви.  
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Питaння відпoвідaльнoсті зa пopушення aнтимoнoпoльнoгo зaкoнoдaвствa 

Укpaїни є дoсить aктуaльним у зв'язку з динaмічним poзвиткoм зaкoнoдaвствa, a 

тaкoж з oгляду нa aктивну пpaвoзaстoсoвну пpaктику Aнтимoнoпoльнoгo 

кoмітету Укpaїни. Нaсaмпеpед, зaвдaння AМКУ пoлягaє в зaхисті тa 

ефективнoму poзвитку дoбpoсoвіснoї кoнкуpенції в підпpиємницькій 

діяльнoсті.  

У зв'язку з цим AМКУ дoклaдaє всіх зусиль, нaпpaвлених нa виявлення 

пopушень кoнкуpентнoгo зaкoнoдaвствa, тa, як нaслідoк, зaстoсoвує знaчні 

штpaфні сaнкції зa пopушення. Дo oснoвних видів пopушення кoнкуpентнoгo 

зaкoнoдaвствa нaлежaть: злoвживaння мoнoпoльним стaнoвищем, 

aнтикoнкуpентні узгoджені дії, недoбpoсoвіснa кoнкуpенція, здійснення 

кoнцентpaції без oтpимaння відпoвіднoгo дoзвoлу AМКУ тa непoдaння  

інфopмaції нa вимoгу AМКУ.  

Віднoсини, щo виникaють у зв’язку з кoнкуpенцією, є кoмплексними. З 

oднoгo бoку, вoни склaдaються між суб’єктaми гoспoдapювaння внaслідoк 

здійснення ними гoспoдapськoї діяльнoсті, з пpивoду aбсoлютних немaйнoвих 

пpaв тa oбoв’язків, тaких як пpaвo нa фіpмoве нaйменувaння, кoмеpційну 

тaємницю, вільний вибіp пpедмету дoгoвopу тoщo - тoбтo у “гopизoнтaльній 

плoщині”. З іншoгo бoку, у функціoнувaнні стaлoгo кoнкуpентнoгo сеpедoвищa 

зaцікaвлене суспільствo в цілoму, aдже кoнкуpенція є нaйвaжливішим 

екoнoмічним чинникoм, щo вpівнoвaжує пpивaтні інтеpеси суб’єктa 

гoспoдapювaння з інтеpесaми суспільствa. Aнтимoнoпoльні opгaни деpжaви 

зaбезпечують підтpимку тa poзвитoк кoнкуpенції, здійснюють кoнтpoль зa 

дoдеpжaнням кoнкуpентнoгo зaкoнoдaвствa. Oтже виникaють пpaвoвіднoсини 

“пo веpтикaлі”, в яких упpaвoмoченій oсoбі пpoтистoїть зoбoв’язaнa oсoбa. Між 

деpжaвними opгaнaми тa суб’єктaми гoспoдapювaння виникaють opгaнізaційні 

пpaвoвіднoсини, кoтpі пoділяються нa pегулятивні тa oхopoнні. Вихoдячи з 
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цьoгo, в дисеpтaції дoвoдиться виснoвoк пpo кoмплексність кoнкуpентних 

пpaвoвіднoсини, які склaдaються з opгaнізaційнo-пpaвoвих (pегулятивних тa 

oхopoнних) віднoсин між упoвнoвaженими деpжaвними opгaнaми тa суб’єктaми 

гoспoдapювaння тa aбсoлютних немaйнoвих віднoсин, щo виникaють між 

кoнкуpуючими суб’єктaми гoспoдapювaння [1, с. 36-37]. 

Чинним зaкoнoдaвствoм зa вчинення aнтикoнкуpентних пpaвoпopушень 

пеpедбaчені гoспoдapськo-пpaвoві, aдміністpaтивні, цивільнo-пpaвoві тa 

кpимінaльні зaхoди відпoвідaльнoсті. Нa відміну від цивільнo-пpaвoвих тa 

aдміністpaтивних зaхoдів відпoвідaльнoсті, гoспoдapськo-пpaвoві сaнкції 

зaстoсoвуються у oбoв’язкoвoму пopядку. Зa свoїм хapaктеpoм гoспoдapськo-

пpaвoві сaнкції пoділяються нa гoспoдapськo-упpaвлінські (штpaфні), 

кoмпенсaційні тa кoнфіскaційні. Нa підстaві здійсненoгo aнaлізу тa з метoю 

удoскoнaлення пpaктики зaстoсувaння гoспoдapськo-пpaвoвих штpaфів 

aнтимoнoпoльними opгaнaми, підвищення їх ефективнoсті oбґpунтoвується 

виснoвoк пpo неoбхідність poзpoбки тa зaтвеpдження метoдичних вкaзівoк дo 

poзpaхунку штpaфів, щo стягуються opгaнaми Aнтимoнoпoльнoгo кoмітету 

Укpaїни. Пpи визнaченні суми штpaфів неoбхіднo вpaхoвувaти тяжкість тa 

тpивaлість пpaвoпopушення, a тaкoж пoм’якшуючі тa oбтяжуючі oбстaвини, які 

дoцільнo зaкpіпити нa pівні зaкoну [2, с.47-49]. 

Пpитягнення дo гoспoдapськo-пpaвoвoї відпoвідaльнoсті мaє 

пpеюдиціaльне знaчення для зaстoсувaння кoмпенсaційних зaхoдів 

гoспoдapськo-пpaвoвoгo тa цивільнo-пpaвoвoгo хapaктеpу. Для вдoскoнaлення 

пpaктики зaстoсувaння кoмпенсaційних зaхoдів пеpшoчеpгoве знaчення мaє 

poзpoбкa метoдики poзpaхунку збитків, щo зaвдaні aнтикoнкуpентними 

пpaвoпopушеннями, тa визнaчення деpжaвних opгaнів, які мaють дaвaти 

експеpтну oцінку пpo poзміp шкoди, щo зaвдaний внaслідoк aнтикoнкуpентнoгo 
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пpaвoпopушення, тa нaявність пpичиннo-нaслідкoвoгo зв’язку між діями 

пpaвoпopушникa тa зaвдaнoю шкoдoю [3, с.140-141]. 

Aнaліз зaхoдів кpимінaльнo-пpaвoвoї відпoвідaльнoсті зa aнтикoнкуpентні 

злoчини, пoкaзує щo oстaнні тaкoж пoтpебують вдoскoнaлення. Зoкpемa, 

кpимінaлізaція згoвopу пpo фіксувaння цін (тapифів), щo здійснений без 

вчинення нaсильствa, дoцільнa лише у випaдку, кoли встaнoвленo кpитеpії 

суспільнoї небезпеки тaкoгo діяння, a сaме - тяжкі екoнoмічні нaслідки для 

певнoї гaлузі виpoбництвa чи великoї гpупи суб’єктів гoспoдapювaння. 

Збеpеження фopмaльнoгo склaду цьoгo злoчину, кoли він ввaжaється 

зaкінченим з мoменту вступу стopін у згoвіp, - безпідстaвне і мoже пpизвести дo 

злoвживaнь з бoку пpaвoзaстoсoвчих opгaнів. Oдним з нaпpямків 

удoскoнaлення кpимінaльних сaнкцій є відмoвa зaкoнoдaвця від сoціaльнo тa 

екoнoмічнo недoцільнoгo пoкapaння у вигляді дoвгoтеpмінoвoгo пoзбaвлення 

вoлі зa aнтикoнкуpентні злoчини.  

Ми підтpимуємo думку пpaвників, кoтpі пpoпoнують більш шиpoкo 

зaстoсoвувaти штpaфи як вид кpимінaльнoгo пoкapaння, суми яких пoвинні 

відпoвідaти тяжкoсті вчиненoгo злoчину тa встaнoвлювaтися не лише у 

aбсoлютнoму, aле й у кpaтнoму poзміpі дo суми незaкoннo oтpимaнoгo 

пpибутку чи суми збитків, щo зaвдaні деpжaві aбo суб’єктaм гoспoдapювaння. 

Кoнкуpентне зaкoнoдaвствo містить дoстaтню кількість ефективних 

інстpументів пpипинення пopушення, у тoму числі зaвдяки пpитягненню дo 

відпoвідaльнoсті. Пpи цьoму вaжливo нaгoлoсити, щo oснoвнa функція AМКУ – 

не нaпoвнення бюджету великими штpaфaми, a все ж тaки ефективний зaхист 

екoнoмічнoї кoнкуpенції, в тoму числі зa paхунoк aктивнoгo aдвoкaтувaння 

кoнкуpенції в Укpaїні. 
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У сучасних умовах відбувається зміна концепцій освіти, збільшуються 

вимоги суспільства до формування майбутніх фахівців різних галузей, це 

зокрема: високий рівень самостійності, вміння аналізувати, висувати 

альтернативні рішення, саморозвиватися та бути підготовленим до реального 

життя. 

Сучасний стан розвитку цивілізації характеризується прискореним 

розвитком нових технологій та змінами у структурі ринку праці. Збільшується 

кількість технологічний операцій, які виконуються більш автоматизовано. 

Відповідно змінюються вимоги до компетентностей фахівців. 

У публікаціях Європейської комісії визнаються такі спільні виклики на 

шляху до створення якісної системи підготовки та професійного розвитку 

вчителів, як фрагментованість відповідальності різних інституцій за різні етапи 

становлення і професійного розвитку педагога, проблеми поєднання в єдиній 

програмі підготовки опанування обраною предметною спеціальністю з 

аспектами викладання та міждисциплінарних зв’язків; недостатню обізнаність з 

необхідністю і методами дослідницької діяльності на рівні свого робочого 

місця; недостатню розвиненість системи розподілу специфічних ролей між 

членами педагогічного колективу [1]. 

Орієнтація суспільства на європейські стандарти і цінності, кращі світові 

традиції вимагають відповідних системних змін і в сфері освіти. Якість 

освітнього процесу, в тому числі, залежить від якості підготовки вчителя. 

Здійснення масштабних освітніх реформ неможливе без докорінної 

модернізації усієї системи підготовки педагогічних працівників, яка може бути 

реалізована лише в контексті набуття педагогом гідного суспільного статусу.  
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Проблема якості підготовки педагогічних працівників має комплексний 

характер і одним із елементів її вирішення є модернізація педагогічної освіти: 

професійного відбору, стандартів освіти, її структури і змісту тощо [1] 

В умовах становлення в Україні громадянського суспільства, правової 

держави, демократичної політичної системи, освіта має стати найважливішим 

чинником гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових 

життєвих орієнтирів особистості.  

Підготовка освічених, мобільних, конструктивних і практичних людей, 

здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке почуття 

відповідальності за долю країни це основна вимога розвитку конкуренто 

спроможного суспільства. 

Поєднання професійно-технічної та повної загальної середньої освіти, 

забезпечення варіативності та гнучкості освітньо-професійних програм з 

урахуванням змін на ринку праці та попиту на нові професії; створення умов 

для надання професійно-технічними навчальними закладами освітніх та інших 

послуг населенню, зокрема здобуття або підвищення робітничої кваліфікації, а 

також перепідготовки незайнятого населення; розвитку співпраці з 

підприємствами, установами, організаціями – замовниками підготовки кадрів, 

державною службою зайнятості; забезпечення високої якості вищої освіти та 

професійної мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку 

праці шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, 

наукових установ та підприємств, запровадження гнучких освітніх програм та 

інформаційних технологій навчання [4] 

Істотні зміни, що відбуваються в системі освіти за останні роки 

вимагають перегляду існуючої теорії і практики професійної підготовки молоді.  

Реформування змісту загальної середньої освіти передбачає розроблення 

принципово нових державних стандартів загальної середньої освіти, які 
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повинні ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно-орієнтованому 

підході до навчання, враховуючи вікові особливості психофізичного розвитку 

учнів, передбачаючи здобуття ними знань, умінь і навичок, необхідних для 

успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, 

громадській активності. 

Одним з основних завдань професійної підготовки майбутніх фахівців, на 

наш погляд, є поетапний розвиток у студентів системи ціннісних орієнтацій на 

творчу самореалізацію й саморозвиток майбутньої професійної діяльності, 

оволодіння системою загальнонаукових, методологічних і професійних знань, 

методів навчального і наукового пізнання, системою дослідницьких і творчих 

умінь, а також формування сучасних компетентностей. Рішення цих завдань 

полегшується за умови, що викладачі є носіями традицій науки і дослідницької 

діяльності, які передають їх у міжособистісній взаємодії студентам. У сучасній 

системі вищої освіти виникло принципове протиріччя між типовою системою 

підготовки фахівця й індивідуально-творчим характером його діяльності. 

Сформований характер підготовки фахівця орієнтує його переважно на 

репродуктивний стиль діяльності й не сприяє формуванню системного бачення 

виховного і освітнього процесів, потреби у творчій самореалізації, у науково-

дослідницькому підході до професійної діяльності [2]. 

Вирішальна роль у здійсненні виконання завдань профільної освіти 

належить вчителю, а в технологічному напрямку в першу чергу, спеціалісту 

технологічної освіти. У наш час існує чимало науково-педагогічних 

досліджень, спрямованих на розробку окремих аспектів або компонентів 

системи підготовки вчителів технологій та інших спеціальностей у сфері 

профільного навчання учнів старших класів [3] 

Отже, формування творчої, креативної особистості майбутнього педагога 

є однією з актуальних проблем. Оскільки, не лише педагог має бути творчою 
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особистістю, а й учень якого він навчає. 
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У теперішній час, глобалізаційні процеси сучасного світу змінюють не 

тільки характер суспільних відносин узагалі та сприйняття особливостей їх 

правового регулювання, але й сам предмет та принципи такого регулювання. 

Окремі виклики традиційному сприйняттю виникали разом із становленням 

мережі Інтернет та мережевого суспільства, але впровадження сучасних 

технологій розподіленої обробки даних в сферу цифрової економіки зумовило 

необхідність пошуку альтернативних підходів у правовому регулюванні 

відповідних суспільних відносин. Ці ж самі фактори викликають і значні 

трансформації функцій сучасної держави. Найбільш яскравою ілюстрацією 

цьому є проблема обігу криптовалют і, відповідно, необхідність його належної 

правової регламентації [2, с. 85]. 

На думку науковців криптовалюта – найбільш гучна інновація фінансового 

світу за останні роки. Термін “криптовалюта” – прямий переклад англійського 

“cryptocurrency”, тобто віртуальна валюта, захищена криптографією. В першу 

чергу, криптовалюта – це швидка і надійна система платежів і грошових 

переказів, основана на новітніх технологіях і наразі непідконтрольна жодному 

уряду. 

Ставлення держав до криптовалюти є дуже різним. Трапляються як 

приклади відвертого заохочення – в Австралії, Німеччині, Нідерландах, Новій 

Зеландії, Сінгапурі, деяких штатах США, різних офшорах, так і серйозні 

обмеження, що здатні перерости в заборонні заходи – це Індонезія, Китай, 

Росія, Україна. На прямі заборони зважилися тільки Болівія і Еквадор. 

Багато урядів обрали лінію спостереження з обережним оптимізмом – це 

більшість країн Євросоюзу, Великобританія і Швейцарія, федеральний уряд 

США, Японія і країни Південно-східної Азії. У більшості розвинених країн 

світу фінансове законодавство адаптується до проблеми регулювання 
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криптовалют, і незабаром це питання буде вирішене таким або іншим чином 

[3, с. 93]. 

У теперішній час у світі існує більше десятка криптовалют, тобто валют, 

емісію яких визначає спеціальна комп’ютерна програма, і які функціонують за 

допомогою мережі Інтернет. Однією із перших, найбільш поширеною серед 

них, криптовалюта біт-койн (англ. – Bitcoin).  

Варто зазначити, в Україні питання обігу криптовалют залишаються без 

чіткої відповіді щодо їх законності. З одного боку, згідно зі статтею 32 Закону 

України “Про Національний банк України” грошовою одиницею України є 

гривня. Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і 

використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються. З іншого 

боку, не зрозуміло, чи є криптовалюта грошовою одиницею, грошовим 

сурогатом і засобом платежу. До того ж, законодавством не передбачено 

покарання власників криптовалют. Проте, у багатьох країнах світу можна не 

лише вільно обмінювати криптовалюту (зокрема, біткойни) на місцеву або 

іноземну валюту, але й здійснювати операції зкупівлі-продажу будь-

якихтоварів, робіт тапослуг. У більшій чи меншій мірі операції з біткойнами 

отримали легалізацію в Австралії, Австрії, Болгарії, Бразилії, Ізраїлі, Канаді, 

КНР, Норвегії, Сінгапурі, США, Тайланді, ФРН, Хорватії, Швейцарії, Японії та 

ін. В Україні НБУ на основі наведеної статті ЗаконуУкраїни “Про 

Національний банк України” вказав, що біткойн не має правового статусу. Але 

внаслідок особливостей обігу біткойнів операції з ними в Україні проводяться 

щоденно. Українці купують, заробляють біткойни, розраховуються ними. А, 

отже, постає питання щодо співвідношення українського законодавства із 

можливостями здійснення операцій із біткойнами. І з цим питанням пов’язане 

питання наявності правових та інших ризиків для власника біткойнів в Україні 

[1, с. 33]. 
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При цьому криптовалюта приховує величезний фінансовий потенціал. Так, 

нещодавнє дослідження Technology Tipping Points and Societal Impact, 

проведене в рамках Всесвітнього економічного форуму (WEF), показало, що 

переломний момент для Bitcoin настане до 2025 року. На думку понад 58 % 

опитаних із 800 керівників компаній і фахівців, на цей момент близько 10 % 

світового ВВП проходитиме через системи віртуальних валют. Водночас 

дослідження, проведене англійською компанією MagisterAdvisors, яка 

займається консалтингом технологічної галузі у сфері M&A, показало, що топ-

100 фінансових компаній витратять близько 1 млрд. доларів за наступні два 

роки на проекти, пов’язані зі системою шифрування, яка є в основі будь-якої 

криптовалюти. Крім того, згідно з отриманими даними, біткоїн може стати 

шостою за обсягом резервною валютою у світі протягом найближчих 15 років 

[4, с.125]. 

Зауважимо, що в даний час віртуальні валюти не ставлять під загрозу 

фінансову стабільність, ураховуючи їхній обмежений зв’язок із реальною 

економікою, низькі обсяги торгів і відсутність широкого визнання 

користувачів. Тим не менш розвиток повинен ретельно контролюватися, 

оскільки ситуація може суттєво змінитися в майбутньому. Говорячи про вплив 

віртуальних валют на фінансову стабільність, слід зазначити, що користувачі 

віртуальних валют стикаються із типовими ризиками, пов’язаними з 

віртуальними платіжними системами, такими як:  

1. Кредитний ризик. 

2. Ризик ліквідності.  

3. Операційний ризик.  

4. Правовий ризик [4, с. 123].  

Проведений аналіз літературних джерел показав що, питання правового 

регулювання суспільних відносин, які виникають у ході обігу криптовалют, в 
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умовах України мають розглядатись у контексті реалізації функцій держави, що 

знаходить свій прояв у відповідному впливі та правовій регламентації. У 

правовій регламентації обігу криптовалют, в основному реалізується 

економічна функція держави, яка зумовлена потребами ринкової економіки і 

полягає у низці властивостей, зокрема, у таких як ; 

1. відхід від планово-командного регулювання економікою;  

2. пошук оптимального співвідношення державного регулювання економіки 

і саморегулювання, збільшення ролі саморегулювання економіки; 

3. визначення оптимального рівня централізації і децентралізації в 

управлінні економікою;  

4. управління підприємствами та організаціями, які знаходяться у державній 

власності.  

Таким чином, під час правової регламентації обігу криптовалют має  

реалізовуватись насамперед економічна державна функція, що полягає у 

збільшенні ролі саморегулювання економіки. Вплив на стабільність грошової 

одиниці можливий при використанні криптовалюти як іноземної у ході 

обмінних валютних операцій. Тому, регуляторна функція має проявлятись при 

проведенні таких операцій оскільки в юридичному сенсі крпитовалюта є 

різновидом іноземної валюти. В інших випадках регуляторна функція у питанні 

регламентації обігу криптовалют не виглядає достатньо необхідною. При цьому 

мають враховуватись вимоги Конституції України стосовноекономічної 

багатоманітності як підґрунтя суспільного життя, а також положення 

міжнародно-правових актів з охорони прав і свобод людини та громадянина, в 

першу чергу ст. ст. 17, 22 Загальної декларації прав людини, а також ст. 1 

Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод  [2, с. 91]. 
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Зокрема, теоретично криптовалюта може позитивно вплинути на бізнес, 

оскільки відсутність комісії під час здійснення операцій дасть змогу 

підприємствам отримати вільні кошти, які будуть використані на розвиток 

виробництва, і в цілому зменшити витратну частину суб’єктів господарювання. 

Висока швидкість проведення операцій із криптовалютами дасть змогу 

економити витрати часу і робочої сили, підвищити динамічність 

підприємницької діяльності, що позитивно вплине на економіку.  

Отже, можна дійти висновку, основними перевагами цього виду валют є 

відкритий код алгоритму, який дозволяє добувати її кожному бажаючому, 

відсутність єдиного цифрового банку і контролю за трансакціями, а також те, 

що вона має децентралізований характер і її неможливо підробити. До головних 

недоліків можна віднести високу тенденцію мінливості ціни через специфіку 

використання й відсутність регулятивних механізмів, які не надають гарантій 

збереження електронних криптогаманців.  

Проведений аналіз показав, що в умовах сьогодення єдиного рішення щодо 

подальшої стратегії розвитку криптовалюти у світі не існує, а розвиток і 

становлення криптовалюти в різних країнах світу не стоїть на місці і з кожним 

днем дедалі активніше впроваджується по всьому світу [4, с.125]. 
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На даний час вільновихрові є досить відомими типом насосного 

обладнання, яке широко застосовується у різних галузях у тих випадках, коли 

виникає необхідність здійснити перекачування рідини, яка містить тверді або 

волокнисті включення. Завдяки особливостям робочого процесу застосування 

цих насосів дозволяє здійснити перекачування та гідротранспорт в умовах, коли 

інші насоси втрачають працездатність (забивання проточної частини твердими 

або волокнистими включеннями і, як наслідок, вихід обладнання з ладу). Проте 

вільновихрові насоси мають і недолік – більш низьке значення коефіцієнта 

корисної дії порівняно з відцентровими насосами. 

Вільновихрові насоси мають три типові схеми, серед яких найвищий 

показник ефективності має схема «TURO», що дозволяє застосовувати такі 

насоси для перекачування технічних рідин у процесі виробництва цукру та у 

тваринництві. 

Агрегати фекальні призначені для перекачування рідкого гною на 

тваринницьких фермах і комплексах з безпідстилочним утримуванням тварин із 
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гноєзбірників у прифермерське сховище або у транспортний засіб, а також для 

перемішування і подрібнення гною. Крім того вони можуть бути застосовані 

для гідротранспорту кормів, жому, різних відходів у сільському господарстві, 

паперової маси, каналізаційного шламу, різноманітних рідин з волокнистими 

включеннями тощо. В середовищі можлива наявність твердих включень, а 

також соломи, остатків кормів, листя, гілок, водоростей тощо. 

На місці експлуатації агрегат монтується на опорі, що розташована вище 

гноєзбірника (рис. 1). Для проведення огляду та ремонту агрегат приводиться в 

горизонтальне положення шляхом повороту на 90º (показано тонкими лініями). 

Показники призначення за перекачуваним середовищем наведені у таблиці 1. 

Насос, що входить до складу агрегату – консольний, вільновихровий, 

вертикальний, одноступінчатий, з приводом від електродвигуна через пружну 

муфту. Кінцеве ущільнення – сальникове або торцеве. На вхідному патрубку 

насоса встановлено огородження для запобігання попадання в проточну 

частину насоса особливо крупних твердих включень. Агрегат комплектується 

трифазним асинхронним електродвигуном. 

На кафедрі прикладної гідроаеромеханіки СумДУ було розроблено нову 

проточну частину вільновихрового насоса на базі схеми «TURO» [1, 2, 3], яка 

дозволяє підвищити коефіцієнт корисної дій насоса за рахунок використання 

комбінованого робочого процесу (до вихрового процесу базової конструкції 

додається лопатевий, який є більш ефективним). Такий ефекти досягається 

шляхом зміни геометрії робочого колеса насоса (видовження частини лопатей у 

вільну камеру насоса), причому для цього можна використати базове колесо.  
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Рисунок 1 – Загальний вигляд насосного агрегату: 

1 – лебідка; 2 – насосний агрегат; 3 – пульт керування 

Таблиця 1 – Показники призначення насосного агрегату за перекачуваним 

середовищем 

Найменування середовища Показники середовища Значення 

показника 

Гній, вода з змістом кормів, жому, різних 

відходів сільського господарства, паперової 

маси при їх гідротранспорті, каналізаційний 

шлам, різні рідини з змістом волоконних 

включень 

Температура, К (°С), не більше 353 (80) 

Глибина забору рідини, м, не менше 3,0 

Водневий показник, од, рН 6 – 8,5 

Густина, кг/м3, не більше 1075 

Рідина з вмістом твердих абразивних 

частинок 

Максимальна об’ємна концентрація твердих 

частинок, % 
20 

Максимальний лінійний розмір твердих 

частинок, мм 
50 

Максимальна об’ємна концентрація, % 1 

Мікротвердість, МПа, не більше 9000 

Вказаний спосіб можна застосовувати також для розширення робочого 

діапазону насоса (напору та подачі) з більшим рівнем економічності ніж 

традиційне регулювання засувкою, яке призводить до додаткових втрат енергії. 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Панчук В.В. 

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, педагогічного 

факультету РДГУ 

 

Ретроспектива проблеми морального виховання особистості уможливлює 

розгляд передумов становлення та розвитку ідеї в різні історичні періоди. 

Перші правила моральної поведінки можна знайти у виховних системах 

Стародавньої Індії та Китаю. Конфуцій вважав, що головним у моральному 
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вихованні дітей є шанування та дотримання звичаїв та традицій свого народу. 

Він зазначав, що діти мають виховуватися в дусі поміркованості, покірності, 

поваги до старших та до батьків. Основним поняттям етики Конфуція є «жень» 

(тобто гуманність) – це головний принцип, який визначає вчинки та поведінку 

людини. 

Вивчаючи розвиток моралі та моральних цінностей, потрібно звернути 

увагу на вчення Арістотеля. У його працях головна увага приділяється 

загальній культурі людини та її моралі. Арістотель зазначав, що людське життя 

є найбільшою цінністю, а мета й сенс людського життя полягає у розумовій 

діяльності, що спрямована на вирішення поставлених завдань. Найвищою 

метою людини, на думку мислителя, є досягнення щастя, сутність якого 

полягає в умінні людини проявляти у своїй діяльності й спілкуванні з іншими 

свою значущість для соціальної спільноти та моральні чесноти, такі, як 

мужність, безкорисливість та ін.[1, с. 830]. 

Демокріт у системі морального виховання особистості радив 

використовувати  вправи для формування гарних навичок. Він вважав, що 

людина у своїй поведінці повинна прагнути до гармонії з самою собою та з 

навколишнім світом, відповідальності, яка саме і є критерієм її моральної 

поведінки. На думку Сократа, уся культурно-освітня діяльність та діяльність 

розуму мають бути спрямовані на моральне самовдосконалення особистості 

людини [3, с. 209]. Водночас Платон вважав, що самовдосконалення 

особистості уможливлюється, якщо базується на принципі безумовного 

підпорядкування громадян інтересам своєї держави. 

Ідеї гуманної поведінки знайшли своє відображення у працях 

Я. Коменського, який стверджував, що моральність, бездоганна поведінка 

досягаються винятково шляхом цілеспрямованого виховного впливу. Педагог 

наголошував на необхідності утвердження культури поведінки як звички дітей. 
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Виховання моральної поведінки має ґрунтуватися на принципах 

природовідповідності, наступності, поступовості, безперервності. Означені 

принципи виокремилися й отримали теоретичне обґрунтування (на основі 

аналогії з явищами природи) [3, с. 651]. 

На переконання Дж. Локка, головним у вихованні культури поведінки є 

розвиток у дитини дисципліни духу, уміння підпорядковувати бажання 

контролю розуму. Сам процес виховання має спиратися на дитячий інтерес та 

допитливість і базуватися на таких методах виховання: формування моральних 

звичок, нагород і покарань, приклад учителя, розмірковування [4, с. 416]. 

Учений Ж.-Ж. Руссо у вихованні пропонував дотримуватися принципів 

гуманізму, природовідповідності, свободи, індивідуального підходу до кожної 

дитини. Педагог вважав, що виховання поведінкових звичок у дитини 

відбувається шляхом переживання нею наслідків негативних вчинків і 

накопичення морального досвіду, коли вона на власному досвіді переконалася 

на шкідливості тих вчинків, від яких її застерігали [5, с. 416]. 

Й. Песталоцці зауважив, що у формуванні поведінки вихованців має 

вагомий позитивний приклад учителя, встановлення правил дисципліни. 

Першим кроком у становленні моральної культури вихованців є розвиток у них 

внутрішнього споглядання, а найвищий рівень моральності міститься у 

«досконалому пізнанні добра, у досконалому вмінні та бажанні творити добро» 

[6, с. 416]. 

На переконання І. Гербарта, навчання і керування є основними засобами 

формування моральної поведінки особистості. Саме моральне виховання має 

утверджувати в дитини ідеї справедливості та добра. Тільки за цієї умови 

моральність є принципом діяльності особистості.  

Ф. Фребель обґрунтував мету виховання на засадах християнської 

антропології як розкриття божественного початку в людині. Автор концепції 
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«вільного виховання» Л. Толстого стверджував, що новонароджена дитина 

немає негативних якостей та рис, вони виявляються при неправильному 

вихованні. Основним регулятором поведінки вчений вважав совість дитини. 

Пробудження совісті вихованців і бажання дотримуватися заповідей Біблії є 

важливим чинником гуманної і відповідальної поведінки [5]. 

Таким чином, стислий огляд ретроспективи розвитку ідеї морального 

виховання особистості засвідчив, що впродовж віків у людства культивувалися 

гуманізм і любов до рідної землі, громадянський обов’язок, волелюбність і 

самовідданість, повага до старших та до батьків, що знайшло своє 

відображення в наукових працях корифеїв педагогіки. Пошук ученими шляхів 

формування цілісного, гармонійного світу та людського буття відображений у 

педагогічній спадщині педагогів-гуманістів у різні історичні віхи розвитку 

суспільства, який став базисом для сучасної системи освіти і виховання 

підростаючого покоління. 
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Тематика: Психологічні науки 

 

ВИЯВЛЕННЯ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Пелипенко М.М. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України, 

кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник навчально-науково-виробничого відділу 

 

Теоретичний аналіз наукових підходів до тлумачення поняття 

«управлінська компетентність» засвідчив складність та багатогранність цього 

феномену. Для більш глибокого розуміння його сутності виникає необхідність 

вивчення структурних компонентів досліджуваної компетентності. 

Нам імпонує наукова позиція дослідників освітніх систем П. Є. Щєглова 

та Н. Ш. Нікітіної, які працювали над створенням моделі професійного 

портрету спеціаліста. Важливим елементом управління якістю освіти вони 

називають вимоги усіх зацікавлених сторін, в тому числі і працедавців, до рівня 

підготовки спеціалістів у вишах. Ці вимоги є набором професійних 

характеристик, котрими повинен володіти спеціаліст в області своєї 

професійної діяльності, щоб найбільш точно відповідати спеціальності і 

успішно виконувати професійні обов’язки [4, с. 48]. Автори розділяють згадані 

характеристики на дві групи: 
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1) професійні знання, уміння та навички, які безпосередньо 

характеризують спеціаліста в професійній області; 

2) особистісні якості, які характеризують спеціаліста як особистість 

(особистісно-психологічні характеристики – моральні, ділові і психологічні 

якості, необхідні для заняття певним видом діяльності; характеристики 

здоров’я і фізичної підготовки, культурного розвитку) [4, с. 48]. 

Таким чином, вчені, визнаючи роль знань, умінь та навичок, фактично 

виходять за рамки необхідності для професіонала тільки їх, стверджуючи 

важливість не тільки теоретичної і практичної підготовки, а й відповідності 

професійної діяльності психологічних характеристик, моральних, фізичних 

якостей, з чим ми цілком погоджуємося. 

Згідно з О. М. Борисюк, компетентність містить у собі, крім суто 

професійних знань, умінь і навичок, такі якості, як самоефективність, 

ініціатива, співробітництво, здатність працювати в групі, комунікативні 

здатності [1, с. 36]. До видів професійної компетентності майбутнього офіцера 

поліції дослідниця відносить: особистісно-індивідуальну, пізнавальну, 

психолого-педагогічну та управлінську компетентність. Для того, щоб курсант 

у майбутньому став успішним професіоналом, у нього має бути сформований 

високий рівень управлінської компетентності для забезпечення готовності 

ефективно здійснювати управлінську діяльність, тому цей вид автор називає 

фундаментальною складовою професійної компетентності [1, с. 45-46]. 

Г.В. Нікітовська розділяє складові управлінської компетентності 

майбутнього педагога на особистісні і професійні. Згідно з науковцем, 

особистісна складова передбачає наявність розвинених управлінських якостей 

особистості і включає в себе: мотиваційно-ціннісний, емоційно-вольовий та 

рефлексивний компоненти. Професійна складова розглядається автором в 

якості системи знань, прагнень, готовності і здібностей виконувати функції 
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педагогічного управління, які мають постійно збагачуватися, і включає 

когнітивний, операційно-технологічний і поведінковий компоненти. 

Дослідниця обґрунтовує такий розподіл управлінської компетентності 

тим, що загальна оцінка успішності професійної діяльності обов’язково 

повинна враховувати, як зовнішній критерій, так і внутрішній [2, с. 54-55]. 

Ю.О. Турчаніна включає в управлінську компетентність у системі 

державного управління ряд управлінських здібностей, розділених на п’ять 

блоків: 

1. Блок цілепокладання (здібності: організовувати соціальну діагностику 

із застосуванням її різних моделей; прогнозувати суспільні, в тому числі і 

управлінські процеси; формулювати цілі управління і здійснювати їх 

декомпозицію; визначати стратегію дій; оформляти стратегію у вигляді 

проектів, програм і планів як текстових документів; організовувати роботу над 

програмними документами; аналізувати соціально-економічні тенденції на 

основі базисних матриць і систем). 

2. Блок вироблення і прийняття рішень (здібності: аналізувати проблемну 

ситуацію, що підлягає вирішенню на проектній основі; обґрунтовувати 

варіантність дій; вибирати оптимальний варіант дій; затверджувати рішення 

самостійно або в процесі звернення до вищих посадових осіб (інстанцій). 

3. Організаційний блок (здібності: розподіляти завдання між 

виконавцями; координувати і регулювати процес виконання; здійснювати 

контроль за процесом виконання рішень; налагоджувати і підтримувати 

конструктивні відносини з громадянами та організаціями як споживачами 

державних послуг (клієнтами), а також з колегами). 

4. Аналітичний блок (здібності: зіставляти заплановані і досягнуті 

результати; відкривати нові проблемні ситуації; оцінювати результативність і 
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ефективність власної діяльності і діяльності підлеглих; спочатку формулювати 

нові цілі). 

5. Блок професійного розвитку (здібності: планувати і організовувати 

свою роботу; оцінювати і накопичувати нову інформацію; аналізувати свій 

минулий професійний досвід, робити висновки; будувати і реалізовувати плани 

професійного зростання) [3, с. 175]. 

Таким чином, аналіз літератури психологічного спрямування 

продемонстрував, що більшість дослідників серед компонентів управлінської 

компетентності виділяє мотиваційний‚ емоційно-вольовий, когнітивний, 

діяльнісний та рефлексивний. 
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Тематика: Державне управління 

 

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У НАВЧАННІ 

 

Пігарєв Ю.Б. 

Одеський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, завідувач кафедри електронного урядування та 

інформаційних систем, 050-490-46-51, pigarev51@gmail.com 

 

Різке зростання створеної інформації в світі [1] додає суттєво 

навантаження на обсяги навчально-методичного забезпечення. Акцент пошуку 

інформації зміщується із сфери текстових документів у бік відеоінформації, 

інфографіки тощо. Поступово, візуалізація, як розділ науки про дані (Data 

Science), стає більш затребуваним та результативним. І це не випадково, тому 

що дослідження довели, що сприйняття інформації на 70 % здійснюється за 

допомогою каналу зору.  Розглянемо декілька властивостей візуалізації, які 

використовуються у сфері освіти. 

По-перше, візуалізація, як відомо, є одним з   продуктивних способів 

ущільнення інформації, тому вона відіграє важливу роль у стримані тиску 

обсягів інформації (кожного дня створюється інформація обсягом приблизно 

2,5 * 1018 байт) [1].  В якості прикладу можна привести огляд інструментів 
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візуалізації статистичної інформації, яка зароджується в надрах органів 

публічної сфери, узагальнюється та формується у різноманітні форми 

статистичної звітності системи державної статистики.  Статистичну 

інформацію можна віднести до основних джерел інформації для прийняття 

управлінських рішень, тому європейська спільнота відводить значну роль 

статистичному офісу Європейського Союзу (Євростат - EuroStat), місія якого 

полягає у наданні високоякісної статистики для Європи за допомогою 

європейської статистичної системи (ESS - European Statistical System). ESS 

підтримує відкриті стандарти та призначена для опису наборів статистичних 

даних, які оприлюднюються на порталі Євростат [2].  На рис. 1 наведена 

структура цифрових інструментів візуалізації статистичних даних порталу 

EuroStat. Для візуалізації статистичних даних у різноманітних сферах 

застосовуються механізм візуалізації з використанням різних видів ілюстрацій 

(мапи з легендами та табличним супроводом, різноманітні типи діаграм та 

графіків, таблиці тощо) та елементами налаштування з підключенням 

інструментів анімацій. Можна констатувати, що велике значення приділяється 

інструментам візуалізації статистичної інформації [3]. 
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Рис. 1. Структура цифрових інструментів візуалізації  

статистичних даних порталу EuroStat. 

 

По друге, візуалізація розглядається як спосіб значного підвищення 

активізації навчальної діяльності за рахунок переходу від пасивного сприйняття 

навчання до активного оволодіння знаннями, що призводить до підвищити 

пізнавальну активність тих, хто навчається [4]. Але треба пам’ятати, що не 

кожна візуалізація досягає своєї мети, тому що є певні вимоги до такого 

способу представлення інформації. Візуалізація повинна бути добре викладена 

(можливо побачити її в загалі та по елементах), інтуїтивно зрозумілою та 

насичена емоціями.  

По-третє, зростання інформації призводить до її структуризації, 

збільшення рівнів деталізації і як результат - ускладнення процесу управління 

складовими електронних навчально-методичних комплексів дисциплін (е-

НМКД). Наприклад, уніфіковані структури е-НМКД вирішили завдання щодо 

єдиної схеми представлення навчально-методичних матеріалів, але створила 

іншу проблему, а саме - багаторівневу систему управління складовими е-

НМКД. Візуалізація, а точніше, інтерактивна візуалізація, може стати дієвим 
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інструментом для вирішення цієї проблеми [5].   

 

 

Рис. 2. Візуальна модель е-НМКД «Технології інформаційного 

суспільства». 

 

Першим кроком у цьому напрямку є побудова візуальної моделі 

уніфікованої структури е-НМКД за допомогою технології Mind Map (мапа 

думок або мапа пам’яті, розуму, асоціативна карта).  Для реалізації візуальної 

моделі е-НМКД вибрана хмарна платформа Coggle (https://coggle.it/). На рис. 2 

наведена візуальна модель е-НМКД «Технології інформаційного суспільства». 

  З метою посилення візуальної складової можна нанести додаткові 

графічні об’єкти за допомогою інших інструментів візуалізації.  

Інтерактивна візуалізація, як інструмент «управління» складовими е-

НМКД, створюється за допомогою інструменту посилань на відповідні 

матеріали у електронному вигляді (аудіо- та відео- файли, файли презентацій, 

документи любих типів, у тому числі типу форма для проведення анкетування 
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та тестування, механізми проведення форумів – обговорень тощо). Таким 

чином, візуальні об’єкти набувають властивостей інтерактивних. На рис. 3 

наведено приклад інтерактивної візуалізації е-НМКД «Технології 

інформаційного суспільства». 

Рис. 3. Інтерактивна візуалізація е-НМКД «Технології інформаційного 

суспільства». 
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Рис. 4. Інтерактивний путівник по термінологічному словнику 

дисципліни «Відкриті та великі дані в публічному управлінні». 

 

Механізм інтерактивної візуалізації можна використовувати і для 

створення інтерактивних путівників навчально-методичних матеріалів у різних 

розрізах «на долоні» (в рамках однієї візуалізації з множинними посиланнями). 

На рис. 4 наведено приклад інтерактивного путівника по термінологічному 

словнику дисципліни «Відкриті та великі дані в публічному управлінні». 

Висновок: представлення е-НМКД за допомогою інструментальних 

засобів візуалізації значно підвищить ефективність їх використання у 

навчальному процесі за рахунок формування схематичних образів. Даний 

підхід може бути використано для побудови єдиної системи е-НМКД. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

ДИЗАЙНЕРСЬКІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО 

ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Підлісна О.В.  

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 

Бекетова, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри Дизайну та 

образотворчого мистецтва; тел. 0504002551, polga60.60@gmail.com 

 

        У статті розглядаються питання участі дизайнерів у сучасному плануванні 

промислових приміщень, засоби проектування створення комфортного 

виробничого середовища та пошуки яскравих комфортних та оригінальних 

рішень у цій галузі. Об’єктом статті є індустріальні та громадські, пов’язані з 

промисловістю, інтер’єри. Сьогодні в Україні є потреба у промислових 

районах, у новій реконструкції існуючих промислових об'єктів. Відомо, що від 

умов праці залежать відношення до роботи, вашої компанії і, відповідно, 

результати праці, якість та кількість продукції в цілому. У компаніях, де 

менеджерів турбують імідж, стиль, фірмові брендові комфортні умови праці 

для своїх працівників, кошти вкладаються в естетичні аспекти дизайну 

інтер’єру. Сьогодні, коли проблеми конкуренції та прибутку набули особливого 

значення, коли сотні окремих промислових фірм поглинаються великими 

концернами та монополіями, а умови праці стали важливим фактором вибору 

місця роботи, існує необхідність в покращенні цих умов, зростанні 

комфортності, утворенні особистого стилю, обличчя будь-якої фірми-

виробника. Актуальність дослідження полягає в комплексному аналізі розвитку 

і систематизації численних факторів, які забезпечують гідні умови праці, її 
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безпеку засобами дизайну, та сприяють розвитку виробництва завдяки 

естетичним якостям інтер’єрів. Визначення певної системи розвитку дизайну 

промислового середовища дасть змогу зрозуміти сьогоднішній стан в цій галузі 

дизайну та прогнозувати його подальші тенденції, сприятиме успішному 

вирішенню практичних завдань із розробки дизайну виробничого інтер’єру.  

Внутрішня економічна стратегія України орієнтована на всебічний 

розвиток місцевої промисловості та підтримку вітчизняних виробників, різних 

асоціацій та спілок підприємців. Є багато приватних підприємств сфери 

обслуговування та харчової промисловості, заводи, що переробляють 

сільськогосподарську продукцію, працює активно виробництво будівельних 

матеріалів тощо [1]. Отже, зростає потреба у виробничих приміщеннях, у 

створенні нових виробничих потужностей та реконструкції існуючих. З іншого 

боку, рідкісний підприємець чи власник фабрики інвестує в естетику інтер'єру. 

Це помилка, оскільки результати праці, продуктивність праці та якість 

продукції загалом залежать від умов робочого середовища. На щастя, є винятки 

з цього дуже поширеного правила. Хорошим прикладом є дизайнерська 

реконструкція Дніпровського металургійного заводу «Іnterpaipestail», новації на 

Харківських Плитковому заводі та заводі «ФЕД», Малинівський комплекс 

«Прайм» тощо. На цих підприємствах існують специфічні дизайнерські 

об’єкти, рішення виробничих приміщень підпорядковане не тільки функції, але 

й естетичним вимогам. (Рис. 1-3). Такі підприємства іноді можуть 

демонструвати виразний образ, естетичний стиль, комфортні та безпечні умови 

праці для своїх працівників. Наприклад, Лікеро-горілчаний завод в селищі 

Малинівка, Харківської області (Рис.1) – нове, щойно побудоване за проектом 

інституту Промбудпроект, підприємство, що відповідає усім сучасним вимогам 

в галузі виробництва і архітектурно-будівельній частині. Диференційований 

підхід до окремих складових загального комплексу підприємства, при якому 
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групи приміщень, що мають самостійне функціональне значення, утворюють 

окремі обсяги, пов'язані за допомогою підземних або наземних коридорів і 

переходів, забезпечив своєрідність і індивідуальність композиційної побудови. 

Виробничі та допоміжні приміщення даного підприємства було спроектовано 

архітекторами Федаком Г.Ф., Надєїним І.А, Дедовою В.А. з урахуванням 

авторських рекомендацій з проектування дизайну промислових інтер’єрів. Так, 

кольорова гама оздоблювальної плитки виробничих приміщень м’яка, світла, 

сіро-зелена, утворює візуальний комфорт для робітників, основне обладнання в 

рухомих частинах та частинах, що нагріваються, має яскравий 

попереджувальний жовтий колір [2]. Кімнати спостереження за процесом 

виробництва мають зручні прозорі еркери, що дає можливість добре бачити 

процес і водночас уникати шкідливих чинників, як то запахи чи звуки. Цікаво і 

образно вирішена галерея-рекреація, яка поєднує побутові та виробничі 

приміщення. Повністю прозора, вона дозволяє робітникам відразу відчути 

єдність із зеленим зовнішнім природним середовищем, а перегородка, виконана 

у стилізованій формі хімічної формули горілки, відповідає спрямованості 

підприємства та підкреслює його сучасні наукові засади. Активний червоний 

колір сприяє візуальному скороченню галереї і активізує увагу при вході в 

робочу зону. Дизайнерське рішення металургійного заводу Пінчука у Дніпрі 

(Рис. 2-3) стало символом можливостей дизайну у створенні іміджу 

промислового підприємства. Дизайнерські об’єкти надають йому неповторності 

та підвищують самооцінку робітників [3].   

З іншого боку, жоден підприємець, власник чи генеральний директор 

старого заводу «радянських часів» не витрачав би гроші на естетику, а купував 

нову сировину чи обладнання. У той же час навіть людина без спеціальної 

освіти розуміє, що умови виробничої діяльності працівника сильно впливають 

на ставлення працівника до своєї праці, до бізнесу в цілому і відповідно 
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впливають на результати роботи, якість та кількість продукції взагалі. Україна - 

одна з найбільших промислово розвинених країн Східної Європи. Має 

матеріальні ресурси, освічений персонал та сировину для використання досвіду 

Європи, США та Канади в галузі дизайну інтер'єру виробництва. Обстеження 

промислових підприємств різного рівня і напрямку на предмет використання 

дизайн-засобів організації виробничих інтер’єрів дозволило встановити, що в 

дизайні виробничого середовища, як і в будь-якому архітектурно-художньому 

об’єкті, використовуються одні й ті самі дизайн-засоби організації, як загальні 

(метр, ритм, співпідлеглість форм, колір), так і характерні саме для виробничих 

інтер’єрів(освітлення, вентиляція, технологічне обладнання, зонування, 

сигнальні кольори, та інші); та більшість рішень сучасного виробничого 

простору в Україні потребує покращення в напрямку образно-художнього та 

екологічного пошуку.  

Сьогодні такий підхід у формуванні виробничого середовища полягає у 

використанні інноваційних екологічних матеріалів і ІТ-технологій. 

Обов’язковими елементами сучасного підходу мають стати екологічність та 

гуманістична спрямованість простору (зв'язок із зовнішнім середовищем, 

рекреаційні зони, кімнати відпочинку; біонічні м’які та функціональні 

формоутворення; екологія кольору - кольоровий комфорт), образність, 

наявність авторських художніх інсталяцій, відображення особливостей бренду. 

 Його можна охарактеризувати, як економіко-дизайнерський – такий 

комплексний підхід у формуванні виробничого та допоміжного середовища, 

при якому створення комфортних умов праці призводить до підвищення 

загальної ефективності даного підприємства, підняття його рейтингу в колі 

підприємств обраної галузі. Дизайн стає економічно ефективним, забезпечує 

рекламну, інформаційно-комунікативну функцію бренду, виходить на перший 

план у справі формування виробничого середовища промислових об’єктів. 
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Усе вищезгадане має бути основою для підготовки майбутніх дизайнерів 

інтер’єру. Проектні пропозиції студентів третього курсу щодо рішення 

інтер’єрів промислових об’єктів різного напрямку (Рис. 4-5) відрізняються 

гармонійною кольоровою стриманістю, відповідністю вимогам та наявністю 

елементів образності. Запропоновані у студентських проектах варіанти кімнат 

відпочинку (Рис. 6-7) – функціональні та естетичні, впорядкованість 

композиційних елементів та кольорова гармонія надають необхідний комфорт 

та забезпечують повноцінний відпочинок робітників. 

 

Список літератури: 

1. Геєць В.М. Ще раз про складові економічного піднесення в Україні 

/ В.М.  

          Геєць / Економіка України. — 1998. — № 11. — С. 17-26; № 12. — 

С. 4-5.  

2. Трегуб Н.Е. Отделочные материалы в формировании предметно-

пространственной среды.  /  Наталья Евгеньевна Трегуб - Учеб. пособие. –   К., 

УМК ВО, 1990. – 212 с. 

3. Інтерпайп Сталь – завод сучасного мистецтва: електронний ресурс: 

   режим доступу: https://sicheslavets.livejournal.com/273511.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



566 
 

 

 

 

 

 



567 
 

 

 

Тематика: Інші професійні науки 

УДК 616.33/34-006.5:577.115.3 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОФАЛЬКУ У КОМПЛЕКСІ З ХІРУРГІЧНИМ 

ЛІКУВАННЯМ У ХВОРИХ НА ПОЛІПИ КИШЕЧНИКА  

 

Пікас П.Б. 

асистент кафедри хірургії та трансплантології 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика  м. 

Київ, Україна 

 

Вступ. Сьогодні основним способом лікування поліпів є поліпектомія, 

яка є високоефективною і безпечною [1]. При багаточисленних поліпах із 

дисплазією ІІ–ІІІ ступеня ендоскопічне видалення всіх поліпів підвищує ризик 

ускладнень та обумовлює можливість їх рецидивів. 

Особливо велика увага відводиться поліпам, які ростуть в ранні терміни 

після поліпектомії на місці їх первинної локалізації, а повторна електроексцизія 

в більшості випадків не дає позитивних результатів – відмічається стійке 

багаторазове виникнення поліпа в зоні його видалення. 

Існують дані літератури про малігнізацію поліпів. Час прогресії поліпа в 

аденокарциному – 3,5-11,5 років. Поліпи менші за 1 см в діаметрі 

малігнізуються дуже рідко [5]. 

Враховуючи теорії розвитку поліпів випливає потреба у застосуванні 

медикаментозних засобів у їх лікуванні. Нами було встановлено зміну складу 

жирних кислот (ЖК) ліпідів у сироватці крові у хворих із поліпами кишечника 

(порівняно із здоровими особами) [2], що свідчить про необхідність проведення 

їх корекції. В якості медикаментозного засобу у комплексному лікуванні 
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поліпів кишечника нами взятий закофальк (містить масляну кислоту), який 

відновлює метаболічний баланс і покращує трофічні умови слизової оболонки 

кишечника. 

Метою наших досліджень було оцінити ефективність застосування 

закофальку в комплексі з хірургічним лікуванням у хворих із поліпами 

кишечника (за складом жирних кислот у сироватці крові). 

Матеріали та методи. Нами було обстежено 35 (35,7 % із 98) здорових 

осіб та 63 (64,1 % із 98) хворих із поліпами кишечника, у яких було 

встановлено більше 2-х поліпів. Першу групу (І, порівняння) в кількості 35 

(35,9 % із 98) осіб склали здорові особи. Другу (ІІ) і третю (ІІІ) групи склали 

хворі із поліпами товстої кишки. До ІІ групи входило 33 (33,6 % із 98) особи, до 

ІІІ групи – 30 (30,5 % із 98) осіб. Вік обстежених – 30-75 років. 

Поліпи кишечника виявляли при проведенні  ендоскопічного 

дослідження. Вивчали слизову оболонку кишечника та проводили забір 

матеріалу поліпа для біопсії (для виключення чи підтвердження його 

малігнізації) під час ендоскопічного дослідження (зондом) або при 

поліпектомії. Дослідження проводились на базі клініки Державної установи 

«Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» 

НАМН України, де хворі знаходились на амбулаторному чи стаціонарному 

лікуванні. 

Пацієнтам ІІ групи призначали лише хірургічне лікування (поліпектомія), 

а пацієнтам ІІІ групи – хірургічне лікування в комплексі з медикаментозним 

засобом (закофальк). Закофальк® (Німеччина) призначали по 1 таблетці 3 рази 

на добу до їди (не розжовуючи); курс лікування – 30 днів. 

До лікування і після завершення курсу прийому закофальку у хворих 

обох груп (ІІ і ІІІ) спостерігали за змінами складу жирних кислот у сироватці 

крові. 
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Визначення складу жирних кислот фосфоліпідів у сироватці крові 

проводили на газовому хроматографі серії “Цвет-500” із плазмоіонізаційним 

детектором в ізотермічному режимі [3]. Кількісну оцінку складу жирних кислот 

ліпідів у сироватці крові проводили за методом нормування площ шляхом 

визначення піків метилових ефірів ЖК та їх частки (у %) [3, 4]. Похибка 

визначення показників склала  10 %. 

Результати дослідження. До лікування показники жирних кислот у 

сироватці крові у хворих із поліпами кишечника ІІ групи достовірно не 

відрізнялися від таких показників жирних кислот у пацієнтів ІІІ групи, що дало 

можливість порівнювати ці групи між собою в процесі лікування. 

Після проведеного лікування швидше покращувалися показники жирних 

кислот сироватки крові у хворих на поліпи кишечника ІІІ групи порівняно з 

пацієнтами ІІ групи. 

У хворих IІІ групи в процесі лікування кількість пальмітинової (С16:0) та 

стеаринової (С18:0) ЖК достовірно підвищувалась до (38,4  1,1) % і (14,0  1,0) 

% відповідно (при (7,3  0,7) % і (1,5  0,3) % відповідно  до лікування, р < 

0,001). У здорових осіб кількість пальмітинової ЖК складала (41,9  0,9) %, 

стеаринової – (15,1  1,3) %. У пацієнтів ІІ групи рівень пальмітинової та 

стеаринової ЖК підвищувався, але не нормалізувався  та склав відповідно (15,1 

 0,8) % і (5,0  0,4) %, що достовірно відрізнялось від таких показників  у 

здорових осіб (р < 0,05) та відрізнялось від показників жирних кислот до 

лікування (р < 0,05). 

В осіб ІІ групи після лікування рівень пентодеканової ЖК (С15:0) 

достовірно не відрізнявся (р > 0,05) від такого показника до лікування, в осіб ІІІ 

групи в процесі лікування пентодеканова ЖК зникала (р < 0,05). 

Кількість маргаринової ЖК (С17:0) у пацієнтів ІІ групи після лікування 

становила (2,4  0,3) % (до лікування – (2,8  0,4) %), що достовірно не 
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відрізнялось (р > 0,05) від такого показника після лікування у хворих ІІІ групи 

та склав (1,5  0,4) %). Кількість міристинової ЖК (С14:0) у хворих IІІ групи в 

процесі лікування достовірно зменшилась (до (4,2  1,0) % при (20,2  1,0) % до 

лікування, р < 0,001). У хворих ІІ групи її рівень зменшувався не достовірно (до 

(16,1  1,1) %, р > 0,05) порівняно з таким показником до лікування. 

У хворих ІІІ групи в процесі лікування нормалізувався сумарний вміст 

насичених та ненасичених (в тому числі, поліненасичених) жирних кислот. У 

хворих ІІ групи показників насичених та ненасичених жирних кислот не 

нормалізувались. 

Висновки.  

1. Зміни в спектрі жирних кислот ліпідів у сироватці крові у хворих із 

поліпами кишечника обумовлюють необхідність проведення корекції їх складу.  

2. Застосування закофальку у комплексі з хірургічним лікуванням у 

хворих із багаточисленними поліпами кишечника спрямоване на корекцію змін 

складу жирних кислот ліпідів у сироватці крові, що зумовить підвищення 

ефективності лікування цих пацієнтів. 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ДОШКІЛЬНИКАМИ З ВАДАМИ СЛУХУ В 

ПРОЦЕСІ ГРИ 

 

Полікарпова О.В. 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

студентка ІІ курсу 14 групи 

 

Освіта й виховання дитини – спеціально організований цілеспрямований і 

систематичний процес. Вихователь є суб’єктом викладання навчального 

матеріалу, виховання ціннісних орієнтацій, проведення заходів, здійснення 

контролю та оцінювання, а дитина – суб’єкт навчання, засвоєння знань, 

побудови комунікативної взаємодії, виконання навчальних доручень і завдань, 

реалізації самоконтролю.  

Проблема порушення слуху у дітей дошкільного віку вимагає 

комплексного підходу до організації корекційно-розвивальної роботи з 

урахуванням загальних, специфічних і індивідуальних особливостей і потреб 

особистості, застосовуючи особливі педагогічні технології.  
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Однією з таких технологій є ігрова діяльність. Провідні психологи 

(Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, А.Н. Леонтьєв) розглядають гру в якості 

основної діяльності дітей дошкільного віку. 

Роль і ступінь участі в грі вихователя змінюється в залежності від сюжету 

і ступеня оволодіння дітьми ігровими та комунікативно-мовленнєвими 

засобами. Саме він задає мету ігрової взаємодії, визначає ефективні шляхи її 

досягнення, спираючись при цьому на наявний дитячий досвід, контролює 

процес спілкування (роз’яснення сюжету, ігрової ситуації, надання допомоги, 

порадах в процесі гри, в пропозиції розвитку сюжетної лінії та розподілі ролей з 

урахуванням навичок вербальної комунікації кожної дитини). Реалізація 

ігрових прийомів і ситуацій на заняттях відбувається за такими основними 

напрямками, як: визначення мети гри у формі ігрової задачі, навчальна 

діяльність підкоряється правилам гри, навчальний матеріал використовується в 

якості її засобу, у навчальну діяльність вводиться елемент змагання, який 

переводить дидактичне завдання в ігрове, успішне виконання і ігровий 

результат. Таким чином дитина залучається до цікавого процесу. При виборі 

ігор вихователю необхідно враховувати активізацію мовленнєвого розвитку 

дітей, програмні вимоги з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім 

світом дітей дошкільного віку з вадами слуху, а також приділяти увагу 

формуванню життєвих компетенцій, соціально-побутової адаптації (теми: 

«Йдемо в гості», «Летимо відпочивати», «У перукарні», «На поштамті», «В 

салоні мобільного зв’язку» і ін.). 

Так, метою гри «Що лежить в мішечку?» є навчити дитину здійснювати 

вибір за зразком, спираючись на тактильно-руховий образ предмета, 

закріплювати знання слів, назви предметів, величини, форми, промовляння 

букв. У грі «Кольорові картинки» дитина підбирає до картинок таблички за 
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кольором: до картинки з зображенням хмаринки добирає табличку з 

відповідним блакитним кольором. 

Доцільно відзначити, що використання гри у процесі навчання дітей з 

вадами слуху пов’язане з її переважними можливостями у вирішенні 

дидактичних завдань, в розвитку особистості, її пам’яті, уяви, мовлення, 

мислення, емоційної сфери, самостійності та творчої активності, а також 

забезпечує досягнення єдності емоційного і раціонального. Таким дітям 

набагато важче орієнтуватися в просторі і сприймати предмети навколо, а зі 

спеціальними іграми їм легше розвивати свої навички поводження з 

предметами та їхні дії стають більш розгорнутими, повними, наповненими 

деталями. 

Так, в іграх-інсценуваннях діти опановують способами організації та 

розігрування сюжету певного твору, побудови композиції, навчаються 

виразності мовлення й образу. В ігровій діяльності у дошкільнят виникає 

мотивація вступити в мовний контакт і проводити діалог з іншими учасниками, 

уважно читати з губ або слухати, використовувати виразну міміку, необхідні 

жести для живого вираження думок. У грі-інсценуванні діти починають 

усвідомлювати особливості своєї мови, мовні труднощі та помилки. З’являється 

бажання говорити більш чітко, виразно. Ситуація спілкування спонукає дітей 

включитися в розмову за літературним твором. Їм пропонується зразки питань 

або висловлювань та опорні конструкції. Поступово вводяться ситуації з 

продовженням або перестроюванням сюжету твору, розігрування діалогів і 

монологів тощо.  

Своєрідністю сучасного процесу навчання дітей з порушеннями слуху є 

використання різноманітних технічних засобів, що забезпечує передачу 

інформації на зоровій основі. Так, незамінним в навчальному процесі дітей з 

порушеннями слуху є комп’ютер як засіб для подолання і зменшення 
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вторинних відхилень у розвитку, а також засіб компенсації порушеної або 

втраченої слухової функції. Так, індивідуалізовані ігрові комп’ютерні програми  

дозволяють дітям отримувати навчальну інформацію в більш доступній для них 

формі (в оптичному варіанті), надають їм друкований еквівалент словесної 

мови і статичні зображення, що ілюструють і пояснюють текст, чути звукове 

розмаїття навколишнього світу за допомогою звукопідсилюючої апаратури; 

тренувати залишки слухового сприйняття при прослуховуванні звукових 

файлів; відпрацьовувати вимову; заміщати частину тексту описового характеру 

динамічними зображеннями, ілюстраціями з сильною деталізацією.  

Отже, порушення слуху робить негативний вплив на формування і 

розвиток комунікативної діяльності дітей дошкільного віку. Тому проблема 

організації корекційно-розвиваючої роботи вимагає комплексного підходу з 

урахуванням загальних, специфічних і індивідуальних особливостей та потреб 

дітей. 

 

 

Тематика: Державне управління 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

  

Постулін О.С. 

Здобувач наукового ступеня,  

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 

 

Оптимізація напрямів удосконалення землекористування нерозривно 

пов’язана із дослідженням основних функцій державної політики регулювання 
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земельних відносин. На основні аналізу таких функцій, які досить чітко 

артикульовані в межах різних дослідницьких підходів, присвячених 

глибинному функціональному аналізу державного регулювання земельних 

відносин, ідентифікуються наступні: 

1. облікова функція, яка передбачає здійснення екологічного 

моніторингу; ведення земельного кадастру; загальність обліку всіх земель не 

залежно від форм власності та використання; системність обліку; 

диференційованість обліку земель; достовірність обліку; безперервність обліку; 

єдність методики обліку; гарантованість обліку; 

2. розподільна функція, передбачає проведення землевпорядних робіт; 

вилучення земель, які використовуються з порушеннями закону; примусовий 

викуп земель для суспільних потреб; надання земель у власність, оренду, 

користування; 

3. функція раціонального використання земель, передбачає економічне 

та податкове стимулювання; відповідальність за порушення земельного 

законодавства; введення нормативів діяльності на земельних ділянках; заходи 

по рекультивації земель; виділення територій з особливим режимом 

використання; 

4. охоронна функція, яка запроваджується стосовно: об'єктів 

землекористування; суб'єктів земельних відносин; усунення колізій і реалізації 

прав і обов'язків землевласників; 

5. функція контролю за використанням і охороною земель, що 

передбачає перевірку, експертизу проектів використання земель; моніторинг 

використання земель; дотримання цільового характеру використання земель; 

запобігання і припинення порушень земельного законодавства. 

Синтезуючи функціональний зміст функцій державної політики 

регулювання земельних відносин, доцільно вказати на те, що методологія й 
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технологія їх реалізації має певну нормативну відмінність залежно від суб’єктів 

(інституцій) реалізації, а також їх функціональної ролі та місця в системі 

регулювання земельних відносин. Виходячи із цього, в межах сучасної 

практики реалізації державної політики регулювання земельних відносин 

конструюються такі основні напрямки її реалізації, як: 

6. прийняття законодавчих та інших нормативних актів, які 

регулюють земельні відносини; 

7. встановлення єдиних принципів плати за землю;  

8. встановлення порядку реєстрації прав на земельні ділянки та іншу 

пов'язану з ними нерухомість; 

9. затвердження порядку управління землями, що знаходяться у 

державній власності; 

10. затвердження порядку організації землеустрою, ведення 

державного кадастру нерухомості та моніторингу земель, організація і 

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель; 

11. здійснення контролю за виконанням законодавства держави, яке 

регулює земельні відносини;  

12. розробка спільно з органами державної влади державних програм 

щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів, 

охорони земельних ресурсів в комплексі з іншими природоохоронними 

заходами; 

13. розпорядження (вилучення і надання) земельними ділянками, що 

перебувають у державній власності [1].  

У такий спосіб, здійснюючи аналіз основних функцій державної політики 

регулювання земельних відносин, доцільно вказати на певну методологічну 

синхронність та відмінність їх запровадження, враховуючи результативність 

діяльності держави у даній сфері. У підтвердження цього В.А.Горемикін вказав 
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на основні показники функціональної результативності державної політики 

регулювання земельних відносин, серед яких: «встановлення основ державної 

політики регулювання земельних відносин; встановлення обмежень прав 

власників, користувачів, землевласників та орендарів земельних ділянок, а 

також їх захисту; державне управління моніторингом земель, земельний 

контроль, землеустрій та веденням державного земельного кадастру; 

встановлення порядку вилучення земельних ділянок, в тому числі шляхом 

викупу для державних і муніципальних потреб; розробка і реалізація державних 

програм використання і охорони земель» [2]. Запропоновані вченим показники 

функціональної результативності державної політики регулювання земельних 

відносин дозволяють припустити, що основними функціями державної 

політики регулювання земельними відносинами виступають: планування і 

прогнозування використання земель, їх зонування, розподіл і перерозподіл, 

ведення державного земельного кадастру, землевпорядкування та 

внутрішньогосподарська організація землекористування, моніторинг земель і 

контроль за правильним їх використанням, вирішення земельних спорів.  
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Тематика: Педагогічні науки 

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО 

МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Поточняк Галина Іванівна 

викладач кафедри порівняльної педагогіки  

та методики викладання іноземних мов 

Дрогобицького державного  

педагогічного університету  

імені Івана Франка 

 

Розвиваючи діалогічне мовлення студентів, ми зауважили, що мовлення і 

слухання є критичними. Хоча це навички, які багато систем освіти прагнуть 

культивувати, що є важливим. Відзначимо, що діалогічний підхід дає багато 

можливостей глибше занурюйся в цей факт, і культивувати ці навички в більш 

гнучкий спосіб. 

Проблема формування навичок діалогічного мовлення студентів на 

заняттях з англійської мови викликана рядом чинників. По-перше, відповідно 

до вимог нового Державного стандарту, метою вивчення англійської мови є 

формування комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних 

умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок. По-друге, застосування 

комунікативного підходу у процесі навчання англійської мови спрямовує 

роботу викладача на формування навичок студентів саме діалогічного 

мовлення, оскільки діалог – це і є комунікація. По-третє, первинне формування 

навичок діалогічного мовлення на заняттях з англійської мови відбувається вже 

у початковій школі [1, c.150]. 
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Розглянемо основні навички діалогічного мовлення студентів, які 

необхідно розвивати у процесі вивчення англійської мови. 

1. Глобальна комунікація 

Важливо, щоб студенти мали можливість розвивати свої мовленнєві 

навички ясно і впевнено, пояснюючи власну точку зору, переконання або 

цінності. Коли ми беремо участь у діалозі, важливо пам'ятати, що ми не просто 

вчимося від інших, а й водночас відповідаємо за їх навчання. У контексті 

діалогу дуже важливо, щоб ми передавали наш досвід і ідеї іншим, які, 

можливо, не поділяють наших думок. Наші пояснення повинні бути чіткими та 

зрозумілими, щоб кожен зумів їх сприйняти, тобто вільні від жаргону, сленгу 

або культурних припущень. 

2. Активне слухання 

Важливо, що ми допомагаємо студентам розвивати майстерність 

правильно слухати один до одного, тобто глибоко і рефлексивно. Важливо 

пам'ятати, що ми слухаємо більше, ніж сприймають наші вуха; ми можемо 

показати нашу увагу своїми очима і тілом і так, як ми реагуємо один на одного. 

Коли ми правильно слухаємо, ми співпрацюємо з людиною, яка говорить, і ми 

цінуємо те, що вона говорить. Головне ми показуємо, що ми цінуємо людину та 

її ідеї, а не просто чекаємо, щоб поділитися нашою власною точкою зору. Такий  

вид слухання називають активним у методиці, адже ми не просто звертаємо 

увагу на те, що говорить мовець, а спонукаємо його до розмови, маємо 

можливість покращити власні комунікативні навички, вирішити суперечливі та 

складні питання [3].  

3. Критичне мислення 

Студентам надаються можливості і виклики допомогти їм розвинути 

навички допитування та аналізу ідей, з якими вони зустрічаються. Студенти 
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повинні вміти ідентифікувати припущення і упередження, а також вважати, що 

деякі аргументи є більш дійсними та всебічно підтримуваними, ніж інші. 

Критичне мислення дозволяє студентам аналізувати інформацію, 

роздумувати над своїми джерелами і бути в змозі зробити поінформовані і 

раціональні судження. Студенти повинні вміти пояснити, чому вони дійшли 

таких висновків і підтримати свої погляди на ту чи іншу проблему. 

4. Запитання 

Студентам потрібна можливість розвивати та практикувати майстерність 

задавати влучні запитання. Влучні питання - це ті, які допомагають збагатити 

наше розуміння [2, c.80]. Ми хочемо допомогти студентам покращити їх 

здатність задавати питання, які дозволяють їм отримати повні пояснення, більш 

глибокий зміст і докладне пояснення значення. Влучні запитання не лише 

дають нам більше інформації, а й дозволять нам зануритися в досвід інших 

людей і почати оцінювати і зрозуміти, як вони бачать світ і чому це так. 

5. Рефлексія 

Дуже важливо створити простір і дати час, можливості і практиці 

навичок, які дозволять студентам краще зрозуміти, що вони дізналися, як вони 

навчилися і як це можуть використати в майбутньому. Відображення дозволяє 

студентам працювати самостійно або в групах, і брати на себе відповідальність 

за власне розуміння [2, c.81]. Такий підхід надасть можливість студентам 

поміркувати над тим, як вони відчувають себе у процесі мовлення, чого вони 

навчилися, який вплив це матиме на їх подальше навчання у житті. 

Ми розглянули основні навички діалогічного мовлення, але, аналізуючи 

процес розвитку студентських навичок у цьому виді діяльності на практичних 

заняттях з англійської мови, ми можемо виокремити й додаткові навички, 

розвиток яких є не менш ефективним для студентів у формуванні 

комунікативної компетенції.  
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До таких належать, на нашу думку, наступні: 

1. Співробітництво 

Ці заходи допомагають студентам співпрацювати один з одним. 

Важливим є те, щоб ми виходили за рамки діяльності "групової роботи", де 

студенти працюють разом таким чином, що одні студенти роблять всі роботи та 

інші роблять дуже мало. Ми пропонуємо такий вид діяльності, який би 

заохочував до співробітництва, де всі студенти мають право позитивно 

співпрацювати з ідеями та видами діяльністю уроку і, головне, один з одним. 

Це відкритість до глибокої взаємодія один з одним не лише на заняттях, але й 

поза його межами.   

2. Глобальна свідомість 

Ці заходи дають можливість студентам розвивати здатність краще 

усвідомлювати процеси і результати глобалізації. Це, у свою чергу, допоможе 

їм побачити себе як особистість в глобальній спільноті і розвивати оцінку, 

тобто те,  що вони не є ізольованими, а, по суті, цінними громадянами світу. 

Важливо, щоб студенти могли бачити різноманітність світу, в якому вони 

живуть - не тільки знаючи речі, які подібні між різними людьми, традиціями і 

країнах, але також впевнені у вивченні відмінностей між ними. 

3. ІКТ та глобальне громадянство 

Ці заходи дають можливість студентам розвивати повний спектр навичок, 

пов'язаних з інформаційними технологіями, щоб вони були впевнені в 

використанні онлайн-інструментів, особистих комп'ютерів, смартфонів, 

планшетів, електронної пошти, онлайн спільноти, соціальних медіа, цифрових 

камер тощо. 

Важливо, що студенти можуть користуватися цими засобами, розвиваючи 

позитивно відносини один з одним, а образний (уявний) спосіб дозволяє їм 

робити позитивний внесок у досвід інших. У той же час студенти повинні бути 
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в змозі зробити добре інформовані та дискримінаційні судження про матеріал, 

який вони зустріли онлайн. Вони повинні мати можливість розпізнавати надійні 

джерела від ненадійних і інформативні від маніпулятивних.  

4. Лідерство 

Ці заходи дають студентам можливість розвивати лідерські навички. 

Важливо врахувати те, що лідерство слід розуміти як майстерність, що дозволяє 

студентам розширити можливості та підтримати своїх одногрупників або 

подальших партнерів. Прикладами такої діяльності може бути доброзичливий 

зворотній зв'язок з партнером, що працює в парі, для підтримки одногрупників 

розвивати розуміння, працювати над залученням широкої спільноти у 

вирішенні спільних проблем, які досліджуються через ці ресурси.  

5. Життя з різними людьми  

Ці заходи дають студентам можливість розвиватися широкий спектр 

навичок, які дозволять їм знайти альтернативи конфлікту, коли вони не згодні. 

Діалог дозволить студентам не лише дослідити подібність зі своїми колегами, 

але й також вміти гордо сформулювати власні точки зору, здатність оскаржити 

інші, як впевнено, так і поважно, де вони не згодні. Важливо пам'ятати, що всі 

ми зустрічаємось з відмінностями не тільки в глобальному діалозі, але і на 

заняттях з англійської мови. Іноді це може бути більшим викликом. 

6. Релігійна грамотність 

Ці заходи дають студентам можливість розвивати здібності 

усвідомлювати значення релігійної віри і традицій як сили в сучасному 

глобальному суспільстві. Студенти також матимуть можливість розвивати 

розуміння відмінностей у традиціях, а також вивчення та розуміння спектру 

перспектив, включаючи як релігійні вірування так і світогляд. 
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Тематика: Сільськогосподарські науки 

 

ДИНАМІКА НАРОСТАННЯ МАСИ ВРОЖАЮ ЗМІШАНИХ ПОСІВІВ 

КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД БОБОВОГО КОМПОНЕНТУ, СХЕМИ 

СІВБИ І ФОНУ УДОБРЕННЯ  

 

Приходько В.О. 

Полторецький С.П. 

доктор сільськогосподарських наук 

Уманський національний університет садівництва 

 

Ріст і розвиток рослин відображають сукупність взаємодії організму з 

чинниками зовнішнього середовища. Тому, застосовуючи відповідні прийоми 

технології, ми змінюємо умови середовища, процеси росту і розвитку рослин 

кукурудзи у змішаних посівах. 

Змішані посіви забезпечують і більш сталі врожаї, що менше залежать від 
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природних умов. У дослідах О. І. Зінченка та А. О. Січкара [1, 2], що 

проводились в умовах Уманської сільськогосподарської академії найвищі 

результати за врожайністю зеленої маси і збором поживних речовин 

забезпечили змішані посіви кукурудзи із соєю і кукурудзи з буркуном 

однорічним. 

Досліди виконували в зерно-кормовій сівозміні кафедри рослинництва 

Уманського національного університету садівництва в 2007 – 2009 рр. 

Попередник – пшениця озима з післяжнивною сівбою гірчиці білої на 

сидерат. На дослідних ділянках, після збирання попередника, проводили 

лущення стерні. Після внесення фосфорних і калійних добрив нормою P30K45, 

та P60K90 (відповідно схеми дослідів) проводили оранку ґрунту на 

глибину 25 см.  

Ранньою весною вирівнювали ґрунт важкими боронами з наступною 

культивацією на глибину 8–10 см. Під культивацію вносили азотні добрива 

нормою N60 і N120 (відповідно схем дослідів). Передпосівну культивацію ґрунту 

робили на глибину 6–8 см. 

Сівбу розпочинали в першій декаді травня насінням: ранньостиглого 

гібриду кукурудзи Петрівський 169 МВ; бобів кормових – Візир; сої – 

Романтика на глибину 5 см з міжряддям 45 см. Для сівби використовували 

сівалку Клен – 2,7. 

Густота рослин на період збирання становила: кукурудзи – 90 тис./га, 

бобів кормових і сої 220 тис./га кожного компоненту; в одновидових посівах сої 

і бобів 500–600 тис./га. Перед сівбою варіантів досліду проводили змішування 

відповідних наважок компонентів сумішки, що потім висівалися в один ряд. 

Сівбу інших варіантів здійснювали засипанням компонентів сумішки у 

відповідні насіннєві банки сівалки. 

Після сівби площу прикочували котками 3КЗК–6. Досходове боронування 
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проводили двічі середніми боронами ЗБЗС–1,0, післясходові – у фазу шилець і 

2–3 листочків кукурудзи посівними боронами 3БП–0,6 поперек рядків на 

пониженій швидкості в денні години, коли тургор рослин зменшується.  

Міжрядні розпушування виконували культиватором КРН–4,2. Упродовж 

вегетації рослин, ґрунт утримували в чистому від бур’янів і розпушеному стані. 

Обліки і аналізи проводили відповідно загальноприйнятих методик [3–5]. 

Змішані посіви кукурудзи з високобілковими бобовими культурами 

повинні досягати найбільшої врожайності силосної маси в фазу її молочно-

воскової стиглості. Проте, на практиці, це не завжди справджується. Зокрема 

цього не відбувається в змішаних посівах кукурудзи з бобами кормовими [6]. 

За результатами проведених нами досліджень ця бобова культура має 

порівняно короткий період вегетації, а тому у сумісних посівах найбільшу 

вегетативну масу формувала вже на початок фази цвітіння обох досліджуваних 

гібридів кукурудзи і в подальшому починала підсихати, в результаті чого її 

частка в силосній масі на період збирання врожаю поступово зменшувалася 

(табл. 1).  

Так, якщо на початок цвітіння кукурудзи вміст урожаю зеленої маси цієї 

культури в сумісних посівах у середньому за роки досліджень залежно від 

варіанту сівби був на рівні 3,51–9,42 т/га, то на кінець цвітіння він зменшився на 

0,76–1,62 т/га, а на період молочно-воскової стиглості кукурудзи становив лише 

2,03–6,73 т/га або 29–42 % менше від початкового. Подібні закономірності 

прослідковувалися за всіх рівнів мінерального удобрення упродовж років 

досліджень. 

В сумішках кукурудзи з соєю умови формування врожаю складалися по 

іншому. Соя і кукурудза – блитзькі культури за темпами розвитку і періодами 

повільного й інтенсивного росту. В результаті цього частка врожаю бобового 

компоненту в кормовій сумішці зростала. Так, за рівня мінерального удобрення 
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N60Р30К45 в середньому за роки досліджень і варіантами сумісної сівби 

кукурудзи вміст зеленої маси рослин сої був на рівні 4,51–9,06 т/га. В 

подальшому, на періоди кінець цвітіння і молочно-воскова стиглість кукурудзи 

рівень цього показника збільшувався відповідно на 0,27–0,56 і 0,26–0,48 т/га. 

Необхідно також відмітити, що найбільший вміст зеленої маси сої 

впродовж усіх років вирощування забезпечила сівба 1 ряду кукурудза і 2 ряди 

сої – відповідно 9,9–11,1 т/га. При цьому, найбільшу врожайність зеленої маси 

кукурудзи і сої з сумісних посівів, як і у варіантах її вирощування з бобами 

кормовими, впродовж усіх років досліджень забезпечила сівба обох культур в 

один ряд на фоні подвійної норми повного мінерального добрива (N120Р60К90) – 

36,5–45,7 т/га. За результатами досліджень, у цілому по досліду, цей же варіант 

виявися і найбільш оптимальним для формування максимальної кормової 

продуктивності зерно-бобової сумішки. 

Найбільш оптимальним для формування максимальної кормової 

продуктивності злаково-бобової сумішки за роки досліджень був варіант посіву 

кукурудзи і сої в один ряд, що забезпечив урожай зеленої маси на фоні 

удобрення N120P60K90 36,5–45,7 т/га. 

 

Таблиця 1 

Динаміка наростання маси врожаю одновидових і змішаних посівів 

кукурудзи з високобілковими культурами (2007–2009 рр.), т/га 

Варіант досліду 

Фаза розвитку кукурудзи 

початок цвітіння кінець цвітіння молочно-воскова 

всього 

в т. ч. 

компо-

нент 

всього 

в т. ч. 

компо-

нент 

всього 

в т. ч. 

компо-

нент 

1 2 3 4 5 6 7 

Без добрив 

Кукурудза (контроль) 28,3 – 32,0 – 34,0 – 
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Соя – 11,8 – 12,6 – 13,0 

Боби – 14,8 – 11,9 – 10,6 

Кукурудза і соя (в 1 ряд) 25,7 5,23 28,9 5,56 32,2 5,86 

Кукурудза (1 ряд) і соя (1 ряд) 21,3 5,28 24,0 5,61 26,6 5,91 

Кукурудза (2 ряди) і соя (1 ряд) 22,8 3,59 25,7 3,81 28,5 4,02 

Кукурудза (2 ряди) і соя (2 ряди) 21,0 5,55 23,7 5,89 26,3 6,21 

Кукурудза (1 ряд) і соя (2 ряди) 15,6 7,30 17,6 7,76 19,5 8,17 

Кукурудза (3 ряди) і соя (2 ряди) 22,7 3,52 25,6 3,74 28,4 3,94 

Кукурудза і боби (в 1 ряд) 23,1 3,51 26,0 2,49 28,9 2,03 

Кукурудза (1 ряд) і боби (1 ряд) 19,5 6,73 22,0 5,57 24,5 4,81 

Кукурудза (2 ряди) і боби (1 ряд) 21,6 4,58 24,3 3,79 27,0 3,27 

Кукурудза (2 ряди) і боби (2 ряди) 18,9 7,04 21,3 5,83 23,6 5,03 

Кукурудза (1 ряд) і боби (2 ряди) 12,8 9,42 14,4 7,80 16,0 6,73 

Кукурудза (3 ряди) і боби (2 ряди) 21,2 4,40 23,8 3,64 26,5 3,14 

Середнє за фоном удобрення 21,1 6,63 23,8 6,14 26,3 5,91 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

N60Р30К45 

Кукурудза (контроль) 30,5 – 34,5 – 38,6 – 

Соя – 13,4 – 14,2 – 14,7 

Боби – 16,8 – 13,5 – 11,9 

Кукурудза і соя (в 1 ряд) 32,8 6,17 37,0 6,55 41,1 6,90 

Кукурудза (1 ряд) і соя (1 ряд) 26,8 6,57 30,2 6,97 33,6 7,35 

Кукурудза (2 ряди) і соя (1 ряд) 28,8 4,51 32,4 4,79 35,9 5,04 

Кукурудза (2 ряди) і соя (2 ряди) 26,7 6,77 30,0 7,19 33,3 7,58 

Кукурудза (1 ряд) і соя (2 ряди) 19,3 9,06 21,8 9,62 24,2 10,1 

Кукурудза (3 ряди) і соя (2 ряди) 21,4 4,42 24,1 4,69 35,8 4,95 

Кукурудза і боби (в 1 ряд) 29,5 4,33 33,2 3,07 36,9 2,51 

Кукурудза (1 ряд) і боби (1 ряд) 25,0 8,61 28,2 7,12 31,3 6,14 

Кукурудза (2 ряди) і боби (1 ряд) 27,5 5,83 31,0 4,82 34,4 4,16 

Кукурудза (2 ряди) і боби (2 ряди) 24,4 9,10 27,4 7,53 30,5 6,49 

Кукурудза (1 ряд) і боби (2 ряди) 16,1 11,8 18,1 9,79 20,1 8,45 

Кукурудза (3 ряди) і боби (2 ряди) 27,4 5,62 30,9 4,65 34,3 4,01 

Середнє за фоном удобрення 25,9 8,07 29,1 7,46 32,2 7,17 

N120Р60К90 

Кукурудза (контроль) 35,1 – 39,6 – 42,1 – 

Соя – 14,7 – 15,6 – 16,2 

Боби – 18,2 – 14,7 – 13,0 

Кукурудза і соя (в 1 ряд) 36,5 6,56 41,1 6,96 45,7 7,34 

Кукурудза (1 ряд) і соя (1 ряд) 29,9 7,22 33,6 7,67 37,4 8,08 

Кукурудза (2 ряди) і соя (1 ряд) 32,1 5,03 36,1 5,34 40,2 5,63 

Кукурудза (2 ряди) і соя (2 ряди) 29,5 7,42 33,2 7,88 36,9 8,30 

Кукурудза (1 ряд) і соя (2 ряди) 21,4 9,91 24,1 10,5 26,8 11,1 

Кукурудза (3 ряди) і соя (2 ряди) 31,7 4,89 35,7 5,20 39,7 5,48 

Кукурудза і боби (в 1 ряд) 33,1 4,69 37,3 3,33 41,4 2,71 

Кукурудза (1 ряд) і боби (1 ряд) 28,0 9,58 31,6 7,92 35,1 6,84 

Кукурудза (2 ряди) і боби (1 ряд) 30,7 6,49 34,5 5,37 38,4 4,63 

Кукурудза (2 ряди) і боби (2 ряди) 27,3 10,0 30,7 8,30 34,2 7,16 

Кукурудза (1 ряд) і боби (2 ряди) 18,2 13,3 20,5 11,0 22,8 9,46 

Кукурудза (3 ряди) і боби (2 ряди) 30,8 6,43 34,7 5,32 38,5 4,59 

Середнє за фоном удобрення 29,6 8,89 33,3 8,22 36,9 7,89 

НІР05 

фон удобрення 3,2–3,6 0,5–0,7 3,5–3,7 0,5–0,7 4,0–4,4 0,4–0,6 

варіант сівби 1,3–2,5 0,5–0,7 1,4–2,6 0,5–0,7 1,8–2,2 0,4–0,6 

взаємодія чинників 4,5–5,9 1,0–1,4 4,9–6,3 1,0–1,4 5,8–6,6 0,8–1,2 
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Тематика: Географічні науки 

 

РОЛЬ СУЧАСНИХ ВІРТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ОСВІТІ І ТУРИЗМІ 

 

Риндюк О.С. 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка, магістрант 

 

З розвитком сучасних інформаційних технологій з’являються нові 

технічні можливості та розширюються сфери їх можливого застосування. 

Одним із таких перспективних напрямків розвитку інформаційних технологій є 

технологія VR – конструювання віртуальної реальності [1;2]. 

На сучасному етапі використання VR – технологій передбачає 

насамперед наявність відповідної технічної бази, обладнання та програмних 

розробок, залишаючись у високовартісному сегменті ринку. Особливо це 

відчутно для сфери освіти. Проте дана технологія вже давно знайшла своє 

досить ефективне застосування у таких галузях, як військова справа 

(наприклад, льотні тренажери), медицині, промисловості (у вигляді 

попереднього проектування промислових об’єктів), а також у туризмі, 

картографії, природничих науках, мистецтві, навчальній діяльності та ін.  

Ми зупинимося на таких напрямках використання VR – технологій, як 

сфера освіти та туризм. Вже існуюча інформаційна база дозволяє виділити 

кілька видів навчальних програмних продуктів. Це програми, орієнтовані на 

засвоєння та контролю знань, демонстраційні програми, програми-тренажери, 

призначені для формування і закріплення умінь і навичок, самопідготовки 

учнів, інформаційно-довідкові програми, а також група мультимедійних 
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підручників і навчальних посібників з різних галузей знань. Величезний 

освітній потенціал на нашу думку має підтримка VR у навчанні географії, що 

надає змогу досліджувати певні явища та закономірності безпосередньо на 

окреслених географічних об’єктах і територіях. Зокрема становлять інтерес 

віртуальні подорожі по різних природних зонах світу, ознайомлення з 

особливостями гідросфери планети, життям морів і океанів, льодовиковими 

областями, земними надрами, тобто все те, що дозволить відтворити реальні 

фізико-географічні процеси у природних ландшафтах. Надзвичайно 

інформативним може бути також розробка VR – проектів за тематикою 

географічних відкриттів і досліджень, подорожей шляхами видатних 

мореплавців і манжрівників. У цьому плані достатньо згадати 3D технології та 

можливості, які надають сервіси, подібні до «Google Планета Земля» або «360 

cities». 

Іншим не менш перспективним напрямком застосування VR – технологій 

є швидко зростаюча сфера туризму. Вже достатньо відомі проекти віртуальних 

подорожей найзначнішими картинними галереями та музеями світу, які надали 

широкі можливості майже натурно ознайомитися з їхніми колекціями. 

Створення віртуальної реальності відомих об’єктів природи, рекреаційних зон 

відпочинку значно розширюють можливості здійснення уявних подорожей, 

ознайомлення з умовами відпочинку на тому чи іншому курорті перед тим, як 

здійснити туди безпосередню подорож. Сучасний інтернет-простір постійно 

поповнюється ресурсами з різноманітними віртуальними турами (наприклад, 

віртуальний тур вулицями Чорнобиля та ін.) [3]. Достатньо цікавим може бути і 

попередня розробка віртуальних туристичних маршрутів, у тому числі 

перспективних. Ці маршрути включатимуть у себе значну кількість відомих 

природних та культурно-історичних об’єктів, музеїв, виставок, архітектурних 

споруд, які придатні для інтегрування у єдину взаємопов’язану систему. Але в 
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даному разі не йдеться мова про заміну традиційного туризму віртуальним, а 

скоріше про демонстрацію потенційному клієнту місць відпочинку чи розваг.     

При цьому слід відзначити, що маючи витоки у сфері розробки 

комп’ютерних ігор, технологія віртуальної реальності успадкувала і низку 

проблем та ризиків, які супроводжують процес її використання людиною. 

Найголовніший з них – це втрата користувачем зв’язку з реальним світом в 

процесі занурення у світ віртуальний, що породжує спотворення 

комунікативних каналів у реальному міжособистісному та соціальному 

просторі. Зважаючи на ці обставини, все ж таки можна констатувати якісне 

покращення VR – проектів і виходу цієї технології на новий рівень. 

Отже, на сьогоднішній день VR – технології активно розвиваються та 

використовуються у численних проектах, які торкаються найрізноманітніших 

сфер людського буття: кіноіндустрія, ігри, спорт, освіта, медицина, торгівля, 

промисловість, туризм та ін. Одними із перспективних сфер наукового 

дослідження розвитку VR – технологій є сфера освіти, зокрема, географічної та 

туризму. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

 

Романенко Ю.П. 

 студентка - магістр          Рівненського 

державного гуманітарного університету 

(Рівне, Україна) 

 

ХХІ сторіччя ознаменовано швидким технологічним розвитком 

суспільства, який має як позитивні, так і негативні наслідки. Одним із 

позитивних наслідків є вдосконалення інформаційних технологій та 

доступність інформації. Негативними наслідками є погіршення стану екології 

навколишнього середовища, психоемоційні та фізичні перевантаження, 

гіподинамічний спосіб життя у значної кількості населення. У свою чергу, це 

поступово призводить до зниження стану здоров’я людей різних вікових 

категорій. Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я підростаючого 

покоління, яке є потенціалом української нації. У зв’язку із цим важливим 

завданням освітянської політики на сучасному етапі є формування в учнів 

ставлення до власного здоров’я як до найвищої людської цінності. 

Концептуальні положення щодо збереження і зміцнення здоров’я 

школярів визначено в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021року, державних документах («Діти України», «Концепція 

неперервної валеологічної освіти», «Концепція інтегративної українознавчої 

валеологічної освіти в Україні») та в Законі України «Про охорону дитинства». 
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Здоров'я школярів  багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і  

практичних навичок, які сприяють збереженню здоров'я. Ці знання учні 

здобувають на уроках з основ здоров’я. 

Метою навчального предмета «Основи здоров’я» виступають збереження 

та зміцнення здоров’я, дбайливе ставлення до нього. Навчальна програма з 

«Основ здоров’я» складається з чотирьох наскрізних ліній: фізичне, психічне, 

соціальне та духовне здоров’я. 

 Предмет «Основи здоров’я» виконує низку завдань: формування в учнів 

основ знань про ведення здорового способу життя, проведення фізичних вправ, 

особливості взаємодії людини в соціумі, приймати рішення щодо своїх вчинків, 

вміння проводити аналіз власного здоров’язбереження відповідно до 

фізіологічного стану організму та навколишнього середовища [3]. Важливу роль 

при вивченні основ здоров’я   відіграють   інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ).           

ІКТ – це засоби,  пов’язані  зі створенням,   збереженням,   передачею,   

обробкою   і   управлінням інформації [1]. Цей  широко  вживаний  термін  

включає  в  себе  всі технології, що використовуються для спілкування та 

роботи з інформацією. 

Інформаційні технології інтегрувалися до елементу комунікацій ще у                    

80-ті роки  минулого  століття.  На  даному  етапі  ІКТ  включають  апаратні 

засоби  (комп’ютери,  мережі  передачі  інформації  тощо)  та  програмне 

забезпечення  (операційні  системи,  прикладне  програмне  забезпечення, 

мережеві протоколи тощо). 

Використання ІКТ в процесі викладання основ здоров’я в 

загальноосвітній школі забезпечить особистісно-орієнтований та 

диференційований підхід у навчанні; удосконалить навички самостійної роботи  

учнів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет; забезпечить реалізацію 



595 
 

 

 

інтерактивного підходу; підвищить пізнавальну активність учнів  за рахунок 

різноманітної  відеоінформації. 

Інноваційним у застосуванні ІКТ під час вивчення основ здоров’я є 

спрямованість на створення ІКТ-середовища, яке формується завдяки 

використанню технологій Web 3.0, віртуального навчального середовища та 

навчальних комп’ютерних ігор. 

Технологія Web 3.0 формує середовище, де навчання основ здоров’я 

відбувається за рахунок соціальної взаємодії та спілкування в мережі, і 

забезпечує різні форми залучення учнів до навчального процесу: 

1. пошук та ознайомлення – пошукові механізми (Google, Rambler), 

що поєднують різні матеріали, в тому числі і з основ здоров’я   та сприяють 

збільшенню обміну файлами та програмами; 

1. дослідження та вивчення – пошукові механізми дозволяють учням 

знаходити інформацію з основ здоров’я, завантажувати власні дані в мережу, 

обмінюватись результатами пошуків тощо; 

2. удосконалення знань – завантаження в мережу та з мережі – не 

просто обмін конкретними файлами, а спільне редагування або формування 

знань з основ здоров’я, тобто систематизованих енциклопедій спільних знань; 

3. обмін інформацією – учні розташовують в мережі, завантажують та 

редагують особисті відомості з основ здоров’я, зображення та файли, 

створюють електронні щоденники «здоров’я» тощо. 

Віртуальне навчальне середовище створює середовище для формування 

знань з основ здоров’я в режимі он-лайн для локального та віддаленого 

застосування, забезпечення різних навчальних цілей та стилів. Ефективність 

використання віртуального навчального середовища залежить від врахування 

усіх компонентів: забезпечення доступу, доставка курсу, ресурси, оцінювання, 

спілкування та управління [2, c. 31]. 
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Вивчати основи здоров’я учням подобається за  допомогою комп’ютерних 

ігор які можуть розвивати пізнавальні інтереси, а також покращувати навички 

користування інформаційними та комунікаційними технологіями. Їх можна 

використовувати, щоб представити цікаві факти, нагадати вже вивчений або 

запам’ятати новий матеріал з основ здоров’я, збільшити творчий потенціал або 

надати практичні приклади понять та правил, які важко проілюструвати у 

реальному світі. 

На думку О. Зубченко застосування комп’ютерних ігор в освіті – це 

систематизована послідовність дій, що складається з технологічного (відбір та 

установка необхідного програмного забезпечення відповідно до вікових і 

психологічних особливостей учнів) і методологічного аспекту (розроблення 

плану навчальної діяльності, підготовка дітей до гри, включення їх в активну 

ігрову діяльність, проведення самої гри та підведення підсумків) [2, c. 33]. 

Комп’ютерні ігри  створюють середовище, де навчання відбувається за 

рахунок завдань, які виконуються під час гри, знання з основ здоров’я 

набуваються завдяки змісту гри, а вміння вдосконалюються внаслідок процесу 

гри. Перешкода використання ігор в школі – невідповідність між змістом гри та 

змістом навчального матеріалу. Вимоги щодо вмінь, які мають набути учні в 

процесі роботи з комп’ютерними іграми, змінюються і ускладнюються. За 

умови значимості вмінь з погляду освіти їх необхідно використати для 

мотивації навчання. 

Таким чином використання ІКТ дає можливість учням вивчати основи 

здоров’я в індивідуальному темпі, забезпечуючи ситуацію успіху для кожного, 

допомагає зробити процес здобуття знань захоплюючим і створює міцну 

мотивацію до навчання. Поєднання традиційних методів навчання та сучасних 

інформаційних технологій дозволяє зробити уроки з основ здоров’я 

індивідуальними, мобільними та чітко диференційованими. 
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Тематика: Економічні науки  

 

ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗА 

ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Романів В.Р. 

 ст. гр. ОПм-18-1, Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

 

Основний текст. Виплати працівникам є найвагомішою складовою всіх 

видатків  для всіх видів підприємств, а їх облік – однією з найважливіших 

сторін облікового процесу. Впровадження новацій в оплаті праці дозволяє 

пристосувати їх до змін у системі управління та використовувати кадрові 

ресурси більш ефективно.  

Актуальність теми. Виплати працівникам є однією з суттєвих складових 

сукупних витрат будь-якого підприємства та одним із складних об’єктів 
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бухгалтерського обліку, які включають у себе досить значний перелік виплат, 

кожен з яких має свої особливості відображення як у бухгалтерському обліку, 

так і у зовнішній звітності підприємства. Рівень виплат працівникам та їх 

структура мають також велике соціальне значення і впливають не лише на 

поточні, а й на майбутні показники діяльності підприємства. У зв’язку з цим 

питання розуміння суті виплат працівникам, їх структури та обліку є 

актуальними, що є досить важливою основою для обґрунтування їх 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності та 

звітності з корпоративної соціальної відповідальності. 

Виплати працівникам як економічну категорію зараховують до 

найскладніших. Проте в нормативно-правовій базі України, що регулює 

теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку, детально не розкрито 

зміст і складові виплат працівникам. 

Питання відображення в обліку та звітності виплат працівникам 

регулюються Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 19 «Виплати 

працівникам» [1], крім компенсаційних виплат інструментами власного 

капіталу, які регулюються окремим стандартом – МСФЗ 2 «Платіж на основі 

акцій» [2]. В Українській нормативній базі питання обліку та звітності за 

виплатами працівникам регулюються Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» [3], а виплати фінансовими 

інструментами та пов’язаним особам – відповідно до П(с)БО 13 «Фінансові 

інструменти» [4] та П(с)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» 

[5]. Крім цих основних стандартів, при обліку виплат працівникам також 

необхідно враховувати вимоги П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [6], 

П(с)БО 11 «Зобов’язання» [7], П(с)БО 16 «Витрати» [8], П(с)БО 34 «Платіж на 

основі акції» [9].  
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Слід зазначити, що визначення поняття «виплати працівникам» наведене 

лише в МСБО 19. Згідно з цим Стандартом виплати працівникам – це всі форми 

компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані 

працівниками. В нормативних документах України, у тому числі з питань 

бухгалтерського обліку, визначення поняття «виплати працівникам» відсутнє. 

Не знайдено і досліджень українських науковців, присвячених глибокому й 

обґрунтованому розкриттю визначення цього поняття. Як побічний результат 

дослідження проблем удосконалення облікового забезпечення управління 

виплатами працівникам підприємства, О. Ф. Ярмолюк визначає «виплати 

працівникам як компенсаційні платежі за надані послуги працівниками, що 

акумулюються у складі довгострокових і поточних зобов’язань та забезпечень 

підприємства» [10, с. ].  

Натомість Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати 

працівникам» включає такі виплати як: 

1. поточні виплати працівнику - виплати працівнику (окрім виплат 

при  звільненні  та   виплат   інструментами   власного   капіталу 

підприємства),  які  підлягають  сплаті  в повному обсязі протягом 

дванадцяти  місяців  по  закінченні  місяця,  у  якому   працівник 

виконував відповідну роботу. 

2. виплати при  звільненні - виплати працівнику,  які підлягають 

сплаті за  рішенням  підприємства  про  звільнення  працівника  до 

досягнення  ним  пенсійного  віку  або  за рішенням працівника про 

звільнення за власним бажанням до досягнення ним пенсійного віку.   

3. виплати по   закінченні   трудової   діяльності   -   виплати 

працівнику (окрім виплат при звільненні  та  виплат  інструментами 

власного   капіталу   підприємства),   які  підлягають  сплаті  по 

закінченні трудової діяльності працівника. 



600 
 

 

 

4. виплати інструментами  власного   капіталу   підприємства   - 

виплати  працівнику,  за  якими  йому надається право на отримання 

фінансових    інструментів    власного    капіталу,     емітованих 

підприємством  (або  його  материнським  підприємством),  або сума 

зобов'язань підприємства працівнику залежить від  майбутньої  ціни 

фінансових інструментів    власного    капіталу,    емітованих  

підприємством. 

5. інші довгострокові  виплати  працівнику  - виплати працівнику  

(окрім  виплат  по  закінченні  трудової  діяльності,  виплат  при  

звільненні    та виплат    інструментами    власного   капіталу 

підприємства),  які не підлягають сплаті в повному обсязі протягом  

дванадцяти   місяців  по  закінченні  місяця,  у  якому  працівник  

виконував відповідну роботу. 

Також для порівняна покажемо як трактують визначення виплат 

працівникам у стандартах державного сектору, а саме у НП(С)БОДС 132 

“Виплати працівникам” [11] і МСБОДС 25 «Виплати працівникам» [12]. 

Відповідно до НП(С)БОДС 132 виплати працівникам діляться на три 

групи:  

1. поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші 

нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та 

інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні 

виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні 

періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо;  

2. виплати при звільненні – зобов’язання, які визнаються у разі, якщо 

суб’єкт державного сектору має невідмовне зобов’язання звільнити працівника 

або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати 

виплати при звільненні згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою;  
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3.  інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, 

визнаються зобов’язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана 

працівниками в цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат [11]. 

В МСБОДС 25 «Виплати працівникам» описуються чотири категорії 

виплат працівникам:  

1. короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата 

робітникам та службовцям, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні 

відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо 

вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), 

а також негрошові пільги (такі як медичне обслуговування, надання житла, 

автомобілів, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або 

послуг) для теперішніх працівників; 

2. виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види 

пенсійного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по 

закінченні трудової діяльності; 

3. інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову 

відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з 

нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою 

непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочену 

компенсацію, якщо вони не підлягають сплаті в повному обсязі протягом 

дванадцяти місяців після закінчення періоду; а також 

4. виплати при звільненні. 

Отже, порівнявши стандарти, можемо побачити, що найкращим 

варіантом тлумачення визначення виплат працівникам є в МСБО 19 «Виплати 

працівникам». Якщо ж розглядати поняття виплат працівникам за його 

структурою, то МСБОДС  25 «Виплати працівникам» найкраще подає всі 

важливі аспекти по даному питанню. І як ми можемо спостерігати, в Україні 
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нормативно-правове забезпечення теоретичних і методичних аспектів обліку 

виплат працівникам характеризується значною чисельністю законодавчих і 

підзаконних актів. Це свідчить про те, що виплати працівникам не виокремлено 

як цілісну категорію та самостійний об’єкт фінансового обліку.  

Отже, поняття «виплати працівникам» в українських стандартах 

інформація подана в більш стислому вигляді, що дозволяє скоротити час на 

вивчення стандарту, але це не завжди полегшує роботу бухгалтера, адже все, 

що не описано в стандартах, можна тлумачити по-різному, що може в 

подальшому призвести до неоднозначності обліку та виникнення помилок. 

Для розв’язання визначеної проблеми пропонуємо вдосконалити 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» 

згідно міжнародних стандартів, а також впровадження Національного 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку державного сектору “Виплати 

працівникам”, який дозволить визначити зміст, складові, класифікаційні ознаки 

виплат працівникам установ сектору загального державного управління 

України та виокремити їх у самостійний обліковий об’єкт. На нашу думку, це 

дозволить підвищити ефективність бухгалтерського обліку та гармонізувати 

його з міжнародною практикою; зацікавити робітників в якісній роботі та 

відповідній оплаті їх праці. 
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Тематика: Економічні науки  

 

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ГОТЕЛІВ  

СЕРЕДНЬОЇ ЦІНОВОЇ КАТЕГОРІЇ У ЛЬВОВІ 

 

Романяк Х.В. 

Львівський інститут економіки і туризму, 

 студентка спец. 073 «Менеджмент» 

 

Для підтримання конкурентоспроможності в індустрії гостинності 

організація повинна створювати нові переваги, необхідні оригінальні 

нововведення. У готельному бізнесі у туристичних кластерах, яким є м.Львів, 

спостерігається високий рівень конкуренцї. Проблема стабільного 

функціонування в таких умовах є дуже актуальною. Важливим поштовхом для 

активного розвитку Львова стала реалізація програм та проектів для збільшення 

туристичних потоків, підвищення якості надання туристичних послуг, 

збільшення зайнятості населення. З 2017 року створюється сучасна та 

комфортна для гостей міста туристично-інформаційна інфраструктура, 

поширюється інформація про туристичний потенціал Львова на національному 

та міжнародному рівнях для посилення туристичного бренда міста. 

Мета дослідження – оцінювання конкурентного статусу окремих 

готелів міста Львова та виокремлення основних конкурентних переваг. 

Конкурентний статус – це  позиція організації в конкурентній боротьбі. 

Виокремлюють типи конкурентної поведінки: креативну, 

пристосувальницьку і базовану на додаткових післяпродажних послугах. У 

сфері послуг найефективнішим є запровадження нових компонентів чи нових 

технологій тощо). Креативна конкуренція сприяє зміні існуючої структури 
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попиту і пропозиції. 

Конкурентний статус підприємства залежить від: складу активів, досвіду 

роботи на певному ринку, фінансових ресурсів, стану технології, іміджу, 

організаційної культури, мотиваційної системи і стратегії.  

Як вже зазначался, цінові методи конкуренції, що є основними у сфері 

торгівлі, не спрацьовують на ринку готельних послуг, а надто тих, що 

орієнтовані на споживача з середнім та високим рівнем доходів. Засоби 

нецінової конкуренції все більше значення у змаганні за клієнта.  

Нині Львівщина активно розбудовує туристичний кластер. Чисельність 

відвідувачів Львова за 2015- 2016 роки зросла на 25%; серед іноземних туристів 

– з Польщі, Німеччини, Білорусі, США, Канади, Італії, Австрії, Туреччини. 

Сучасний ринок готельної нерухомості Львова вважається досить розвиненим 

та інвестиційно привабливим. Зокрема, його вирізняє від інших українських 

міст велика концентрація тематичних та бутік-готелів. Порівняно з іншими 

містами і, навіть, столицею, де не відбувається значного зростання відвідувачів, 

у Львові динаміка туристичних потоків пов'язана із організацією міжнародних 

фестивалів високого рівня, спортивних заходів, реалізацією Програми розвитку 

туристичної галузі міста, збільшенням авіамаршрутів та інфраструктури в 

цілому.  

Якщо аналізувати структуру готельного ринку Львова за обсягом 

номерного фонду, то понад 80% належить категоріям budget, economy та 

midscale, тобто середнього рівня. Така ж тенденція зберігається і з відкриттям 

нових готельних об'єктів. Натомість об'єктів міжнародного стандарту luxury, є  

лише один. Отож, платоспроможний попит споживачів зумовлює структуру 

пропозиції. 

Єдиний сегмент діяльності, визначений в межах міста, подібність 

елементного, якісного та цінового рівня готельного продукту, однаковість фаз 
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життєвого циклу підприємств та основних стратегічних цілей розвитку дали 

підстави стверджувати, що два готелі: «Львів» і «Гетьман» є цілком 

співставимими. Формування системи оціночних показників відбувалося за 

наступними основними критеріями: виторг, перелік та обсяг послуг, обсяг та 

структура капіталу, рентабельність діяльності та використання капіталу, обсяг 

та склад оборотного капіталу та його використання, продуктивність та 

ефективність праці, цінова політика, рекламна діяльність, організація 

господарських зв’язків, їх стабільність та ефективність, професійний рівень 

керівників та спеціалістів, раціональність оргструктури, інформаційне 

забезпечення, новітність технологій обслуговування. 

За місткістю готель «Львів» є великим, за кількістю персоналу і обсягом 

річного доходу – середнім. При позиціюванні себе як три зірковий, ціни є дещо 

вищими, ніж в конкурентів. Вважаємо, що вдале місце розташування є 

вирішальним чинником політики ціноутворення. 

Економічний аспект ефективності бізнесу продемострував з одного боку, 

значне зростання валового прибутку в готелі «Львів» (в 1,5 рази), однак, з 

іншого, обсяг чистого прибутку знизився в наслідок кредитного навантаження і 

здорожчання собівартості діяльності. У 2017 році здійснювався ремонт 

приміщень із залученням капіталовкладень у сумі 372 тис. грн. Позитивним є 

зростання майже на чверть порівняно з минулим періодом оборотних активів. 

Сума чистого прибутку зменшилась за 2 роки майже на третину, що зумовлено 

збільшенням собівартості послуг, зростанням витрат на оплату праці персоналу 

(державне підвищення мінімальної зарплати, збільшення штату персоналу 

ресторану), адміністративних витрат, ремонтно-інвестиційними видатками, а 

також і недосконалістю діючої бізнес-моделі розвитку підприємства. 

У ТОВ «Готель «Львів» відсутній маркетолог. Обов’язки збирати оцінки 

клієнтів за допомогою короткої анкети та ознайомлюватися періодично із 
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відгуками у книзі відгуків і в інтернет-джерелах покладено на адміністратора. 

Це є слабким місцем в управлінні, адже підприємство не може добре 

орієнтуватися в ринкових мінливих умовах. 

Натомість в  «Гетьман» працює відділ маркетингу, який очолює 

заступник директора з маркетингу і готельного управління. Проте висока 

плинність кадрів обслуговуючого персоналу зумовлена низьким рівнем оплати 

праці і авторитарним централізованим стилем управління. 

З метою дослідження особливостей попиту гостей на послуги, мети і 

термінів розміщення, факторів вибору відповідних готелів для проживання в 

ньому тощо, проведено анкетне опитування. 

Згідно з дослідженням, більшість гостей (53,1%) обирає готель для 

проживання, виходячи з якості обслуговування, доброзичливості персоналу, 

оснащення номерів вигодами. 

Досить велике значення має місцезнаходження готелю (16,7%) і вартість 

номеру (15,6%). Питома вага інших факторів (імідж готелю, його категорія, 

пропозиція основних і додаткових послуг)  становить 14,6%, тобто вони  мають 

другорядне значення. 

Структура джерел інформації для потенційних клієнтів щодо вібору 

готелю виявилася наступною. Більшість респондентів (42,7%) обирають готель 

на основі рекомендації родичів і знайомих. Велике значення має реклама на 

сайті  інтернету (34,4%). Частина інформації надходить з реклами в ЗМІ (15,6%) 

та інших джерел (7,3%). 

Клієнти полюбляють відвідувати той самий готель, якщо після першого 

відвідування у них зосталися приємні спогади. В цьому ж готелі  наступного 

разу розміщуються більшість гостей (53,1%). 

Основними причинами зміни місце проживання після першого 

відвідування є наступні :  незручне розташування (30,2%);  незадовільна якість 
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обслуговування (22,9);  недостатнє оснащення номерів вигодами (22,9%); не 

влаштувала ціна (18,8%). 

Крім цього певне значення номенклатура додаткових послуг закладу. 

Загальну оцінку готелю «Гетьман» це не погіршило, тому що він має достатньо 

широку номенклатуру. Натомість слабким місцем для окремих клієнтів готелю 

«Львів» є брак безоплатних місць для паркування приватного автотранспорту.  

Гіпотеза маркетингового дослідження конкурентного статусу стосувалася 

існування лінійної залежності між показниками, які визначають попит на 

туристичні послуги, зокрема, гендерна ознака та вид професій (занять) гостей 

готелю. 

З метою виявлення тісноти зв’язку між окремими показниками, які 

формують попит на товари і послуги, використано коефіцієнти кореляції 

Пірсона. Коефіцієнт Пірсона для чоловіків і жінок становив відповідно 0,95 і 

0,93, що означає надзвичайно великий вплив на формування попиту на послуги 

готелю. Існує тісний зв’язок між видом діяльності гостя готелю (підприємець, 

спеціаліст, студент тощо) та особливостями вимог на послуги з розміщення й 

проживання (значення коефіцієнту кореляції Пірсона в усіх випадках вище за 

0,9). 

При цьому для досліджених груп важливість факторів вибору готелю 

відрізняється. Наприклад, в якості основної мети відвідування міста Львова 

56,1% опитаних підприємців вказують вирішення ділових питань (середній 

результат – 25%). На мету лікування й оздоровлення вказує 28,5% пенсіонерів 

та домогосподарок (середній результат – 9,4%). Майже 90% студентів та 

робітників мають можливість перебувати в готелі не більше трьох днів, при 

середньому значенні 66,7%. 

Ділові гості, в першу чергу, звертають увагу на якість обслуговування та 

місце розташування готелю (відповідно 28,6% і 18,8%). Готель «Гетьман» має 
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за цим критерієм перевагу, оскільки має кращі умови для бізнес-туризму, ніж 

«Львів». Натомість краще місцерозташування, у центрі міста має його 

конкурент. Для більшості робітників і студентів визначальним фактором 

вибору готелю є його вартість.  

В процесі оцінки конкурентного статусу підприємств використано як 

кількісні, так і якісні показники щодо управління персоналом, основними та 

обіговими коштами, використання матеріальних і фінансових ресурсів, 

управління процесом обслуговування. Узагальнюючим висновком щодо 

конкурентного положення готелів є дещо кращий статус готелю «Львів».  

Основні фактори, які надають підприємству переваги: місцерозташування, 

імідж, дотримання стандартів обслуговування відповідно до задекларованого 

рівня.  

 

Тематика: Економічні науки 

 

ЕКОНОМІЧНІ  ПЕРЕДУМОВИ  ЗАПРОВАДЖЕННЯ  НАССР  НА 
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безпечності  сільськогосподарської продукції стало надважливим для 

вітчизняного оператора сільськогосподарського ринку. Так питання  

безпечності та якості насінного та продовольчого зерна в сучасності є 

надактуальним, адже саме це є головною умовою забезпечення споживання 

населення безпечними продуктами харчування, запасів насіння на посівні цілі, 

промисловості – сировиною, тваринництва – кормами, державних резервів – 

запасами, з метою подальшого поліпшення та створення добробуту населення 

країни, а також забезпечення продовольчої безпеки країни. Вважаємо, що якість 

сільськогосподарської сировини та кінцевої продукції напряму залежить від 

контролювання  фізичних, хімічних і біологічних процесів у зерновій масі, під 

час зберігання на елеваторах. 

З метою виконання Глави IV «Санітарні та фітосанітарні заходи»  Розділу 

IV «Торгівля і питання пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію України з 

ЄС [4] та  діючого харчового законодавства: Законів України «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 771/97-ВР 

від 23.12.1997;  [1] «Про державний контроль за дотриманням законодавства 

про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 №2042-VIII, Наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 

Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових 

продуктів (НАССР)» від 01.10.2012 №590 та ще низки інших нормативних 

документів, згідно яких  оператори ринку, що здійснюють операції із 

транспортування, приймання, доробки, зберігання, відвантаження, перевалки, 

експортування зерна та продуктів його переробки  для досягнення високих 

показників харчової безпечності зерна, задоволення вимогливих потреб 

населення країни, конкурентоспроможності на Європейському ринку  повинні  
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впровадити систему аналізу небезпечних факторів і контролю критичних точок 

– НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point),  що дозволяє 

гарантувати виробництво безпечної харчової продукції. 

На сьогодні, змушені констатувати, у аграрному секторі гострий дефіцит 

потужностей зі зберігання зерна. Наявні складські приміщення та старі 

елеватори, не в змозі забезпечити необхідний рівень якості та безпечності 

зберігання сільськогосподарського збіжжя. Крім того, у 

сільськогосподарському виробничому  циклі наявні додаткові ризики втрат 

зерна спостерігаються під час навантажувально-розвантажувальних і 

транспортних операцій; в наслідок діяльності хребетних та безхребетних 

шкідники, які знищують та засмічують зерно;  проростання, яке пов`язане з 

порушенням температурного режиму та вологості зберігання; активізації 

життєдіяльності мікроорганізмів, за рахунок надмірного зволоження зернової 

маси, яке призводить до  зміни органолептичних показників  свіжості зерна. Не 

слід забувати про ще один з найголовніших чинників, які впливають на 

погіршення якості та безповоротної втрати маси зерна – це утворення 

мікотоксинів, яким властива висока різноманітність рівня токсичності, в 

залежності від роду грибів,  які потенційно патогено-небезпечні для здоров`я  

людини і тварин [2].  

Варто наголосити, що наявність мікотоксинів у збіжжі неможливо 

визначити без проведення лабораторних досліджень, оскільки вони не мають 

специфічного запаху та присмаку. Тому важливо в процесі зберігання зерна 

здійснювати моніторинг показників його харчової безпечності. 

Так на елеваторах при зберіганні зерна особлива увага спрямована на 

запровадження операторами ринку програм-передумов, спрямованих на 

належне планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для 

уникнення перехресного забруднення,  належного санітарно-технічного стану 
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приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного 

обслуговування обладнання, калібрування, заходів щодо захисту харчових 

продуктів від забруднення та сторонніх домішок; реалізації  вимог до 

планування та стану комунікацій; здоров’я та гігієни персоналу; проведення 

контролю за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби 

профілактики та боротьби; контроль за технологічними процессами, 

зберіганням та транспортуванням та ін.  Суб‘єктам господарювання, крім того, 

ще потрібно правильно розробити, впровадити та застосовувати  процедури, 

засновані на використанні принципів системи управління безпечністю харчових 

продуктів.    

Система НАССР відповідно до вимог, передбачених законодавствами 

щодо безпеки продукції рослинництва в ЄС та багатьох інших країнах, 

забезпечує можливість простежувати й оперативно, а також із мінімальними 

витратами, вилучати продукцію в разі виявлення її невідповідності на будь-

якому етапі виробництва чи постачання, визначати причини цієї 

невідповідності та вживати необхідних заходів щодо запобігання подальшому 

розповсюдженню небезпечної сировини або готової продукції [3]. 

Можемо з впевненістю стверджувати, про позитивну тенденцію серед 

сільгоспвиробників Запорізького регіону, які розуміючи актуальність 

проблеми, запровадили на своїх виробничих потужностях систему НАССР. За 

період з 01.01.2018 р. по 16.05.2019 р більш ніж 10 середніх сільгоспвиробників 

Запорізького району, Запорізької області успішно запровадили НАССР, серед 

них такі як ТОВ «Лан-Інвест», ТОВ «Незалежна аграрна індустрія», ТОВ 

«Промтехагроторг» і Фермерського господарства «Агро-Троя» і т.д.  

Випробувальним центром Запорізької регіональної державної лабораторії 

Державної служби України з питань безпечності та якості харчових продуктів 

та захисту споживачів були досліджені зразки зерна з вищезазначених 
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потужностей на визначення пестицидів, мікотоксинів, важких металів, 

радіонуклідів та мікробіологічних показників. Результати дослідження 

продукції рослинного походження дають змогу констатувати, що умови 

зберігання та контроль за показниками безпеки зерна протягом всього терміну 

зберігання відповідали чинним державним стандартам, що підтверджує 

безпечність зернової продукції, яка безпосередньо зумовлена впровадженням 

на зазначених підприємствах системи НАССР.    

Отже, впровадження система НАССР, крім харчової безпеки має й  

суттєві економічні переваги для зернозберігающих потужностей, а саме: 

1. розширення ринків збуту шляхом відповідності вимогам 

європейського харчового законодавства, вимоги якого визначаються у більш 

ніж 80 країнах світу;  

2. оптимізація технологічних допоміжних процесів;  

3. зменшення витрат від випуску небезпечних харчових продуктів, за 

рахунок виявлення невідповідностей на ранніх етапах виробництва;  

4. збільшення кількості потенційних клієнтів за рахунок кращого 

виконання вимог добровільних міжнародних стандартів з безпечності харчових 

продуктів.  
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Актуальнiсть дoслiдження. Сьoгoднi в Українi бiльшiсть сфер людськoгo 

життя та дiяльнoстi характеризуються iнтенсивнoю iнфoрматизацiєю, так як 

саме вoна є запoрукoю тoгo, щo сучаснi iнфoрмацiйнi технoлoгiї зoвсiм скoрo 

стануть гoлoвними чинниками сoцiальнo-екoнoмiчнoгo, iнтелектуальнoгo та 

духoвнoгo рoзвитку українськoгo суспiльства. Вивчення iнфoрматики учнями 

пoчаткoвoї шкoли сталo вимoгoю часу, так як саме у цьoму вiцi у дiтей 

фoрмується стиль мислення. Серед завдань, якi ставляться дo вивчення 

iнфoрматики у пoчаткoвiй шкoлi, є рoзвитoк алгoритмiчнoгo мислення учнiв.  
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Аналiз пoпереднiх дoслiджень i публiкацiй. Питання, пoв’язанi iз 

фoрмуванням алгoритмiчнoгo мислення у дiтей початкової шкoли у прoцесi 

вивченнi iнфoрматики, рoзглядалися  багатьма вiтчизняними наукoвцями: 

М. Гладун, O. Савченкo, Н. Стрiлецька висвiтлювали питання, пoв’язанi iз 

вивченням данoї теми у пoчаткoвiй шкoлi, сутнiсть пoняття «алгoритмiчне 

мислення» дoслiджували Я. Грудьoнoв, Т. Губiна, А. Єршoв, 

Г. Звенигoрoдський, Г. Лєбєдев, Т. Лєбєдева, А. Кушнiренкo та iншi. Не 

зважаючи на велику кiлькiсть наукoвих публiкацiй,  питання, пoв’язанi iз 

фoрмуванням алгoритмiчнoгo мислення учнiв пoчаткoвoї шкoли на урoках 

iнфoрматики, все ж залишаються вивченими не в пoвнiй мiрi.  Врахoвуючи їх 

актуальнiсть нами булo oбранo тему данoгo дoслiдження. 

Мета дoслiдження – рoзглянути питання, повязані із методикою  

фoрмування алгoритмiчнoгo мислення мoлoдших шкoлярiв та методикою 

викладання теми у курсі iнфoрматики початкової школи.  

Виклад oснoвнoгo матерiалу. На сьoгoднiшнiй день серед наукoвцiв не 

iснує єдинoї думки щoдo визначення термiну «алгoритмiчне мислення».  

В oснoві нашoгo дoслiдження ми взяли визначення, згiднo якoгo пiд 

алгoритмiчним мисленням рoзумiють систему мислительних дiй та прийoмiв, 

спрямoваних на вирiшення теoретичних та практичних завдань, результатoм 

викoнання яких є специфiчний прoдукт людськoї дiйснoстi – алгoритм.  

Алгoритмiчне мислення складається iз декiлькoх кoмпoнентiв, серед яких 

Т. Барбoлiна виділяє: вмiння учнiв аналiзувати пoставлену перед ними задачу 

та результат, якoгo вoни прагнуть дoсягти; здiйснення вибору пoчаткoвих 

даних, неoбхiдних для рoзв’язання пoставленoї прoблеми, та видiлення 

oснoвних oперацiй на oснoвi прoведенoгo аналiзу; вибiр викoнавця, який 

здатний здiйснювати визначенi oперацiї; їх впoрядкування та рoзрoбка мoделi 
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прoцесу рoзв’язання; реалiзацiя прoцесу рoзв’язання задачi та пoрiвняння 

oтриманих результатiв iз oчiкуваними [2, c. 20-21]. 

Фoрмування алгoритмiчнoгo мислення мoлoдших шкoлярiв – це складний 

прoцес, щo передбачає викoнання певних дiй у чiткo визначенiй пoслiдoвнoстi, 

передбаченiй метoдистами. Перш за все, це oзнайoмлення учнiв з пoняттям 

алгoритму та йoгo видами – лiнiйнi, з рoзгалуженням та циклiчнi алгoритми; 

oзнайoмлення iз елементами навчальнoї алгoритмiчнoї мoви, так як вoна 

ширoкo викoристoвується в дидактичнo-метoдичних кoмплектах з математики; 

реалiзацiя на практицi системи вправ, якi передбачають знахoдження пoмилoк, 

вiдтвoрення, замiну, кoнструювання, перехiд вiд oднiєї дo iншoї фoрми 

представлення алгoритмiв рiзнoї структури. Учитель сприяє фoрмуванню в 

учнiв навичoк складання алгoритмiв, їх пoкрoкoвoгo викoнання та 

структурування власнoї дiяльнoстi [3, c 70]. 

У прoцесi фoрмування алгoритмiчнoгo мислення в учнiв пoчаткoвoї 

шкoли рoзвивається предметна кoмпетентнiсть (алгoритмiчна). Дiяльнiсний 

вимiр предметнoї IКТ-кoмпетентнoстi пoв’язують з рядoм алгoритмiчних умiнь 

дiтей мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку. Дo них вiднoсять: фoрмулювання кoманди для 

викoнавця, складання алгoритму за зразкoм, пoшук пoмилoк в пoслiдoвнoстi 

кoманд, аналiз змiсту завдань на складання алгoритму для викoнавцiв; пoшук 

рiзних варiантiв викoнання завдань, вибiр та oбґрунтування найефективнiшoгo 

спoсoбу  їх реалiзацiї; рoзумiння вiдмiннoстей мiж рiзними алгoритмiчнi 

структурами (слiдування, цикли, рoзгалуження); ствoрення та викoнання 

алгoритмiв у визначенoму середoвищi; видiлення iстинних та хибних 

вислoвлювань, фoрмулювання вислoвлювань з лoгiчним слiдуванням. Цi 

уявлення та навички засвoюються учнями пoступoвo, через викoнання ними 

системи вправ прoтягoм усьoгo перioду навчання у пoчаткoвiй шкoлi. 
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Змiст «Інформатики» у пoчаткoвiй шкoлi являє сoбoю узагальнений i 

скoрoчений виклад oснoв iнфoрмацiйнo-кoмунiкацiйних технoлoгiй, 

адаптoваний дo мoжливoстей i oсoбливoстей дiтей мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку. 

Прoграма з дисципліни пoбудoвана за лiнiйнo-кoнцентричним принципoм, а 

сама змiстoва лiнiя «Алгoритми» вивчається пoступoвo у три етапи. 

Перший етап припадає на 2 клас i спрямoваний на фoрмування базoвих 

пoнять. Дiти вивчають, щo таке кoманда; вчаться рoзрiзняти кoманду та 

спoнукальне речення; дiзнаються, хтo такий викoнавець; щo являє сoбoю 

пoслiдoвнiсть дiй; називають приклади пoслiдoвнoстей дiй, з якими вoни 

стикаються у прирoдi. Учні мають мoжливiсть: викoнувати iгрoвi вправи з 

надання кoманд викoнавцям у середoвищах прoграмування; пoрiвнювати два 

абo бiльше предметiв; oб’єднувати предмети  у групи за певними заданими 

oзнаками; називати групи oднoрiдних предметiв; брати участь в iграх на 

змiнювання пoслiдoвнoстi дiй, пoшук пoмилoк у них; oб’єднання предметiв у 

групи, вилучення зайвoгo за певними oзнаками [4, c. 60-69]. 

Другий етап – це вивчення теми «Алгoритми i викoнавцi» у 3 класi 

(вiдвoдиться 5 гoдин), на якoму фoрмується пoняття алгoритму, хтo є йoгo 

викoнавцем, відбувається перше знайoмствo учнiв з елементами математичнoї 

лoгiки. Рoзгляд теми доцільно починати iз пoвтoрення матерiалу, який був 

вивчений 2 класі, пiсля чого учителем рoзширюється пoняття прo алгoритми, у 

як прooбраз мoделi пoведiнки викoристoвується слoвесний oпис пoбутoвих 

алгoритмiв. На данoму етапi дoцiльним є вивчення лише лiнiйних алгoритмiв.  

У пiдручнику O. Кoршунoвoї пoданий метoдичний пiдхiд, який вартo 

рoзглянути бiльш детальнo. Автoр викoристoвує пoняття алгoритму не лише у 

данiй темi, але i при вивченнi iнших тем курсу. Наприклад, у прoцесi вивченнi 

теми «Рoбoта з презентацiями» навoдяться рiзнoманiтнi алгoритми: алгoритм 

вилучення слайда, алгoритм змiни пoрядку слiдування слайдiв i т.д. Автoрoм 
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пiдручника зрoбленo це навмиснo з тiєю метoю, щoб  дане пoняття увiйшлo у 

активний слoвникoвий запас учня. З метoю ефективнoгo засвoєння теми у 

пoчаткoвiй шкoлi викoристoвують середoвище oб’єктнo-oрiєнтoванoгo 

вiзуальнoгo прoграмування Scratch. Вoнo дає мoжливiсть ствoрювати 

мультимедiйнi презентацiї, кoмп’ютернi анiмацiї, анiмацiйнi та iнтерактивнi 

iстoрiй, iгри та мoделi [5, c. 130-135].  

Третiй етап вивчення теми припадає, вiдпoвiднo, на 4 клас (вiдвoдиться 8 

гoдин), коли вивчаються алгoритми з рoзгалуженням та пoвтoренням. Перед 

тим, як перейти дo вивчення цих алгoритмiв учням вартo пoвтoрити матерiал 3 

класу, у якoму вoни oзнайoмлювалися з елементами математичнoї лoгiки. I 

тiльки пiсля цьoгo пoступoвo ввести нoвi пoняття, серед яких – уявлення прo 

вислoвлювання, їх типи (iстиннi абo хибнi), важливo навчити учнiв аналiзувати 

вислoвлювання та рoзв’язувати найпрoстiшi лoгiчнi задачi. Фoрмуючи пoняття 

алгoритму з рoзгалуженням, дoсить дoречнo звертатися дo життєвoгo дoсвiду 

дiтей. Як з’ясувалoся, цей вид алгoритмів дoсить вдалo мoжна пoяснити, 

викoристoвуючи iлюстрацiї дo казoк. Учням мoжна навiть запрoпoнувати 

самoстiйнo скласти казку, в якiй буде викoристанo алгoритм iз рoзгалуженням.  

Пiсля вивчення алгoритмiв iз рoзгалуженням ввoдиться пoняття 

алгoритму з пoвтoренням. Учнi oзнайoмлюються iз прикладами циклiчних 

алгoритмів, складають для них блoк-схеми. Учитель пoяснює, щo важливим 

елементoм в циклах є кoманда перевiрки умoви, яка має фoрму запитання, яке 

передбачає лише вiдпoвiдь «так» абo «нi» [1, c. 25]. 

У прoцесi вивчення даної теми в учнів виникають труднoщi, пoв’язанi із 

фoрмуванням чiткoгo уявлення прo алгoритм. Так як в уявi дитини iснує 

цiлiсний oбраз рoзв’язання завдання, а перед нею стoїть задача дати чiткий oпис 

цьoгo прoцесу у фoрмi пoслiдoвнoстi спoнукальних речень, тo у багатьoх дiтей 

це призвoдить дo виникнення труднoщiв в її реалiзацiї. У задачах такoгo типу 
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дiтям виявляється важкo видiлити «елементарнi» крoки, з яких складатиметься 

алгoритм. 

Рoзв’язання задач на складання алгoритму реалiзується через пoбудoву 

кoнкретних  крoкiв: аналiз тексту задачi  стислий слoвесний oпис алгoритму 

  пoбудoва блoк-схеми  написання прoграми для кoнкретнoгo викoнавця. 

Для реалiзацiї названих мoдельних перехoдiв учням важливo вмiти видiляти 

oснoвнi змiстoвi частини задачi, виявляти зв’язки мiж ними, складати мoдель 

задачi. У прoцесi викoнання вправ, запрoпoнованих учителем, учнi навчаються 

аналiзувати ситуацiю, синтезувати, пoрiвнювати та oцiнювати результати.  

Виснoвки. Oтже, нами прoаналiзoванo oснoвнi метoдичнi пiдхoди щoдo 

вивчення алгoритмiв мoлoдшими шкoлярами на урoках iнфoрматики. 

З’ясoванo, щo фoрмування алгoритмiчнoгo мислення здiйснюється у три етапи 

( I – 2 клас, II – 3 клас, III – 4 клас) та тiснo пoв’язане з рoзвиткoм лoгiчнoгo 

мислення шкoлярiв. Учителевi при викладання данoї теми вартo уникати 

фoрмалiзму, а спиратися на життєвий дoсвiд дитини, викoристoвуючи iгрoвi 

прийoми, iнтерактивнi метoди та oптимальнo пoєднувати їх iз iнфoрмацiйними 

технoлoгiями. Викoристання такoгo пiдхoду дoпoмoже кoжнiй дитинi 

забезпечити мoжливiсть рoзкрити власнi здiбнoстi та пiдгoтуватися дo життя у 

висoкoтехнoлoгiчнoму кoнкурентнoму свiтi. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО 

КОНТРОЛЮ ВИРОБІВ З ФЕРОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Салам Буссі ЕП. Мішел Кассаблі 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

аспірант. Тел. +38-050-762-02-94. E-mail: hpi.suchkov@gmail.com 

 

 

В промисловості широко використовуються ультразвукові засоби 

вимірювань, контролю якості та діагностики об’єктів контролю (ОК) з 

феромагнітних матеріалів: труби, рейки, заготовки тощо [1]. При цьому 

використовується контактна рідина, яка збільшує економічні витрати та 

приводить до корозії поверхні ОК. Відомі безконтактні прилади, які для 

безконтактного збудження і прийому ультразвукових імпульсів 

використовують магнітні та електромагнітні поля [2]. Проте електромагнітно – 

акустичні (ЕМА) перетворювачі (ЕМАП) сильно притягуються до поверхні ОК, 

що призводить до виходу з ладу за короткий час експлуатації. Для вирішення 
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вказаної проблеми автором розроблена конструкція ЕМАП з імпульсним 

джерелом магнітного поляризуючого поля, рис.1. 

 

 

На рис. 1 позначені: 1 – плоска високочастотна котушка індуктивності; 2 - 

джерело магнітного поляризуючого поля; 3 і 4 - низькочастотні котушки 

індуктивності; 5 і 6 - лінійні робочі ділянки паралельних провідників плоскої 

високочастотної котушки індуктивності; 7 і 8 - отвори низькочастотних 

котушок індуктивності; 9 – корпус; 10- протектор; 11 і 12 – електричні 

з’єднувачі; 13 – основа; 14 – ОК; 15 – ізоляційна прокладка. Стрілками 

показано напрямок розповсюдження ультразвукових імпульсів. 

ЕМАП працює наступним чином. ЕМАП, який має корпус 9, 

розташовують на поверхні ОК 14, як це зображено на фіг.1, так, щоб протектор 

10 прилягав до поверхні ОК 14. Низькочастотні котушки індуктивності 3 і 4 

джерела магнітного поля 2, ізоляційна прокладка 15 і плоска високочастотна 

котушка 1 індуктивності закріплені в основі 13, яка в свою чергу закріплена в 

корпусі 9. Встановлення перетину провідників низькочастотних котушок 
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індуктивності 3 і 4 прямокутної форми з співвідношенням ширини до товщини 

5…10 разів дозволяє ефективно концентрувати магнітне поле у вікнах 7 і 8. 

В процесі роботи ЕМАП на низькочастотні котушки індуктивності 3 і 4 

джерела магнітного поля 2 через електричний з’єднувач 11 подається напруга 

U, в зазначеній на рис.2 полярності (+ і -), прямокутної форми з заданою 

часовою тривалістю Т, рис.3а. (Позначення на рис.2 такі ж, як і на рис.1). На 

рис.3 позначено: U – напруга; Т – час дії імпульсу живлення низькочастотних 

котушок індуктивності; t – час; c – імпульс живлення плоскої високочастотної 

котушки індуктивності; d – прийнятий з ОК відбитий імпульс. 

 

У вікнах 7 і 8 формується магнітне поле, вектори магнітної індукції яких 

направлені нормально до поверхні ОК 14 і в протилежних напрямках. За 

рахунок магнітної взаємодії низькочастотних котушках індуктивності 3 і 4 з 

магнітним полем ОК 14 і короткого часу дії Т імпульсів намагнічування ЕМАП 

не притягується до об’єкту контролю. Після закінчення перехідних процесів в 

низькочастотних котушках індуктивності 3 і 4 на плоску високочастотну 
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котушку 1 індуктивності  через електричний з’єднувач 12 подається 

високочастотна напруга, імпульс с, рис.3б. 

 

 

В результаті в поверхневому шарі ОК 14 під лінійними робочими 

ділянками 5 і 6 паралельних провідників плоскої високочастотної котушки 1 

індуктивності і під вікнами 7 і 8 формується імпульсне електромагнітне поле.  

Взаємодія поляризуючого магнітного поля і високочастотного 

електромагнітного поля в поверхневому шарі ОК 14 призводить до збудження 

однофазних ультразвукових імпульсів, які розповсюджуються в об’ємі ОК 14. 

Відбиті з ОК 14 ультразвукові імпульси приймаються, імпульс d рис.3б, за 

рахунок зворотного ЕМА перетворення плоскою високочастотною котушкою 1 

індуктивності. 

Протектор 10 захищає ЕМАП від пошкоджень поверхнею ОК 14. 

Експериментальні дослідження роботи розробленого ЕМАП підтвердили 

задану виявляємость внутрішніх дефектів ОК при відсутності притягування 

перетворювача до поверхні феромагнітного виробу. 

Виражаю глибоку вдячність науковому керівникові професору 

Сучкову Г.М. за творчу допомогу та конструктивну критику. 
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Тематика: Економічні науки 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ 

ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ 

 

Саленко О.В. 

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 

старший викладач кафедри управління державними і корпоративними 

фінансами 

 

Успішне управління будь-яким процесом або об’єктом обов’язково 

передбачає попереднє визначення його сутності і закономірностей існування та 

розвитку. Майже всі об’єкти управління – складні системи, які мають свою 

внутрішню будову. Інформація щодо змісту, особливостей та співвідношення 

окремих складових явища виступає основою для розробки та прийняття 

управлінських рушень, зокрема в сфері фінансів. 

Так процес управління підприємством базується на результатах аналізу 

господарської діяльності, який зазвичай складається з внутрішнього та 

зовнішнього аналізу (див. рис. 1). 
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Завдяки рисунку стає видно, що центральне місце в фінансово-

господарській діяльності підприємства відіграють його ресурси – сукупність 

засобів, які суб’єкти господарювання використовують для досягнення 

поставленої мети (очікуваних результатів). До визначень економічної категорії 

«ресурси» в науковій літературі існує багато підходів, як і до їх структуризації, 

і дослідження продовжуються [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Складові аналізу господарської діяльності 

 

Однак класичні підходи передбачають класифікацію ресурсів 

підприємства: 

— з точки зору можливості та реальності кількісної оцінки: матеріальні; 

нематеріальні; фінансові; трудові; 

Фінансові результати 

Фінансовий стан Виробництво 

Реалізація 

Ресурси 

1. зона дослідження внутрішнього аналізу 

2. зона дослідження зовнішнього аналізу 
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— з точки зору забезпечення виробничого процесу: матеріально-технічна 

база; оборотні активи; трудові ресурси. 

Звичайно, трудові ресурси не входять до кола інтересів фінансистів, 

незважаючи на їх значущість для процесу виробництва. Отже вивченню 

підлягають безпосередньо економічні ресурси – необоротні та оборотні активи. 

Кожен з цих видів активів, як об’єкт управління, має свої переваги та недоліки 

перед іншим. Відомим є їх взаємозв’язок та ступінь участі в кругообігу: 

оборотні активи, змінюючи свою форму, створюють додатковий продукт (на 

базі необоротних активів). Більше того, саме швидкість обертання оборотних 

активів зумовлює обсяг отриманої виручки. Тому позитивним фактором 

розвитку вважається збільшення питомої ваги в активах саме їх оборотної 

складової (див. рисунок 2). 

Дані офіційної статистики показують, що протягом 2012-2018 років на 

підприємствах України питома вага оборотних активів була досить сталою і 

коливалась в межах 50-55%. Таким чином співвідношення необоротних та 

оборотних активів близьке до одиниці і протягом сьоми років коливається 

несуттєво. 

Дещо схожою є ситуація на підприємствах промисловості – частка 

оборотних активів також коливається біля 50%, але більш суттєво: від 45% в 

2012 році до 56% в 2019 році, тобто має тенденцію до зростання. Це зростання 

призвело до збільшення вагомості оборотних активів промисловості в загальній 

вартості оборотних активів в економіці (з 28 до 48%). 
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Рисунок 2 – Динаміка питомої ваги оборотних активів підприємств галузей 

України, % 

Очевидно, що структура активів суттєво відрізняється на підприємствах 

різних галузей. Якщо підприємства торгівлі оперують активами, які 

складаються з оборотних на 80-85%, то підприємства транспорту та зв’язку 

(транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність) 

використовують в своїй діяльності оборотних активів менше за 30%. До того ж, 

протягом 2015 року оборотні активи підприємств сфери логістики зменшилась 

з 35 до 15%. Ця тенденція викликає потребу дослідження причин такого явища 

та розробки механізму запобігання погіршення становища.  

Список літератури: 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

ПІДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНИХ УЧИТЕЛІВ  ВИКЛИК ДЛЯ 

СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Семенов Є.К. 

Аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського 

 

На початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються 

загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, які 

визначають розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності. 

Глобальні суспільні зрушення мають систематичний, швидкий, незворотний 

характер. Вони зумовлені науково-технічним прогресом, швидкою 

інформатизацією та комп’ютеризацією, демократизацією суспільного життя у 

більшості країн світу. 

Найбільш відповідальною в цих умовах є роль освіти. Саме освіта має 

безпосередній та найбільший вплив на особистість і суспільство. Вона є 

соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при 

цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя 

реалізується державна політика у створені інтелектуального, духовного 

потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури, збереженні і 

примноженні культурної спадщини й формувалися людини майбутнього, а 

також забезпечується Конституційне право громадян України на здобуття 

повної загальної середньої освіти. Все це висуває проблеми підготовки вчителя, 

його професійного становлення і професійної компетентності. Саме 
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компетентнісний підхід розглядається як один із важливих концептуальних 

принципів, який визначає сучасну методологію оновлення змісту освіти.  

Проблема підготовки педагогів в умовах суспільних трансформацій та 

реформ освіти залишається актуальною для нашої держави.  

Поняття “компетентність” (лат.competens – відповідний, здібний) означає 

коло повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, 

досвідом у певній галузі. Під професійною компетентністю педагога розуміють 

особистісні можливості учителя, які дозволяють йому самостійно і ефективно 

реалізувати цілі педагогічного процесу. Для цього потрібно знати педагогічну 

теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності. “Компетентність” 

визначає рівень професіоналізму особистості, а її досягнення відбуваються 

через здобуття нею необхідних компетенцій, що є метою професійної 

підготовки фахівців [1, c. 5]. 

Під компетенція ми розуміємо сукупність взаємозалежних якостей 

особистості (знання, уміння, навички, способи діяльності), необхідних для 

якісної продуктивної діяльності. Компетентність визначаємо як володіння 

відповідними компетенціями. Аналіз визначень педагогічної компетентності 

дає змогу стверджувати, що педагогічна компетентність є системою наукових 

знань, інтелектуальних і практичних умінь і навичок, особистісних якостей і 

утворень, яка при достатній мотивації та високому рівні професійності 

психічних процесів забезпечує самореалізацію, самозбереження та 

самовдосконалення особистості педагога в процесі професійної діяльності. 

Нині в державних документах компетентність розглядається з кількох 

позицій: як готовність майбутнього вчителя виконувати свої професійні 

обов’язки відповідно до сучасних вимог теорії і практики, як знання та досвід 

діяльності в педагогічній галузі та як обізнаність молодого вчителя у фаховій 

сфері. Компетентність – це інтегральна характеристика особистості, яка 
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визначає її здатність вирішувати проблеми та типові завдання, що виникають у 

реальних життєвих ситуаціях, у різних сферах діяльності на основі 

використання знань, навчального й життєвого досвіду та відповідно до 

засвоєної системи цінностей [2, с. 9]. 

Метою формування педагогічної компетентності є забезпечення належної 

професійної підготовки випускника в умовах ступеневої освіти та його 

конкурентноздатності на ринку освітніх послуг. 

Відповідно до мети конкретизовано основні завдання формування 

педагогічної компетентності майбутнього фахівця початкової освіти: 

– забезпечити оволодіння технологіями самоорганізації та 

самоактуалізації; 

– створити умови для становлення професійної культури майбутнього 

фахівця; 

– активізувати формування ключових компетенцій майбутнього вчителя;  

– формувати професійну мобільність студентів; 

– організовувати методичну, дидактичну підтримку студентів; 

– формувати соціальну активність на основі особистісних якості та 

соціальних умінь особистості [3, с. 67]. 

Завдання педагогічного ЗВО – підготувати компетентного вчителя, 

здатного працювати у нових умовах, застосовувати інноваційні технології, що 

реалізуються у педагогічній практиці, позитивно впливати та змінювати 

педагогічну систему. З огляду на це у формуванні базових компетенцій вчителя 

важливу роль відіграють такі аспекти:  

– мотиваційний – бажання вчителя бути компетентним у своїй професії, у 

виконанні своїх функцій як професіонала;  

– когнітивний, що характеризує рівень володіння знаннями, які 

охоплюють зміст професійної компетентності вчителя;  
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– поведінковий, який засвідчує досвід вияву компетентності в 

різноманітних стандартних і нестандартних ситуаціях;  

– ціннісно-смисловий, що характеризує ставлення вчителя до професійної 

діяльності [4, с. 85].  

У свою чергу результат вияву компетентності відбивається на емоційно-

вольовій сфері, що слугує індикатором розвитку базових компетентностей 

учителя.  

Професійна компетентність вчителя – це сукупність його особистісних 

якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної 

майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає 

оптимальний результат. 

На перший план висуваються внутрішні фактори вчителя: особистісні 

якості, тобто структура особистісних здібностей та рис характеру, його загальна 

культура, управлінські та організаторські можливості, а вже потім – 

кваліфікаційна компетентність, яка передбачає знання, уміння, навички з 

отриманої спеціальності. 

Професійна компетентність – це базова характеристика діяльності 

спеціаліста; вона включає як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) 

компоненти і має головні суттєві ознаки, а саме: мобільність знань, гнучкість 

методів професійної діяльності і критичність мислення. На основі цього 

запропоновано таке розуміння професійно-педагогічної компетентності. 

Професійно-педагогічна компетентність вчителя є складною багаторівневою 

стійкою структурою його психічних рис, що формується внаслідок інтеграції 

досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, значущих для вчителя 

особистісних якостей і має окреслені суттєві ознаки (мобільність, гнучкість і 

критичність мислення). Ці зрушення встановлюють нові вимоги до трудової 

діяльності наших співгромадян: якості їх професійної підготовки й професійної 



632 
 

 

 

компетенції, рівня соціально-професійної мобільності, конкурентноздатності на 

ринку праці та в різних сферах виробничої діяльності [5, с. 44]. 

Основними структурними елементами педагогічної компетентності є: 

теоретичні педагогічні знання, практичні вміння, особистісні якості педагога. 

Педагогічна діяльність виступає тим конструктивним аспектом, за 

якого особистісне зростання набуває якості неодмінної умови досягнення 

професіоналізму. Процес формування професійних компетенцій у 

педагогічному процесі передбачає застосування новітніх інтегративних 

педагогічних технологій, розширення сфери міжпредметних зв’язків, 

урахування потенційних і ресурсних можливостей особистості майбутнього 

вчителя, його знань і досвіду, активізація та залучення студентів до самостійної 

роботи та розвитку їхньої відповідальності за отримання результату власної 

діяльності [6, с. 95]. 

Отже, теоретичний аналіз сучасного стану дослідження проблеми 

формування професійної компетентності дає можливість вказати, що 

професійна компетентність, будучи складним, багатофакторним явищем, разом 

з тим являє собою єдину, цілісну структуру. Професійна компетентність 

учителя може бути сформована за умови єдності взаємопов'язаних компонентів 

і базується на існуючих можливостях оптимального розвитку його особистості, 

які активно інтегруються та розвиваються у процесі успішного оволодіння ним 

професійною діяльністю, яка має носити характер суб'єктивної значущості.  
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Безумовно, актуальними є питання впровадження у навчально-

пізнавальний процес вищої школи інтерактивних технологій навчання, таких як 

моделювання реальних готельних послуг. 

Питання впровадження моделювання готельних послуг на практичних 

заняттях у навчально-пізнавальний процес вищої школи висвітлили у своїх 

наукових працях дослідники Бойко М.Г., Головко О.М. Х. Й Роглєв та ін. 

Метою тез є розгляд особливостей використання моделювання готельної 

послуги «Розміщення гостей та континентальний завтрак» на практичних 

заняттях при вивченні дисципліни «Організація готельного господарства» для 

студентів 3 курсу денного відділення напряму «Туризм» у Криворізькому 

педагогічному університеті. 

Одна із найважливіших частин процесу обслуговування гостей у готелі – 

це етап розміщення, що складається зустрічі, реєстрації, вручення ключа і 

супроводу до номера. У невеликих готелях гість підходить до стійки служби 

прийому і розміщення, де його вітає адміністратор. Якщо клієнт приїжджає до 

готелю не перший раз, то бажано звернутися до нього по імені. Це справить на 

нього позитивне враження. Також у багатьох готелях адміністратор стоїть за 

стійкою, а не сидить. Цим він підкреслює свою повагу до гостя [3, с. 144]. 

Процес реєстрації відрізняється в готелях різної категорії за часом і 

якістю обслуговування, але інформація про гостя скрізь однакова. У готелях, 

що мають автоматизовану систему, реєстрація проходить дуже швидко. 

Розрізняють два типи клієнтів, що прибувають для реєстрації. Одні з них 

заздалегідь забронювали місця в готелі, інші ні. Поселення в готель клієнтів по 

броні в автоматизованих готелях займає кілька хвилин. При попередньому 

замовленні дані про клієнта уже відомі із заявки на бронювання. Адміністратор 

уточнює номер заявки, вибирає необхідний модуль у комп'ютерній системі і 

здійснює реєстрацію. Від гостя потрібно лише підписати реєстраційну картку. 
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Процес реєстрації гостей без попереднього бронювання займає більше часу, 

іноді до 5 хв. У даному випадку адміністратор враховує характер розміщення, 

необхідного гостю. 

Крім того, у процесі спілкування з гостем потрібно обговорити такі 

питання, як вартість номера, терміни розміщення, порядок оплати. Під час 

цього обговорення працівник готелю має задати питання, що дозволять судити 

про платоспроможність гостя. Нормальним для більшості готелів є прохання до 

гостя показати його кредитну картку, що є свого роду гарантією його 

платоспроможності. 

При цьому готель зобов'язаний укласти з гостем договір на надання 

послуг. Договір на надання послуг укладається при пред'явленні гостем 

паспорта, або іншого документа, що підтверджує його особу.  

Якщо підтвердження на розміщення отримано, гість заповнює 

реєстраційну картку (анкету), що є договором між Виконавцем і Споживачем. В 

анкеті гість вказує адресу свого постійного місця проживання, адресу 

організації, що оплачує проживання (якщо оплата здійснюється третьою 

особою), і вид платежу (готівка, кредитна картка або чек). Анкета-документ, що 

дає право на заняття номера або місця в номері, тобто надає дозвіл на 

поселення, має бути заповнена в двох екземплярах (для касира і портьє або 

чергового по поверху і в картотеку для контролю виїзду). Заповнивши картку, 

гість підписує її, тим самим укладаючи з готелем договір, що підтверджує вид 

розміщення, тривалість проживання і вартість номера. Після того, як гість 

заповнив анкету, адміністратор звіряє дані анкети і паспорти гостя, вписує в 

анкету номер кімнати, у якій буде жити гість, дату та час прибуття і підписує її. 

Далі адміністратор виписує дозвіл на поселення. Після оплати гість одержує 2-й 

екземпляр рахунку. При реєстрації гостеві виписується рахунок за проживання. 

Він містить у собі тариф номера (або місця), помножений на число діб, оплату 
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бронювання, оплату додаткових послуг, що гість замовляє при реєстрації і різні 

готельні збори.  

Адміністратор заповнює візитну картку (картку гостя) – документ на 

право входу в готель і одержання ключа від номера. Картка гостя завжди 

виписується в одному екземплярі і повинна містити такі дані: прізвище гостя, 

номер кімнати і термін проживання. Візитна картка містить дані, куди 

підношувачі багажу повинні заносити речі гостей. Для ідентифікації багажу 

зручно користуватися талонами, на яких записане прізвище власника, а після 

реєстрації вписується номер кімнати. Такий талон видає швейцар або 

підношувач багажу при вході гостя в готель. У такий спосіб спрощується 

робота підношувачів багажу. Якщо талона немає, то гість вказує на свій багаж, 

показує дозвіл на поселення, де записаний номер кімнати, і підношувач 

відносить багаж до номера. У номері він показує гостеві, як користуватися 

обладнанням і інформує про правила безпеки. 

Далі потрібно зрозуміти різницю між континентальним сніданком від 

англійського. Ще в першій половині XIX століття більшість європейців 

займалися важкою фізичною працею, тому їм було потрібно багато енергії і 

поживної їжі. Традиційний сніданок у ті часи включав підсмажене м'ясо, рибні 

страви, гриби, картоплю та інші холестеринові радощі. До середини XIX 

століття в Європі сформувався стан людей, які не працювали фізично (торговці, 

лікарі, вчителі). Їм не потрібно було стільки калорій, але саме вони були 

«законодавцями моди», зокрема, на їжу. Потроху вони виключили з меню 

«важкі» страви, залишивши лише випічку, варені яйця, шинку й напої: чай, 

каву або молоко. Єдині, кому подібні нововведення не припали до смаку, 

консервативні англійці. Свинячу печеню і стейки на сніданок вони замінили 

сосисками і беконом, але повністю відмовитися від гарячого м'ясного меню не 

змогли. У 1855 році, з подачі невідомого історії готельєра, з’явились два 
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поняття: континентальний сніданок (деякі ще називають його французьким) та 

англійський. 

З тих пір мало що змінилося. Основною відмінністю континентального 

сніданку від його англійського побратима та інших типів харчування є 

відсутність гарячих страв. Ще одна особливість – кількість «продуктових 

наборів» у готелях часто дорівнює числу постояльців. Більш «ситним» 

різновидом є розширений континентальний сніданок. Він може включати 

додаткові страви, але, в основному, це означає, що можна сміливо брати 

добавку, не боячись, що хтось залишиться голодним. 

У більшості готелів континентальний сніданок проходить за системою 

самообслуговування. Це означає, що ви самі накладаєте собі на тарілку ласощі, 

які сподобались. У деяких готелях вищої категорії можливе обслуговування 

офіціантами, які сервують вам стіл і приносять їжу та напої. Однак, меню від 

цього не стає різноманітнішим. Вибір продуктів, багато в чому, визначається 

самим готелем і може кардинально відрізнятися в закладах різного рівня. 

Обов'язкові напої – чай, кава і молоко, однак, часто можна зустріти какао, 

шоколад та сік. Приклад класичного континентального сніданку: мучні вироби: 

хліб, тости, випічка; джем, масло, мед; мюслі або кукурудзяні пластівці з 

молоком; нарізка з сиру, шинки або ковбаси. 

Студенти на практичному занятті відпрацьовують усі етапи розміщення 

гостей, моделюють певні можливі ситуації та пропонують власне меню 

континентального завтрака. Наприкінці заняття підбиваються підсумки, 

обговорюються суперечливі ситуації при моделюванні готельної послуги та 

вихід із них, студенти разом з викладачем здійснюють само- та 

взаємооцінювання. 

Таким чином,  використання на практичних заняттях моделювання 

конкретних готельних послуг, створюють умови для результативного 
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формування і закріплення професійних знань, умінь і навичок студентів; 

сприяють розвитку вмінь орієнтуватися в новій ситуації, знаходити свої 

підходи до вирішення проблем, встановлювати ділові контакти з колективом; 

позитивно впливають на підготовку студентів до майбутньої професійної 

діяльності.  

Отже, аналіз результатів нашої роботи підтвердив доцільність 

використання моделювання готельних послуг на практичних заняттях з 

«Організації готельного господарства» серед студентів 3 курсу факультету 

дошкільної та технологічної освіти Криворізького педагогічного університету.  

Перспективою подальших досліджень вбачаємо у розробці розвивальних 

тренінгів при вивченні окремих дисциплін на факультеті дошкільної та 

технологічної освіти Криворізького педагогічного університету. 
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Тематика: Державне управління 

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ОТГ В 

УКРАЇНІ 

 

Сизоненко О.В. 

викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного 

 

Ключовою складовою реформи децентралізації є оптимізація 

адміністративно-територіального устрою держави як просторової основи 

функціонування органів влади шляхом формування добровільно об’єднаних 

територіальних громад. Метою такої оптимізації є створення ефективної 

системи публічної влади, здатної забезпечити сприятливі умови для 

життєдіяльності людей та можливості для соціально-економічного розвитку 

усіх регіонів шляхом раціонального використання їхнього потенціалу. [1, с.92-

93] 

На нашу думку, фінансова спроможність ОТГ є вирішальним фактором 

подальшої можливості їх належного функціонування та розвитку. Матеріальна 

та фінансова автономія органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) 

виявляється в їх праві володіти й розпоряджатися коштами та майном для 

здійснення своїх функцій і повноважень. Місцеві бюджети у фінансовому 

забезпеченні діяльності ОМС відіграють ключову роль у практичній реалізації 

їх функцій. Вони є основою фінансової незалежності та самостійності місцевих 

органів влади [2, c. 20-21]. 

За чотири роки реформи децентралізації частка місцевих бюджетів у 

зведеному бюджеті України (у 2018 році) зросла до 51,5%  у порівнянні з 2015 
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роком – 45,5 %. Однак, даний показник враховує також міжбюджетні 

трансферти, а не лише власні доходи місцевих бюджетів. Власні доходи 

місцевих бюджетів збільшились у 2018 році  втричі – до 231,0 млрд. грн. (у 

порівнянні з 2014 р. – 68,6 млрд. грн.). [3] 

Частка місцевих податків і зборів у власних доходах місцевих бюджетів 

за чотири роки реформи збільшилась в 41,8 разів. І, якщо в 2014 році цей 

показник становив 0,7%, то у 2018 році він зріс до 30,0%. Найбільшу питому 

вагу в структурі податкових надходжень місцевих бюджетів займають плата за 

землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно. [3] 

Однак, слід зауважити, що оцінку фінансової спроможності 

територіальних громад доцільно проводити, враховуючи не тільки доходи, а й 

видатки місцевих бюджетів. Адже, проаналізувавши структуру видатків 

місцевого бюджету, можна визначити реальний рівень її спроможності та 

подальші перспективи розвитку. Тому, оцінку фінансової спроможності ОТГ 

доцільно проводити на підставі наступних показників:  

1. власні доходи на 1-го мешканця; 

2. рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної дотації у 

доходах); 

3.  питому вагу видатків на утримання апарату управління у власних 

ресурсах ОТГ (без трансфертів з державного бюджету); 

4. капітальні видатки на 1-го мешканця (без субвенцій з державного 

бюджету).  

Важливим елементом спроможності будь-якої громади є чисельність 

населення. Фінансові ресурси ОТГ з різною чисельністю населення істотно 

відрізняються. Наявність залежності між фінансовою спроможністю та 

чисельністю населення громади можна пояснити тим, що у великих громадах 

більш вигідно розвивати малий та середній бізнес, оскільки саме достатній 
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трудовий ресурс, більш ємний місцевий ринок збуту товарів і послуг та кращі 

перспективи для сталого розвитку громади. Що стосується субвенцій з 

державного бюджету, то їх величина також прямо залежить від кількості 

населення та розміру території ОТГ (субвенція на розвиток інфраструктури, 

освітня, медична субвенції). [4, с. 10] 

На рисунку 1 видно, що найнижчий середній показник доходів на 1 

мешканця спостерігається в ОТГ з чисельністю населення від 2 тис. до 3 тис. – 

1782,7 грн., а також від 3 тис. до 4 тис. жителів – 1078,02 грн. на одного жителя. 

Проте, ці показники є дещо суб’єктивними, оскільки в громадах з чисельністю 

населення від 2 тис. до 3 тис. жителів є 2 громади, в яких доходи на одного 

жителя перевищують 20 тис. грн. та 3 громади з доходами на одного жителя 

більше 10 тис. грн. Це, в свою чергу, підвищує середнє значення по даній групі. 

Така ж ситуація спостерігається і в громадах з чисельністю населення від 3 тис. 

до 4 тис. жителів. З них 2 громади мають доходи на одного жителя більше 10 

тис. грн., у 14 громадах доходи на одного жителя складають більше 5 тис. грн., 

у 9 громадах доходи на одного жителя склали менше 2 тис. грн. Цікаво, що в 

громадах з населенням від 1 тис. до 2 тис. грн. середній показник власних 

доходів на одного жителя складають 2863,3 грн. У цій категорії лише в одній 

громаді власні доходи на одного жителя складають менше 3 тис. грн., а саме 

2738,8 грн. [3] 

В громадах з населенням від 5 тис. жителів і більше власні доходи на 

одного мешканця істотно не відрізняються, навіть, якщо населення громади 

сягає 15 тис. жителів. 

Загалом, із 665 досліджуваних ОТГ, 504 (75,8%) громади перебувають на 

базовій дотації, реверсну дотацію здійснюють 105 об’єднаних громад (15,8). Це 

свідчить про низький рівень надходжень від податку на доходи фізичних осіб 
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до місцевих бюджетів, а, отже, і відсутність розвиненої інфраструктури та 

робочих місць в громадах. [3] 

 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок доходів на 1 жителя та чисельності населення ОТГ 

*станом на 1.01.2019 р. 

**побудовано автором на основі джерела [3] 

 

Витрати на утримання управлінського апарату у 469 (70,5% від загальної 

кількості) ОТГ перевищують поріг в 20%, а в деяких взагалі  досягли 60% . 

Така ситуація говорить про неефективне використання коштів місцевих 

бюджетів та відсутність органів контролю з боку публічної влади щодо 

використання бюджетних коштів. 

Висновки. За результатами проведеного аналізу, можна зробити висновки 

про те, що невеликі за територією та чисельністю населення ОТГ здебільшого 

мають низьку фінансову спроможність. Такі громади не мають достатнього 

трудового потенціалу для свого розвитку та якісного управління. Тому одним із 

оптимальних варіантів подальшого розвитку для громад із низькими 

показниками спроможності та демографічними показниками є їх приєднання до 

інших територіальних громад та створення більших за площею і чисельністю 
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ОТГ. Навіть, за умови відсутності у такої ОТГ чітких економічних перспектив 

для розвитку, таке об’єднання надасть можливість оптимізувати територіальну 

структуру місцевих рад, підвищити ефективність управління територією, 

покращити інвестиційну привабливість громад. 
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Тематика: Педагогічні науки  

 

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

 

Синишина В.М.   

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет», кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології  

 (ORCID ID: 0000-0002-7993-1638, vsinishina@ukr.net) 

 

Поява наукового і професійного напряму практичної психології пов’язана 

з формуванням соціального замовлення на потребу використання певного 

науково обґрунтованого впливу підготовленого фахівця на людину чи групу 

людей. Від належного рівня професійної підготовки майбутніх практичних 

психологів залежить результативність їхньої «допомагаючої діяльності».  

Науковці розподіляють процес професійного розвитку майбутніх 

практичних психологів на три великі етапи: 1) професійне самовизначення і 

вибір професії – тут відбувається зародження того, що виступає потім як 

професійна компетентність і ефективність; 2) професійне становлення – в цей 

період відбувається безпосереднє формування професійної компетентності; 

3) професійне вдосконалення, яке розглядається в рамках акмеології [2, с. 62]. 

Дослідники виокремлюють в системі організації підготовки практичних 

психологів світоглядний, професійний та особистісний рівні, спрямовані на 

оволодіння студентами необхідних знань і технологій практичної професійної 

діяльності, формування професійної свідомості, психологічної культури та 

професійно значущих особистісних якостей [4, с. 35].  
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Науковці пропонують організувати професійну підготовку майбутніх 

практичних психологів на трьох взаємопов’язаних рівнях.  На першому  рівні 

професійної освіти відбувається опанування студентами теоретичного змісту 

класичних психологічних дисциплін (загальна психологія, історія психології, 

психологія особистості, вікова психологія та ін.) з метою надання наукового 

підґрунтя майбутній професійній діяльності.  

На другому рівні студенти опановують теоретичні основи практичної 

психології. Зазвичай викладачами використовуються на заняттях інтерактивні 

методи і форми навчання. Майбутні практичні психологи мають змогу 

висловлювати власне розуміння своєї професійної діяльності на семінарах, у 

дискусіях. Під час проведення майстер-класів практикуючими психологами 

студенти залучаються до аналізу та обґрунтування доцільності оптимальних 

професійних дій з метою опанування основ психологічного консультування, 

психотерапії та психокорекції.  

Третій рівень свідчить про оволодіння студентами практичними 

психологічними технологіями, методиками і методами формування навичок 

роботи з клієнтом (групою), що здійснюється в практичній роботі та під час 

участі в навчальних тренінгах. У майбутніх практичних психологів формуються 

необхідні професійні вміння і навички прийомів роботи в конкретній техніці 

(техніках), або так званий індивідуально-типологічний рівень, покликаний 

ураховувати особливості кожної особистості, що навчається [3]. 

Аналізуючи досвід роботи практичних психологів, Г. Абрамова [1] 

виокремлює десять основних якостей роботи кваліфікованого фахівця цієї 

сфери професійної діяльності. Саме в напрямі формування таких якостей 

необхідно організовувати професійну підготовку майбутніх практичних 

психологів.   
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1. Конкретизація цілей надання психологічної допомоги. Кваліфікований 

психолог орієнтує клієнта в його цілях, дає людині можливість віднайти 

максимально можливу кількість варіантів поведінки. Компетентний 

практичний психолог розглядає свого клієнта як культурно-продуктивну 

особистість, яка володіє почуттям перспективи, необхідним рівнем рефлексії 

для прояву різних підходів до проблем свого життя.    

2. Реакції практичного психолога в ситуаціях професійної діяльності. 

Кваліфікований психолог може знайти безліч реакцій – вербальних і 

невербальних – на широкий спектр ситуацій і проблем клієнта без шаблонних 

оцінок його дій.  

3. Світогляд практичного психолога передбачає розуміння  фахівцем всієї 

складності предмета свого дослідження і впливу на індивідуальність іншої 

людини, розуміє неможливість опису і дослідження її в рамках однієї концепції, 

тому прагне використати різні наукові підходи до роботи з клієнтом у сприянні 

вирішення його проблем.   

 4. Культурна продуктивність практичного психолога. Кваліфікований  

психолог виявляє здатність до активної мисленнєвої діяльності, вироблення 

моделей поведінки. Його індивідуальна і культурна емпатія, спостережливість є  

основою для культурної продуктивності, що сприяє спільному руху з клієнтом 

на шляху до вирішення його проблем не на основі своєї Я-концепції, а на основі 

свого ставлення до професії практичного психолога, яка передбачає високу 

культурну продуктивність за рахунок рефлексії на зміст професійної взаємодії з 

клієнтом.  

5. Робота практичного психолога завжди відзначається 

конфіденційністю. Він чітко рефлексує на зміст психологічної інформації та її 

значущість для клієнта, розуміє міру відповідальності всіх учасників  ситуації 
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його професійної діяльності та володіє юридичними нормами регуляції такої 

відповідальності.  

6. Обмеження в діяльності практичного психолога передбачає реальну 

оцінку своїх можливостей, рівня кваліфікації, розуміє і сприймає певні 

обмеження таких можливостей, проводить спільну роботу з колегами та 

представниками суміжних спеціальностей – психіатрами, лікарями-

терапевтами, психоневрологами, нейропсихологами та ін. Таким чином, 

компетентний практичний психолог не ототожнює своє ставлення до 

професійної діяльності з власною Я-концепцією. Він рефлексує таке ставлення 

як одне з можливих джерел професійного зростання.    

7. Міжособистісний вплив у роботі практичного психолога передбачає 

розуміння фахівцем того факту, що його реакція впливає на клієнта і навпаки – 

реакції клієнта впливають і на нього самого. Тому у взаємодії з клієнтом 

практичний психолог спеціально виокремлює і фіксує як свої почуття, думки, 

бажання і можливості, так і відповідні прояви клієнта. Кваліфікований 

психолог робить це за допомогою переказування переживань клієнта, у вигляді 

відкритих і закритих запитань тощо. Такі види впливу на клієнта демонструють 

міжособистісний вплив, тобто зміни в думках, почуттях, бажаннях і 

можливостях як клієнта, так і психолога. 

8. Самоцінністю в роботі практичного психолога є людська гідність, 

тому повага гідності клієнта є аксіомою, яка визначає його чесність у 

спілкуванні з клієнтом під час отримання, використання і передачі 

психологічної інформації.     

9. Узагальнення наукового знання передбачає відкритість практичного 

психолога для освоєння нового знання, для сприйняття альтернативних точок 

зору, прагнення до системного підходу до практичної роботи за фахом, активну 

рефлексію її змісту, постійне освоєння нових теорій і підходів у роботі. Саме на 
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такій основі кваліфікований психолог створює і розвиває власну концепцію 

психологічної допомоги. 

10. Компетентний практичний психолог розглядає теорію як 

відображення реальності, як спосіб мислення, який може вдосконалюватися і 

змінюватися. Тому ставлення кваліфікованого психолога до будь-якої теорії 

базується на виокремленні в ній моментів, що відображають реальність 

психічного життя як особистості, так і автора теорії, який відображає таку 

реальність у своїй манері мислення. Якщо предмет (внутрішній світ людини) 

для всіх дослідників може бути однаковий, то способи його опису, аналізу, 

узагальнення для кожного автора будуть різними. Тому кваліфікований 

практичний психолог повинен вміти зробити узагальнення різних теоретичних 

напрацювань не ігноруючи способи мислення авторів різних теорій. Отже, 

позиція кваліфікованого практичного психолога базується на професійній  

рефлексії. 

Урахування основних якостей кваліфікованого практичного психолога 

може бути основними орієнтирами у професійній підготовці студентів, які 

здобувають таку спеціальність. 
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Привертання уваги до проблеми формування та функціонування 

субкультури дитинства в сучасному світі зумовлено пошуком ресурсів 

оптимальної взаємодії дитини і соціуму. При розгляді та аналізі цієї вікової 

субкультури дослідниками виявлено існування особливої системи знаків, 

значень, уявлень, ставлень дитини до навколишнього середовища, інших людей 

і до самої себе. Наша репрезентація соціально-психологічної дефініції дитяча 

субкультура зводиться до того, що – це складова загальної культури 

суспільства, яка реалізує потреби, що відповідають психовіковим і соціальним 

рівням розвитку дитини, стверджуючи специфічність її ціннісних орієнтацій і 

способу життя в соціумі. 
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Змістом дитячої субкультури є специфічні особливості свідомості, 

діяльності, поведінки, а також соціогенетичні інваріанти – стійкі в часі і 

просторі образи, моделі, жанри, тексти, які представляють собою «уламки» 

різних епох, сліди пам’яті минулого досвіду людства, які передаються від 

покоління до покоління дітей. Деякі дослідники зазначають креативний 

характер засвоєння дітьми соціокультурного досвіду, їх здатність не тільки 

інтерпретувати соціокультурні цінності, але і створювати світ власної дитячої 

субкультури. Їх творчість проявляється і в мовній сфері, і в предметно-речовій 

винахідливості, і в створенні власного ігрового простору-часу, і в породженні 

свого світу комунікації, світу спілкування (В. Абраменкова, 2000; О. 

Запорожець, 1996; М. Осоріна, 1999; Л. Філіпова, О. Горбунова, Ю. Лебедєв, 

2001). Не можна, минаючи дитинство, перейти в інший віковий період 

(підлітковий, юнацький чи дорослий вік). На засвоєння субкультури дітьми 

суттєво впливає група однолітків. Через механізми наслідування, навіювання, 

переконування, інтеріоризації, адаптації, через участь в різноманітних іграх, 

дитина засвоює набір ролей, які їй належить виконувати в суспільстві і 

«вводить» у свою систему поведінки ті шаблони, які санкціоновані 

референтною групою, тобто привласнює та індивідуалізує змісти і форми 

загальнолюдської культури і дитячої субкультури зокрема [2].  

З позицій концепції багаторівневого соціального оточення 

американського вченого У. Бронфенбреннера, механізм соціального впливу по-

різному спрацьовує в соціальних спільнотах різних рівнів, які відрізняються 

соціальними суб’єктами. Якщо виходити з того, що в соціумі діють три типи 

соціальних суб’єктів (індивіді, група, суспільство), то відповідно можна 

виявити такі рівні соціального впливу («індивід – індивід», «індивід – група», 

«індивід – група – соціум») [3]. Особливості соціального впливу можна 

розглядати залежно від рівнів соціального середовища (рис 1).  
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Діти є як продуктами, так і творцями навколишнього середовища. За 

Бронфенбреннером, ситуації в житті можуть бути як нав’язаними дитині, так і 

надаватися результатом активності самої дитини. Коли діти стають старшими, 

тобто дорослішають, вони змінюють своє оточення і переусвідомлюють 

отриманий досвід. Але і тут продовжують працювати взаємозалежності, бо 

яким чином це роблять діти, залежить не тільки від їх фізичних, 

інтелектуальних та особистих рис, але і від того, як їх виховали, що вони 

змогли інтеріоризувати з оточення [4]. 

Згідно з Бронфенбреннером, при аналізі соціального впливу необхідно 

враховувати всю сукупність чинників навколишнього середовища і умов життя: 

мікро- і макросоціальне оточення, вплив засобів масової комунікації, 

національні і культурні особливості, характеристики соціальних інститутів 

тощо. Розвиток людини – це динамічний, здійснюваний у двох напрямках 

реципрокний процес. Особистість, в процесі становлення, постійно й активно 
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реструктурує своє багаторівневе життєве середовище і в той же час на неї 

впливає це середовище, його елементи і взаємозв’язки між ними. Зауважимо, 

що соціальне середовище має чотири рівні: 1) мікросистема (найближче 

оточення людини); 2) мезосистема (взаємовідносини між різними сферами 

мікросистеми); 3) екзосистема (елементи соціального середовища, до яких 

індивід безпосередньо не відноситься, але які впливають на нього, наприклад, 

адміністрація школи, міська влада, уряд країни тощо); 4) макросистема 

(соціокультурні норми, системи соціальних репрезентацій та установок, норми 

та правила соціальної поведінки, що є характерними для певної субкультури) 

[3]. Ці рівні змальовуються У. Бронфенбреннером у вигляді концентричних 

кілець, які вміщені одна в одну системи (рис 1). 

В контексті нашого дослідження детальніше розглянемо макросистему. 

Макросистема – це соцієтальний рівень культури суспільства. Це, так би 

мовити, зовнішній рівень, який безпосередньо не включений в певне соціальне 

оточення індивіда, а пов’язаний з ним через посередництво інших рівнів. 

Макросистема включає ідеологію, закони, традиції, норми того суспільства, в 

якому живе індивід. Вона об’єднує в собі основи освітянських, економічних, 

релігійних, політичних і соціальних цінностей. Вона встановлює еталони 

зовнішньої привабливості і статеворольової поведінки для чоловіків і жінок, 

вона впливає на стандарти гендерного виховання і стосунків. Хоча вплив усіх 

цих факторів здійснюється на всіх чотирьох рівнях взаємозв’язків індивіда і 

соціального середовища, але найбільш значущу роль вони відіграють на рівні 

макросистеми. Це відбувається тому, що макросистема має здатність впливати 

на всі інші рівні. Наприклад, та чи інша освітянська програма, яка приймається 

на державному рівні, може здійснити великий вплив на ріст рівня освіти і 

соціальний розвиток багатьох поколінь. Або, наприклад, правила, згідно з 

якими діти із затриманням розвитку можуть вчитися в класах основного потоку 
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звичайної школи, здійснюють суттєвий вплив на рівень освіти і соціальний 

розвиток як на дітей з порушенням розвитку, так і на здорових дітей. У свою 

чергу, успіх або неуспіх цього педагогічного експерименту може сприяти або, 

навпаки, заважати подальшим спробам адміністрації поєднати ці дві групи 

дітей [3]. 

Культурні сили, які дозволяють виділити макросистему як рівень 

життєвого середовища, утворюються частково історичними подіями, частково – 

послідовністю людського розвитку. Враховуючи історичну перспективу, 

пов’язану зі змінами культурних цінностей, ми зможемо краще зрозуміти ті 

зрушення в батьківських, сімейних і соціальних установках, які впливають на 

людину протягом її життя. 

Всі ці рівні впливів на особистість взаємопов’язані і активно діють один 

на одного. Інтереси суспільства полягають у тому, щоб забезпечити 

переведення цінностей соцієтального рівня до індивідів через вплетення цих 

цінностей у безпосереднє оточення, бо тільки у сфері безпосереднього 

міжособистісного спілкування діють механізми, які здатні забезпечити процес 

інтеріоризації, тобто переведення зовнішніх соціальних зв’язків у внутрішні 

психологічні властивості [3]. 

Отже, соціальний вплив відбувається всіма елементами середовища, яке 

постійно реконструюється взаємозв’язками між ними. Різні рівні людського 

буття зумовлюють різні види соціального впливу, його багатомірність. 

Багатомірність і багаторівневість –  це характеристики соціального впливу, які 

залежать не тільки від особливостей природи самого суб’єкта, об’єкта чи 

суб’єктів взаємовпливу, але й від характеру взаємозв’язків рівнів цього 

соціального оточення. 

Як висновок зазначимо, що дитяча субкультура є невід’ємною складовою 

сучасної культури України, що несе в собі імпульс до її змін та розвитку. Ця 
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субкультура прокладає шлях подальшого можливого розвитку суспільства, є 

одним з чинників забезпечення його соціодинаміки. У просторі дитячої 

субкультури апробуються шляхи майбутнього культурного розвитку. Тому 

культура, врешті, є сумою субкультур, які власне і створюють її обличчя [1, с. 

19]. «Масова культура черпає в субкультурі нові елементи, які на певному етапі 

стають загальним надбанням» [5, с. 20]. Залежність розвитку країни від 

соціальних настанов і досвіду підростаючого покоління потребує уваги, 

насамперед, соціальних психологів, працівників освітніх закладів (дошкільних 

та загальноосвітніх установ тощо), батьків, громадськості, до дитячої 

субкультури, зокрема її формування, що нині залишається надто стихійним й 

ускладнюється послабленням природних соціальних зв’язків між дитиною й 

родиною, дитиною і соціумом. 
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За тридцять років перебування Я.Кадара при владі, союзником Угорської 

Народної Республіки був Радянський Союз. Для Москви Я.Кадар був 

справжнім комуністом, інтернаціоналістом, вірним союзником, досвідченим 

керівником. У 1964 р. Я.Кадару присвоєно звання Героя СРСР [2]. Реалізація 

соціалізму радянської моделі в Угорщині у 1960-1980-х роках відрізнялась від 

аналогічних спроб в інших країнах-членах Організації Варшавського Договору. 

Це було пов’язано з тим, що легітимiзація режиму Я.Кадара здійснювалася 

шляхом проведення політики консолідації, метою якої була деполітизація 

угорського суспільства та забезпечення відносно високого рівня життя в країні. 

За правління Я.Кадара угорсько-радянські відносини розвивалися успішно, 

проте угорська суспільна думка ніколи не забувала, що саме Радянський Союз 

придушив революцію 1956 р. 

Характер угорсько-радянських відносин визначався Москвою виходячи з 

регіональних та глобальних міркувань. У період холодної війни Угорщина 
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стала важливою частиною радянської військової зони. Тому радянське 

керівництво не могло допустити, щоб угорська влада балансувала між Заходом 

та Сходом. Нейтралітет також вважався неприйнятним для Радянського Союзу.  

Дослідники зображують Я.Кадара як лідера «м’якої диктатури», як 

політика з оригінальним стилем правління. Він був одним з найяскравіших 

партійних і державних діячів соціалістичних країн, харизматичною 

особистістю, проникливим та досвідченим політиком європейського масштабу. 

Ім’я Я.Кадара стало символом цілої епохи, він визначав її характер та 

зовнішність, залишивши свій відбиток і на наступних десятиліттях.  

Угорський дослідник Д.Фелдеші виокремлює чотири етапи в угорсько-

радянських відносинах після трагічних подій 1956 р. в Угорщині [5, old. 83-85]. 

Перший етап - кінець 1956 р. - 1958 р. На цьому відрізку історії Угорська 

соціалістична робітнича партія (УСРП) намагалася доказати суспільству, що 

повстання 1956 р. було контрреволюцією, причинами якої були помилки 

попереднього керівництва партії. Після подій 1956 р., радянське керівництво 

надало певну автономію новому уряду Угорщини та значну економічну 

допомогу на суму 1750 мільйонів рублів [4, old. 437]. Цей період завершився 

весняним візитом М.С. Хрущова в Угорщину у 1958 р., який продемонстрував 

радянському лідеру, що настрій угорського суспільства змінився. 

Другий етап охоплює період з 1958 р. по 1971 рік. За цей час Угорщина 

створила власну версію соціалізму. Було завершено економічну модернізацію, 

реформовано систему управління економікою, трансформовані відносини між 

державою і суспільством. Московські партійні лідери позитивно оцінили 

покращення рівня життя в Угорщині, оскільки національні інтереси були 

сформульовані в дусі інтернаціоналізму і союзницької лояльності. Після 

усунення від влади М.С. Хрущова, відносини між двома країнами стали 

напруженими, що зумовило регулярні зовнішньополітичні консультації.  
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На третьому етапі (1972-1976 рр.) радянське керівництво посилило 

політичний, економічний та ідеологічний тиск на Угорщину. Москва 

наполегливо втручалася у внутрішню політику Угорщини. Відповідно, Я.Кадар 

намагався пристосуватися до радянських вимог та очікувань.  

На четвертому етапі – 1976-1988 рр. - відносини між Угорщиною та СРСР 

стали більш збалансованими, частіше відбувалися переговори з економічних 

питань. З 1977 р. Радянський Союз відігравав важливу роль у підтримці 

економіки Угорщини. Однак, починаючи з 1980-х років, СРСР, зі зростаючими 

внутрішніми проблемами і тиском з боку США, вже не міг забезпечувати цю 

підтримку.  

Я.Кадар намагався підтримувати добрі особисті відносини з радянськими 

лідерами від М.С. Хрущова до М.С. Горбачова. Найдружнішими були взаємини 

з М.С.Хрущовим. Після усунення від влади М.С.Хрущова, новий голова КПРС 

– Л.І. Брежнєв у телефонній розмові особисто поінформував Я.Кадара про 

зміни у вищому партійному керівництві СРСР і запевнив угорського лідера про 

незмінність курсу в угорсько-радянських відносинах. Особливо дослухався до 

Я.Кадара Ю.В.Андропов, який добре знав його ще з 1956 р. Що стосується М.С. 

Горбачова, то він відзначив, що Я.Кадар критикував його тільки за те, чому 

перебудова в Радянському Союзі не розпочалася на 10 років раніше.  Крім того, 

вони були політиками різних епох. Візит М.С.Горбачова в Угорщину влітку 

1986 р. прискорив процес відсторонення Я.Кадара з посади керівника УСРП та 

відхід від державних справ [1, с. 28].  

Угорська революція 1956 р. була новим викликом для радянського 

керівництва, створила ситуацію, для якої не існувало заздалегідь розроблених 

«сценаріїв». У липні 1956 р., при зміні М.Ракоші на посадi генсека Угорської 

партії трудящих (УПТ), кандидатура Я.Кадара, як можливого кандидата, 

обговорювалася. Про Я.Кадара, як про члена Політбюро УПТ, в Москві знали і 
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до подій 1956 р. Однак він не належав до групи "москвичів", тобто не жив в 

еміграції в СРСР, не проходив навчання в школах Комінтерну. Я.Кадар був 

вихованцем угорського робітничого руху, учасником комуністичного підпілля. 

Час Я.Кадара настав восени 1956 р., коли керівництво СРСР більше не довіряло 

прем’єр-міністру І.Надю [2]. 23 жовтня 1956 р. в Угорщині розпочалася 

антикомуністична революція з мирної демонстрації, яку влада наказала 

розстріляти. Після цього, протистояння перейшло у збройну боротьбу, в яку 

вiдразу ж втрутилися радянські війська, що знаходилися в Угорщині. 31 жовтня 

1956 р. Я.Кадар став першим секретарем Тимчасового ЦК нової партії - 

Угорської соціалістичної робітничої партії [6, old. 13]. Одночасно був міністром 

в уряді І.Надя. 1 листопада Я.Кадар, разом із членом полiтбюро – Ф.Мюнніхом, 

таємно пробрався на радянську військову базу в Чепелі, звідки вранці 2 

листопада на радянському військовому літаку вилетів до Москви [7, old. 7]. 

Після дводенної дискусії на засіданнях президії ЦК КПРС, М.С. Хрущов 

вирішив, що новий уряд в Угорщині повинен очолити саме Я.Кадар.  

Після стабілізації ситуації в Угорщині, авторитет Я.Кадара в країні зріс, в 

тому числі і в Радянському Союзі. Успішно розвивалися радянсько-угорські 

відносини. З другої половини 70-х рр. ХХ ст. в Угорщині почали наростати 

економічні труднощі. У 1985-1986 рр. Я. Кадар просив допомоги у Москви, але, 

як виявилося, СРСР сам переживав труднощі і не міг надати економічну 

підтримку Угорщині [1, c. 34]. На цьому тлі опозиційні сили в Угорщині 

закликали до оновлення керівництва і зміни курсу держави. М.С. Горбачов 

доручив члену Політбюро, секретарю ЦК В.А. Медведєву і заступнику голови 

КДБ В.А.Крючкову простежити за зміною вищого керівництва в Угорщині. У 

травні 1988 р. Я.Кадар повідомив М.С. Горбачова про свою відставку, на що 

почув у відповідь, що він, як завжди, прийняв мудре рішення [2]. 
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У квітні 1989 р. керівництво УСРП, посилаючись на лікарські 

рекомендації, звільнило Я.Кадара від обов’язків голови партії і члена ЦК. Вже 8 

травня 1989 р. він був звільнений з усіх партійних посад. Помер Я.Кадар 6 

липня 1989 р. в Будапешті на 78-му році життя, у той самий день, коли 

угорський суд формально реабілітував І.Надя [3]. Через три роки, у листопаді 

1992 р., Президент Росії Б.М.Єльцин, виступаючи в парламенті Угорщини, 

засудив радянське вторгнення восени 1956 р. і вибачився перед угорцями [1, с. 

26]. 

Таким чином, відзначимо, що прийшовши до влади за сприяння вищого 

радянського керівництва у 1956 р., Я.Кадар ефективно керував Угорщиною до 

1988 р. За його правління успішно розвивалися радянсько-угорські відносини. 

Я.Кадар підтримував дружні відносини з усіма керівниками Радянського 

Союзу. Найкращими були взаємини з М.С.Хрущовим, в певній мірі 

напруженими - з Л.І. Брежнєвим. Ю.В.Андропова угорський лідер добре знав 

ще з 1956 р. Щодо М.С. Горбачова, то вони були політиками різних епох. Саме 

М.С. Горбачов посприяв тому, що Я.Кадар відійшов від державницьких справ і 

був позбавлений всіх політичних посад. 
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Беззаперечним чинником зростання міжнародної 

конкурентоспроможності країни є сталий розвиток вітчизняних підприємств, 

які  мають високий рівень інноваційної активності. Відповідно до Проекту 

стратегії  розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року стратегії 
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розвитку високотехнологічних галузей в Україні виокремлено наступні 

найбільш інноваційні сектори економіки [1]: 

1) IT-галузь – Україна має 3 місце за обсягом IT-ринку та потенціалом 

фахівців у даній сфері. Саме висококваліфіковані спеціалісти є однією із 

основних переваг нашої країни. Водночас середньорічний експорт IT-послуг за 

останні 10 років становив 49%, створюючи десятки тисяч високооплачуваних 

робочих місць; 

2) машинобудування – один із стратегічно важливих секторів 

економіки України, що має потужну сферу застосування наукових досягнень, 

фінансування яких майже на половину здійснюються за рахунок власних 

джерел;  

3) фармацевтична галузь – виступає пріоритетним напрямом 

сучасного розвитку вітчизняного та світового виробництва, приносячи 

синергетичний ефект для інших сфер економіки та соціальної сфери, щорічне 

зростання становить 15-20 %, а рентабельність діяльності – 12-14 %;  

4) агропромисловий комплекс – господарюючі суб’єкти АПК України 

мають високий рівень інноваційної активності та прибутковості (у т.ч. і за 

рахунок використання інновацій). Слід відзначити, що фінансування у розробки 

та дослідження у сферах тваринництва й рослинництва відбуваються за 

рахунок власних коштів. 

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що в Україні фінансування 

інноваційної діяльності здійснюється за рахунок як державних, так і приватних 

джерел (рис. 1): 
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Рис. 1. Джерела фінансування витрат на виконання наукових досліджень 

та розробок, 2018р. [2] 

Водночас, якщо порівняти показник питомої ваги загального обсягу 

витрат у ВВП, то в Україні у 2017р. – це 0,45%, у тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету – 0,16%. За даними 2016 року, частка обсягу витрат на 

НДР у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 2,03%. Більшою за середню 

частка витрат на дослідження та розробки була у Швеції – 3,25%, Австрії – 

3,09%, Німеччині – 2,94%, Данії – 2,87%, Фінляндії – 2,75%, Бельгії – 2,49%, 

Франції – 2,25%; меншою – у Македонії, Латвії, Румунії, Кіпрі та Мальті (від 

0,43% до 0,61%) [2]. Слід відзначити, що країни, які більше витрачають коштів 

на здійснення НДР, є лідерами у рейтингу міжнародної 

конкурентоспроможності.  

На сьогодні Україна зіткнулася з проблемами впровадження інноваційних 

технологій, покладених в основу четвертої промислової революції Індустрія 

4.0, на підприємствах. Основними причинами є відсутність умов для 

стимулювання інвестицій у новітні технології, недостатнє фінансування та 

низька якість державного регулювання економіки, невідповідність технічним 

вимогам та неготовність підприємств до інновацій (через брак коштів для 
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розробку власних технологій підприємства запозичують та копіюють чужі, 

неузгодженість операційних процесів, недостатня обізнаність фахівців та 

відсутність належної співпраці між промисловістю й університетами тощо.  

Асоціація підприємств промислової автоматизації України (АППАУ), 

членами якої є більше, ніж 30 підприємств та провідні ВНЗ країни, ставить 

перед собою головною задачею подолання вищезазначених проблем на 

вітчизняних підприємствах. Індустрія 4.0 в Україні [3] – це платформа, що 

об’єднує підприємства, спільноти та різних учасників ринку ІКТ, промислових 

систем керування, інжинірингу, машино- та приладобудування, які 

функціонують з метою швидкого розвитку виробництва з високою додатною 

вартістю в Україні. Серед підприємств, що входять до ассоціації, є відомі IT-

компанії (Microsoft та Cisco), підприємства промислової автоматизації (ABB, 

Schneider Electric, Phoenix Contact, Festo і Bosch Rexroth), інжинірингові 

компанії (Техінсервіс, IT-Enterprise, Saturn Data Int, Blumenbecker, Infocom ltd), 

заклади вищої освіти (КПІ ім. Ігоря Сікорського, ХНУРЕ, СумДУ, ДонТУ), 

промислові підприємства (ArcelorMittal, УкрТрансНафта, тощо). 

Найбільш активно у галузі предиктивної аналітики функціонує IT-

Enterprise. Дана вітчизняна компанія розробила новий продукт SmartEAM, за 

допомогою якого «розумні» машини здатні виявляти певні несправності, коли 

якась деталь чи інша складова виробничого процесу вийшла із ладу і 

попереджають дефекти. Використання такого роду аналітики дозволяє 

отримати економію  на обслуговуванні до 40% та скорочуватити незаплановані 

простої у виробництві до 50% [4]. На сьогодні дана технологія вже 

запроваджена ТОВ «Інтерпайп», «Зоря-Машпроект» та низкою 

машинобудівних підприємств України.  

На жаль, лише декілька компаній на українському ринку використовують 

такий інструмент Industry 4.0, як управління життєвим циклом продукту (PLM). 



664 
 

 

 

Особливо дана технологія популярна серед машинобудівних підприємств, де 

постійно відбуваються зміни та впроваджуються інновації. Напрям PLM 

розвивають  ТОВ «Аркада» та IT-enterprise. 

IT-Enterprise має також певні напрацювання в галузі систем управління 

виробництвом (MES) – система SmartFactory. Зокрема, їх розробка APS 

(Advanced Planning & Scheduling System) користується попитом на 

машинобудівних підприємствах з одиничним типом виробництва. Хмарні 

платформи та сервіси все більше використовуються та  набирають обертів на 

території України. Водночас, через певні недоліки даної технології в області 

кібер-безпеки, вітчизняні підприємства не використовують повної мірою її 

потенціал.  

Більшість підприємств, що вже активно використовують інструменти 

Індустрії 4.0 у своїй діяльності, – це дочірні компанії відомих ТНК або ті, що 

мають власні кошти та ресурси, для впровадження комплексу систем у 

виробництво. Інші підприємства з меншими масштабами виробництва та 

обмеженість фінансових ресурсів мають змогу використовувати лише складові 

частини високих технологій. 

Таким чином, вважаємо, що на даному етапі в Україні відбувається 

інноваційна діяльність недостатніми темпами розвитку. Застаріле технологічне 

обладнання, недостатнє фінансування та незацікавленість з боку держави 

викликають наявні проблеми, що заважають підвищенню рівня міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств та країни в цілому. За допомогою 

напрацювань та світового досвіду впровадження технологій Індустрії 4.0 

підприємства України мають можливість отримати максимальний ефект від 

застосування прогресивних технологій підвищення ефективності своєї 

діяльності. 
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С изменениями, происходящими в современном обществе, меняются и 

требования к личности специалиста, и его профессиональной подготовке.  

Развитие компьютеризированных технологий, элементов 

искусственного интеллекта и широкое внедрение их во все сферы жизни 

современного общества создало предпосылки для возникновения новой, 

цифровой экономики, отличительной чертой которой является  генерация 

огромное количество информационных потоков и, соответственно, 

необходимость их оперативной обработки современными специалистами.  

Цифровая экономика требует от специалиста умения работать с 

источниками информации, владение новыми информационными и, прежде 

всего, сетевыми технологиями. Это ставит перед будущими специалистами 

сложные задачи: как оперативно найти не только необходимую, но и 

достоверную информацию, уметь анализировать информацию из различных 

источников. Поэтому сегодня важно не только дать учащемуся знания, но и 

мотивировать его к постоянному самостоятельному освоению новых 

информационных технологий. 

Установленные федеральными государственными стандартами (ФГОС) 

новые требования к результатам обучения студентов вызывают необходимость 

внесения изменений в содержание обучения современного студента, как 

условия достижения высокого качества специалиста. В основе ФГОС нового 

поколения лежит системно - деятельностный подход, главной целью которого 

является сделать учебно-познавательную деятельность инструментом развития 

личности студента. В новых стандартах обозначены требования к результатам 

освоения основной образовательной программы, причем к предметным 

результатам добавились и «метапредметные». 

В основу новых стандартов заложен принцип метапредметного подхода 

к образованию. Таким образом, понятия «метапредметные связи», 
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«метапредметное обучение» вновь приобретают особую популярность. 

Метапредметные технологии – это способы педагогической работы с 

мышлением, коммуникативными способностями, действиями, пониманием и 

рефлексией учащихся. 

Метапредметные методы – особый вид когнитивных методов обучения, 

которые представляют собой метаспособы, соответствующие метасодержанию 

эвристического образования. 

Сегодня метапредметный подход и метапредметные результаты 

обучения рассматриваются в связи с формированием универсальных учебных 

действий (УУД) как психологическую, личностную составляющую 

образования.  

Педагог сегодня становится конструктором новых педагогических идей, 

учебных ситуаций и заданий, направленных на использование обобщенных 

способов деятельности самого преподавателя и его студентов. Педагог 

мотивирует работу учащихся над их собственными проектами, их 

собственными путями развития личности. Из пассивного потребителя знаний 

обучающийся должен стать активным субъектом образовательной 

деятельности. Учащийся должен стать живым участником образовательного 

процесса. 

В докладе рассмотрены методы проектно – дифференцированного 

обучения, а так же представлено сопоставление действий и операций, из 

которых складывается научно – проектная деятельность студента под 

руководством преподавателя. 
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Валютний ринок України, як і валютні ринки більшості країн світу, 

значною мірою відображає стан економіки країни. Розбудова повноцінного 

валютного ринку в нашій державі та його ефективне регулювання є необхідною 

умовою формування відкритої ринкової економіки з усіма необхідними 

засобами стимулювання роботи суб'єктів господарювання у 

зовнішньоекономічній сфері. Важлива роль у цьому процесі належить 

механізму розробки та ефективної реалізації адекватної валютної політики 

держави, що включає всі необхідні інструменти впливу на валютні відносини та 

є одним із найважливіших елементів у загальній системі заходів щодо 

підтримання макроекономічної і фінансової стабільності в країні, 

стимулювання економічного зростання та підвищення добробуту населення.  

Валютні ринки як складна система економічних відносин, яка в умовах 

зростання відкритості національних економік та посилення їх взаємозалежності 

лише продовжує розширюватись та ускладнюватись, функціонують завдяки 

здійсненню величезної кількості валютних операцій різного характеру, обсягів 

та періодичності. Потрібно зазначити, що валютні операції становлять 

об‘єктивну можливість існування валютних ринків, впливають на їх розміри та 

структуру, а також зазнають зворотного впливу з боку кон‘юнктури та 

динаміки цих ринків [1, с.39].  

Найбільш типовими валютними операціями є конверсійні операції, 

різноманітність яких на сьогоднішній день є дуже широкою і тому їх найбільш 

зручно класифікувати за критеріями, зображеними на рис. 1. 

Найбільш традиційними конверсійними операціями виступають поточні 

операції. Слід зазначити, що в світовій практиці існують своєрідні «звичаї» 

спот-ринку, не зафіксовані в спеціальних міжнародних конвенціях чи 

міждержавних угодах, однак їх беззастережно виконують усі учасники цього 

ринку, а саме:  
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- здійснення платежів протягом двох робочих банківських днів без 

нарахування відсоткової ставки на суму поставленої валюти;  

- операції здійснюються в основному на базі комп‘ютерної торгівлі з 

підтвердженням електронними повідомленнями (авізо) протягом наступного 

робочого дня;  

- існування обов‘язкових валютних курсів: якщо дилер великого банку 

цікавиться котируванням іншого банку, то повідомлені йому валютні курси є 

обов‘язковими для виконання операції з купівлі-продажу валюти [1, с.45].  

 

 

Рис. 1. Критерії класифікації конверсійних валютних операцій 
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Варто зазначити, що вітчизняний валютний ринок у порівнянні з 

внутрішніми валютними ринками розвинених країн є досить обмеженим 

відносно асортименту відомих валютних операцій. Практично весь обсяг 

конверсійних операцій становлять так звані «касові» операції, строк поставки 

валюти за якими не перевищує двох робочих днів.  

У вітчизняних умовах торгівля іноземною валютою зосереджена на 

міжбанківському валютному ринку, що, до речі, відповідає практиці 

економічно розвинених країн світу (табл..1). 

Таблиця 1 

Основні тенденції розвитку валютного ринку в 2015–2018рр. 

Показник 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку 

України з готівковою іноземною валютою, млн. дол. 

США:  

    

– обсяг валюти, купленої банками в населення; 180,3 134,3 801,7 831,7 

– обсяг валюти, проданої населенню 59,6 96,4 736,5 941,8 

Обсяг валютних інтервенцій, здійснюваних НБУ:     

1. купівля, млн. дол. США 120,0 115,0 50,0 519,0 

2. продаж, млн. дол. США 28,6 234,4 232,5 180,5 

Середньозважений курс гривні за операціями з 

готівковою іноземною валютою: 

    

3. продаж за 100 дол. США; 2498,76 2703,74 2760,73 2789,29 

4. купівля за 100 дол. США; 2442,21 2658,23 2744,07 2769,92 

Офіційний курс гривні до долара США 24,0 27,2 28,1 27,68 

 

Зважаючи на дестабілізацію валютного ринку України, спричинену 

сукупністю політичних і соціально-економічних чинників, упровадження НБУ 

характеризувалися проведенням валютної лібералізації шляхом пом’якшення 

тимчасових антикризових обмежень, необхідність у яких була вичерпана. 
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Одним із різновидів строкових валютних операцій, які віднедавна можуть 

застосовувати комерційні банки, є форвардні угоди. Проте, щодо їх здійснення 

існують вагомі обмеження, що фактично «зв‘язують руки» банкам для 

повноцінного їх застосування. Так, зокрема, валютні операції за гривні на 

умовах "форвард" дозволяється здійснювати лише для хеджування ризиків 

зміни курсу іноземної валюти, а також те, що валюти угоди повинні бути 

іноземними валютами I групи Класифікатора [1, с.93].  

Варто зазначити, що в сучасних умовах вітчизняні комерційні банки ще 

не можуть долучитись до активного створення та розвитку вітчизняного 

строкового валютного ринку, наявність якого в будь-якій сучасній економічній 

системі є обов‘язковою. Крім цього, існуючі обмеження щодо форвардних угод 

стримують розвиток такого важливого різновиду операцій, як валютні свопи. 

Останні ж могли б суттєво посприяти вирішенню проблеми управління 

валютними ризиками, оскільки їх застосування дозволяє максимально його 

мінімізувати [1, с.93].  

Зауважимо, що комерційні банки використовують валютні «свопи» 

насамперед з метою:  

- забезпечення фінансування довгострокових зобов‘язань в іноземній 

валюті;  

- хеджування довгострокового валютного ризику;  

- зміни валюти, в якій надходять прибутки від інвестицій, на іншу за 

вибором інвестора;  

- забезпечення конвертації експортованого капіталу в іншу валюту.  

Одним із різновидів строкових валютних операцій виступають валютні 

опціони (від лат. optio, optionis – вибір). Такі угоди, при умові оплати 

встановленої комісії (премії), надають одній із сторін право вибору (але не 

зобов‘язання) або купити (угода «колл» – call-опціон покупця), або продати 



673 
 

 

 

(угода «пут» – put-опціон продавця) певну кількість визначеної валюти за 

курсом (ціною «страйк» або ціною виконання опціону), встановленим при 

укладенні угоди до закінчення обумовленого строку (в будь-який день – 

американський опціон; на визначену дату раз у місяць – європейський опціон). 

При чому, незважаючи на те, що опціон укладається на певну суму іноземної 

валюти, він може не передбачати реального її постачання. Такий опціон 

називають розрахунковим [1, с.98].  

Виокремлюючи специфіку даних операцій, можна звернути увагу в 

першу чергу на те, що, наприклад, на відміну від іншого виду строкової угоди – 

- «форварду», опціонний контракт не є обов‘язковим до виконання, його 

власник може вибирати один із трьох варіантів дій: виконати опціонний 

контракт, залишити контракт без виконання або продати його іншій особі до 

настання строку опціону. Завдяки можливості маневрувати в умовах зміни 

валютного курсу опціонний контракт може бути придбаний як з метою 

отримання доходу при русі обмінного курсу у сприятливому напрямку понад 

ціну страйк, так і з метою страхування від валютного ризику при 

несприятливому рухові обмінного курсу. 

Таким чином, на валютному ринку України використовується 

різноманітні валютні операції, найрозповсюдженими вважаються операції своп, 

які як і інші мають на меті запобігання валютними ризикам. 
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Тематика: Державне управління 

 

УДК 35.08:005.953.2](477) 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ 

В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Стадченко Леонід Анатолійович 

практичний психолог, студент спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування», ступеня вищої освіти «Магістр», 

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 

 

Власний інститут державної служби Україна розпочала формувати із 

здобуттям своєї незалежності. Досвід розвинених та успішних країн доводить 

велику роль професійних кадрів в умовах нововведень та запровадження змін. 

На сьогоднішній день суспільство не задоволене якістю послуг, які 

надають державні службовці. Бюрократична тяганина, факти корупції і 

хабарництва, відсутність можливості реального громадського контролю за 

використанням бюджетних коштів, невизначеність і непрозорість 

адміністративних процедур - всі ці чинники негативно позначаються на 

реалізації гарантованих Конституцією України прав і свобод людини й 

громадянина. 

Проблеми реалізації та формування державної кадрової політики в 

цілому, а також технологій та кадрових процесів, зокрема, аналізується в 

роботах відомих українських вчених, таких як: Г. Атаманчука, В. Авер'янова, В. 

Борденюка, О. Воронька, С. Вдовенка, Н. Гончарука, З. Гладуна, С. Дубенко, В. 

Князєва, А. Крусяна, Я. Жовнірчика, Г. Лелікова, В. Лугового, В. 
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Малиновського, П. Павленчика, Т. Мотренка, П. Надолішнього, Н. Нижника, В. 

Мартиненка, І. Мельника, С. Серьогіна, В. Олуйка, Т. Пахомової, Л. Федулова, 

О. Оболенського та інших науковців. 

Аналіз теоретико-методологічних основ поняття державної кадрової 

політики дає нам змогу визначити, що державна кадрова політика - це політика 

держави у сфері державної служби, головною метою якої є вдосконалення 

кадрового потенціалу, створення дієздатного державного апарату, спроможного 

ефективно здійснювати завдання та функції Української держави шляхом 

сумлінного виконання державними службовцями покладених на них службових 

повноважень [7]. 

Нормативно-правовим підґрунтям державної кадрової політики є 

Конституція України, трудове, адміністративне, цивільне та інше 

законодавство, закони України «Про державну службу», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації», 

акти Президента та Кабінету Міністрів України, що спрямовані на 

регуляцію кадрових процесів. 

Надзвичайно важливо, щоб на сучасному етапі кожна посадова особа, 

кожен державний службовець мають бути наділені не лише відповідними 

повноваженнями, а й певним комплексом моральних та  психологічних 

якостей. Знання психологічних типів особистості надасть можливості 

управлінцю уникати безпідставних, затяжних, неконструктивних 

конфліктів, створюватиме сприятливий для управлінської діяльності 

психологічний клімат [6].  

Поряд із цим поза увагою залишається низка невирішених проблем, які 

провокують кризові явища у сфері державного управління. До зазначених 

проблем можна віднести такі, як: неефективна система оплати праці та низька 

соціальна захищеність державних службовців, низький рівень професіоналізму, 
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недосконалою залишається система підготовки, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів, корумпованість, безвідповідальність, відсутність 

патріотизму, низький загальний рівень культури [4]. 

Останнім часом, на жаль, спостерігається тенденція до зниження 

компетенції та професіоналізму державних службовців. Майже на всіх рівнях 

прослідковується недостатній рівень фахової підготовки спеціалістів, в 

основному можна спостерігати так звані «горизонтальні переміщення» 

кадрового складу в державному управлінні, коли чиновники переходять із 

посади на практично таку ж по рівню іншу посаду, чим підмінюється 

«вертикальна» ротація кадрів. Саме тому як один із напрямів реформування 

системи державної служби України має бути проведення неформальної та 

якісної атестації державних службовців, забезпечення «вертикальної» ротації 

кадрів у системі, при здійсненні яких повинен домінувати принцип відбору 

спеціалістів саме за освітнім фаховим рівнем. Переваги мають надаватися 

випускникам вищих навчальних закладів, що готують спеціалістів із 

державного управління та державної служби [6]. 

Щоб кадрова політики в Україні була більш ефективною, потрібно 

залучати до державної служби найбільш кваліфікованих працівників, а також 

посилювати стимулювання їхньої мотивації праці, соціальну захищеність та 

заохочення. Очевидно, що рівень оплати праці в Україні значно відстає від 

загальносвітових норм. Оплата праці державних службовців дуже слабо 

пов’язана з кваліфікацією кадрів, складністю та відповідальністю трудових 

функцій державного службовця, результатами навчання, освітою та 

професійною підготовкою, ефективністю виконання структурами влади та їх 

апаратами функцій держави. [2]. Якщо матеріальна база державних службовців 

не поліпшиться, то це, у свою чергу, призведе до нестачі фахівців своєї справи, 

відтоку молоді, прихід некваліфікованих кадрів, збільшення робітників перед 



677 
 

 

 

пенсійного віку. Всі ці обставини відповідно занижують престижність та 

потенціал державної служби [8].  

До важливих чинників успішної та ефективної діяльності державних 

службовців відноситься здатність постійно підвищувати рівень професійних 

знань в умовах швидкого старіння професійних навичок. Професійне й кар’єрне 

зростання державного службовця включає в себе послідовну зміну стану й 

спеціальних знань, умінь, навичок, його кваліфікації і спеціалізації, набуття 

державним службовцем більш високого статусу[4]. 

Доцільність запровадження та створення єдиного аналітичного центру 

для узагальнення статистичного матеріалу з корупційних правопорушень є 

достатньо актуальним. Це дасть змогу більш детально виявити та 

проаналізувати причини їх скоєння та недоліки у нормативно-правових актах та 

розробити цілий комплекс заходів для унеможливлення та запобігання таким 

злочинам у майбутньому [3].  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що контроль є одним із важливих 

елементів успішної реалізації державної кадрової політики. Приймаючи 

кандидата на посаду державного службовця, поряд із перевіркою даних про 

освіту та досвід роботи, служба персоналу має більше  приділяти увагу 

з’ясуванню відсутності звинувачень у корупційних діях у минулому та його 

морально-етичних якостей.  

Прагнення України стати членом Європейського Союзу повинно 

підкріплюватися впровадженням прогресивних європейських стандартів та 

постійний контроль, який дасть змогу виявляти на ранніх стадіях 

корупційні прояви й порушення трудової дисципліни та інші 

правопорушення, своєчасно застосувати заходи з їх ліквідації.  В той же час 

державний службовець повинен бути захищеним від свавілля керівника, і 

найкращими ліками в цьому може бути встановлення партнерських 
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відносин на основі взаємоповаги між керівником та підлеглим . 

Нині проведення реформ стало одним із головних завдань для України. 

Реформа державного управління – ключова реформа України. Без її 

впровадження всі інші реформи просто неможливі – їх не буде кому 

здійснювати. Сучасна державна служба знаходиться в стані свого розвитку та 

подальшого формування, в основі чого лежить продовження процесу 

формування механізму державного управління. 

Сьогодні концептуальних змін потребує характер діяльності 

структурних підрозділів як органів державної влади та місцевого 

самоврядування, так і органів з питань державної служби та кадрової 

роботи, оскільки саме вони мають реалізовувати державну політику в 

апараті органу управління та його територіальних органах. Найголовнішим 

механізмом у реалізації зазначених пріоритетів, сподіваємося, має стати 

практичне впровадження нового Закону України «Про державну службу», 

що набув чинності з 1 травня 2016 року, яким передбачено новий підхід до 

створення умов для реалізації службовцями свого професійного потенціалу 

та підвищення ефективності служби [9].  

Зобов’язання як найшвидше провести реформу державного управління, 

зокрема державної служби, закріплене в Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» (схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/20151) 

та Програмі діяльності Кабінету Міністрів України [11].  

Для виконання зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС, і за результатами проведення у 2018 році експертами 

програми SIGMA оцінки стану державного управління, аудиту комплексної 

реформи державного управління Рахункової палати України, з урахуванням 

консультацій із зацікавленими сторонами та у співпраці з державними 

органами влади, у тому числі з НАДС, за участю Представництва ЄС в Україні, 



679 
 

 

 

міжнародних експертів і представників громадськості Кабінет Міністрів 

України розпорядженням від 18 грудня 2018 року № 1102-р затвердв нову 

редакцію Стратегії реформування державного управління України на період до 

2021 року та план заходів з її реалізації на 2019-2021 роки, схвалених 

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474 [12]. 

Зазначена Стратегія відповідає європейським стандартам належного 

урядування та європейським принципам державного управління програми 

SIGMA. 

Сьогодні головним державним завданням є підвищення престижу 

державної служби, запобігання непрофесіоналізму та некомпетентності під час 

формування кадрового потенціалу, суттєве оновлення інституту державної 

служби. [5]. 

Безумовним кроком вперед є запровадження відкритих конкурсів на всі 

посади державної служби. Власне, це нова філософія вступу на державну 

службу, оскільки оцінюються і вимірюються передусім особистісні компетенції 

кандидата на посаду. Відкритість і прозорість органів державного управління є 

невід’ємними характеристиками здійснення державної влади на засадах 

реальної демократії.  

Отже, підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок про те, що 

сучасна кадрова політика в органах державної влади є недосконалою та 

потребує певних змін. Зокрема це стосується корумпованості та нецільового 

використання державних коштів, які мали б бути використані на потреби 

пересічних  громадян. Найголовнішою умовою створення професійної 

державної служби, яка буде забезпечувати успішну реалізацію реформ та 

сталий розвиток країни є забезпечення висококваліфікованим персоналом 

органів державної влади. 
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Тематика: Економічні науки 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

 

Старченко І.Г. 

Сумський національний аграрний університет, магістрант освітньої програми 

«Облік і оподаткування», тел. +380992705055,  e-mail: 17starchenko@ukr.net 

 

У процесі фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства  є 

необхідність обліку та контролю за обліком розрахунків з постачальниками. 

Достовірне відображення в обліку кредиторської заборгованості за 

розрахунками з постачальниками має велике значення, в зв’язку з тим, що сума 

балансових залишків за цими заборгованостями і період оборотності кожної з 

них впливає на оцінку фінансового стану сільськогосподарського підприємства. 

Сумнівна дебіторська заборгованість і прострочена кредиторська 

заборгованість свідчать про порушення постачальниками і клієнтами 

фінансової та платіжної дисципліни, що вимагає прийняття невідкладних 

заходів для усунення негативних наслідків. Своєчасне проведення цих заходів 

можливе лише при здійсненні з боку підприємства постійного контролю. 

З метою удосконалення роботи бухгалтерського апарату ми вважаємо 

доцільним використання програмних продуктів 1С які містять в тому числі 

модуль розрахунків з постачальниками. Програма передбачає реєстрацію 

договорів, рахунків та накладних і контроль за їх оплатою [1]. 

У договорі може бути обраний один з наступних варіантів вимірювання 

взаємної заборгованості між підприємством і контрагентом: за національною 

валютою, умовними одиницями, в іноземній валюті. 
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Останній варіант використовується для розрахунків з іноземним 

постачальниками (контрагентами). Перші два можуть використовуватися для 

розрахунків з вітчизняними контрагентами. Для реєстрації зміни стану 

взаєморозрахунків суми платежів перераховуються в умовні одиниці за курсом 

іноземної валюти на день платежу. 

Розрахунки з постачальниками можуть враховуватися з різним ступенем 

деталізації:за договором в цілому,за кожним розрахунковим документом, 

відвантаженням, оплатою та інше. 

У взаємовідносинах з постачальниками поширена практика, коли 

конкретна оплата прив'язується до відповідного відвантаження: або спочатку 

реєструється оплата поставки (по попередньо виписаним рахунком), а потім 

реєструється сама поставка - поставка по передоплаті, або спочатку 

реєструється поставка, а потім реєструється оплата - подальша поставка. 

Навпроти при довгострокових взаєминах з надійними діловими партнерами 

може бути встановлено, що платежі не прив'язуються до конкретних поставок. 

Наприклад, за умовами договору постачальник може поставляти підприємству 

товарно-матеріальні цінності протягом місяця за разовими заявками підрозділів 

підприємства, а по завершенні місяця фінансова служба підприємства оплачує 

контрагенту всі виконані поставки і перераховує часткову передоплату на 

черговий місяць.  

При реєстрації розрахункового документа в інформаційній базі 

бухгалтерські проводки формуються автоматично. При цьому з метою 

аналітичного обліку постачальник буде вказано в проводці в якості субконто 

дебету або кредиту. В якості другого субконто проводки може бути вказаний 

договір. 

Конфігурація програми може вести аналітичний облік за розрахунковими 

документами навіть в разі, коли користувачам це безпосередньо не потрібно, 
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тобто в описі договору вказана деталізація розрахунків за договором в цілому. 

Якщо для договору обраний варіант обліку розрахунків в умовних одиницях, то 

для коректного визначення курсових різниць при реєстрації кожної зміни стану 

взаєморозрахунків буде потрібна прив'язка до конкретного розрахунковим 

документом, при цьому розрахунковий документ буде підбиратися з 

інформаційної бази автоматично за методом ФІФО. 

Суми документів в програмі автоматично розділяються на погашення 

заборгованостей і аванси, оскільки за правилами бухгалтерського обліку ці 

суми повинні відображатися окремо. 

Бухгалтерські рахунки для обліку розрахунків з постачальниками, які 

використовуються в проводках, вказуються в розрахунковому документі. 

Користувачам програми не потрібно самостійно вказувати бухгалтерські 

рахунки в документі, оскільки вони підставили автоматично відразу після того, 

як він вкаже контрагента і договір. Для підстановки рахунків за замовчуванням 

автоматично підбереться найбільш стандартизований запис зі списку, що 

зберігається в інформаційній базі. 

Завдяки автоматичній підстановці бухгалтерських рахунків введення 

розрахункових документів можна доручити користувачам, які є операторами,  в 

цьому випадку за бухгалтером залишається функція контролю. 

В обов'язковому порядку всі підприємства звіряють розрахунки, для того 

щоб оперативно виявити помилки в обліку або підтвердити коректність обліку 

взаємних розрахунків для цього в програмі створено документ «Акт звірки 

розрахунків». Його необхідно роздрукувати на паперовому носії, підписати і 

відправити контрагенту. В акті звірки відображаються обороти за вказаний 

період і кінцевий результат за розрахунками. 

Підсумовуючи вищенаведене можна сказати, що раціональна організація 

обліку і контролю розрахунків з постачальниками сприяє зміцненню договірної 
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і фінансової дисципліни, виконання зобов’язань по поставках товарно-

матеріальних цінностей, підвищенню відповідальності за дотриманням 

платіжної дисципліни, скорочення кредиторської заборгованості, прискоренню 

оборотності оборотних коштів і, отже, поліпшенню фінансового стану 

підприємства. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

УПАКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЯБЛУЧНИХ СНЕКІВ У 

ВАКУУМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Стрельченко Л.В. 

аспірант 

Дубковецький І.В.  

к.т.н., доцент 

Національний університет харчових технологій, Київ 

 

Сировиною для виробництва яблучних снеків обрано зимовий сорт яблук 

«Голден Делішес» [1. ст. 26], завдяки його хімічному складу: високому 

цукрово-кислотному індексу, світлій м’якоті стійкої до окиснювальних 

ферментів, великому розмірі плоду та співвідношенню між м’якіттю та 

відходами (шкірка, насіннєва камера). 
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Яблучні снеки гігроскопічний продукт (рис. 1), який потребує певних 

умов упакування. Основні характеристики упаковки для яблучних снеків – 

світло-, газо- та вологонепроникність. Ці властивості необхідні для створення 

відповідних умов всередині упаковки впродовж всього терміну зберігання 

(одного року), з метою збереження вихідного складу продукту.  

 

Рис. 1. Залежність зміни маси яблучних снеків залежно від часу 

З рис. 1 видно, що рівноважний стан для яблучних снеків настає на 63 

добу, що свідчить про зростання активності води продукту. Це явище 

призводить до швидкого псування снеків, а саме до розвитку плісняви та 

гнилісних мікроорганізмів. 

Упакування яблучних снеків здійснюється в ламіновану упаковку з 

додатковим розміщенням саше-пакету з поглиначем кисню, після цього за 

допомогою вакуум апарату відбувається видалення повітря з об’єму упаковки 

та здійснюється термозапаювання. Ламінована упаковка складається з 

декількох шарів, які володіють вище зазначеними характеристиками. Вона 

може бути прозорою, непрозорою або непрозорою з оглядовим вікном. Через 

прозору упаковку споживач може побачити продукт, але промені Сонця 

проходять крізь упаковку, це може призвести до руйнування вітаміну С, який є 
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вразливим до світла. Тому більш відповідна упаковка для даного виду продукту 

– непрозора, в складі якої, як правило, використовується шар алюмінію. Ще 

одним шаром упаковки, який зщеплює всі шари під час термозапаювання є шар 

поліетилену (зазвичай цей шар є внутрішнім). 

Яблучні снеки [2] мають пластичну структуру, оскільки за технологією 

виготовлення частинки яблук бланшуються в цукровому сиропі з додаванням 

лимонної кислоти та антиоксиданту, тому вакуум не впливає на зміну 

структури продукту (не деформує). Такий спосіб упакування може лише 

призвести до злипання яблучних снеків, але після незначної прикладеної сили 

вони розсипаються. Таке явище дозволяється згідно ДСТУ 8494:2015 «Фрукти 

насіннячкові сушені», який взято за прототип для порівняння. 

За відсутності кисню повітря в упаковці краще зберігається якісний склад 

продукту, зокрема світлий колір, насичений аромат та вітамін С, адже 

зменшується інтенсивність дихання 

продуту. Також продукт має незначне 

мікробне обсіменіння: аеробні 

мікроорганізми впадають в анабіоз, а 

анаеробні не розвиваються через 

низький вміст вологи в продукті 

(вологість снеків 10-12 %). 

Наявність саше-пакету (рис. 2) з 

поглиначем кисню необхідний для 

нейтралізації залишкового кисню в упаковці, який залишився в міжклітинних 

ходах снеків. Склад поглинача кисню зосереджений на металізованій стружці 

та активованому вугіллі, ці компоненти вступають в реакцію з киснем повітря 

окиснюючи стружку та нейтралізуючи кисень. Саше-пакет поглинача кисню 

оформлений графічними зображеннями, які вказують на заборону його 

Рис. 2. Зовнішній вигляд 

саше-пакету з поглиначем кисню 
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споживання. Ресурси поглинача кисню обмежені (1г вбирає 50 см3 повітря), 

проте він має ряд модифікацій упаковки по масі, тому знаючи об’єм упаковки 

підбирається відповідна маса поглинача кисню. 

Після розгерметизації упаковки яблучні снеки мають виражений аромат, 

світлий кремовий колір та приємний кисло-солодкий смак. Яблучні снеки 

виготовлені без барвників, консервантів та підсилювачів смаку, тому їх можна 

споживати навіть дітям дошкільного віку. Не можна споживати снеки лише 

людям, які мають обмеження цукру в раціоні (людям з цукровим діабетом, з 

надмірною вагою та інше). 

Висновок. 

Зберігання яблучних снеків під вакуумним середовищем з поглиначем 

кисню порівняно недорогий спосіб збереження хімічного складу харчового 

продукту, окрім цього він має ще ряд переваг: незначний відсоток браку 

продукції пов’язаний з пошкодженням цілісності упаковки, компактність 

упакування в тару (картонні коробки)  та простота транспортування. 
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Тематика: Сільськогосподарські науки 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПОЛЬОВОГО ЛІСОЗАХИСТУ РІВНИННО-

СТЕПОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я 

(ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ) 

 

Стрельчук Людмила Михайлівна 

Херсонський державний аграрний університет, асистент 

 

Виникнення степів, як сталої форми ландшафтно-зональних територій, є 

довготривалим процесом, що відбувався в специфічних інсолярних, 

географічних, орографічних та кліматичних умовах існування рівнинних 

територій. Степи в структурі біокліматичної зональності займають місце між 

широколистими лісами та напівпустелями, ближче до лісової зони Степ 

переходить у Лісостеп і навпаки, сухі степи поступово набувають ознак 

Напівпустелі [1]. 

Прибережно-рівнинний масив південних степів Причорноморської 

Низовини, починаючись на схід від міста Одеса смугою в 25-30 км шириною, 

поступово набуває широтного розвитку. В Миколаївській області північна межа 

цієї рівнини від смт. Березанка (на заході області) зміщується в північно-

східному напрямку до рівня Нової Одеси (60-70 км від узбережжя), далі 

утримуючись на ньому практично до Снігурівки та меж Херсонщини. 

Завдяки м’яким кліматичним умовам, рівнинній специфіці та лесовому 

підґрунтю рівнині площі Херсонської області слугують майже ідеальними 

аренами для зрошуваного землеробства, яке і було створене на правобережжі 

Дніпра в зоні побудованого в кінці 50-х років минулого сторіччя Північно-

Кримського каналу. Ці унікальні рівнині масиви зрошення поєднують ділянки 
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Краснознам’янської, Чаплинської та Каланчакської систем, що задіяні через 

Північно-Кримський канал на Каховське водосховище. 

Звісно, що господарча діяльність людини в степах, особливо в XVIII-XIX 

сторіччі під час агрогенної трансформації Степу, перетвореного в головну 

аграрну зону країни, спричинила підвищену чутливість цієї території до 

вітрової ерозії. Також, зовсім несприятливими є посушливі суховійні вітри для 

агроекосистем, ключовою складовою яких є посіви зернових. Саме 

несприятливий для землеробства вітровий режим слугував головною причиною 

обмеженого розвитку рослинництва в зоні рівнинних степів Півдня України. 

Засобом протидії вітро-ерозійним загрозам є створення полезахисних 

лісосмуг, які були започатковані роботами В. В. Докучаєва в 1873-1889 рр. [2]. 

Системними ці заходи стали лише в післявоєнний період завдяки відомій 

кампанії «Сталінського плану перетворення природи», який передбачав 

побудову суцільної мережі полезахисних лісосмуг від південних меж лісової 

зони до чорноморсько-азовського узбережжя. 

На жаль, саме прибережні рівнини Причорноморсько-Приазовського 

степового масиву виявились поза межами реалізованих у 1947-1953 рр. площ 

захисних лісонасаджень. Пов’язано це з частковим обмеженням компанії в 

1954 р., але в більшій мірі спричинено планованим формуванням лісозахисту на 

цій території лише після її обводнення за рахунок Північно-Кримського каналу. 

Цей план був у значній мірі підданий реалізації в 70-80-ті роки ХХ сторіччя, 

тож більшість сучасних лісосмуг мають відносно молодий вік (35-45-55 років) 

[3].  

У наявний час сумарні площі полезахисних лісосмуг в південно-

рівнинних районах Херсонської області за звітними даними складають лише 

0,7-1,1 % загальної площі, при середніх 2,2 % по степовій зоні України. Ці 

обсяги в 3-5 разів менші рівнів вітчизняних та міжнародних рекомендацій щодо 
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лісозахисту рівнинних польових масивів, як засобу боротьби з опустелюванням 

[4]. На жаль на сучасному етапі роботи з покращення стану полезахисних 

лісових насаджень та їх поновлення проводяться в досить малих та недостатніх 

об’ємах.  

Тому,сучасний стан польових лісосмуг на території Херсонської області є 

незадовільним, у середньому до 58 % цих лісонасаджень значно деградовані, 

що майже повністю унеможливлює їх функціональну роль у плані 

противітрового полезахисту. Обсяги відновних заходів щодо контурних 

лісосмуг у період 2015-2018 рр. складають лише 11 % від необхідних і 6,9 % від 

планованих у 2008 році площ заліснення регіону [5]. В результаті чого виникає 

нагальна необхідність інтенсивного відновлення польових лісосмуг, для 

покращення стану та захисту рівнинно-польових масивів зрошуваних земель 

Півдня України [6]. 
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Тематика: Педагогічні науки  

 

ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  

У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Струганець М.А. 

Тернопільський національний педагогічний університет  

імені Володимира Гнатюка, аспірантка 

 

Світові глобалізаційні процеси зумовлюють розширення економічних, 

політичних, культурних, освітніх зв’язків між країнами. Це один із чинників 

розвитку сфери обслуговування, готельно-ресторанного бізнесу. Відповідно 

зростає попит на висококваліфікованих фахівців у цій сфері, підвищуються 

вимоги до їх формування у закладах вищої освіти України. З огляду на сказане 

актуальною є проблема дослідження змісту такої підготовки.  

Мета нашої розвідки – проаналізувати структуру педагогічної 

компетентності в контексті  компетентнісного підходу до підготовки майбутніх 

фахівців професійної освіти у сфері обслуговування.  

Огляд психолого-педагогічної та методичної літератури засвідчив, що 

сутність компетентності та особливості компетентнісного підходу у підготовці 

фахівців досліджували Н. Бібік, С. Гончаренко, В. Гриньова, І. Зязюн, 

В. Луговий, А. Марушкевич, О. Плахотнік, Г. Селевко; зміст і структуру 
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професійної компетентності, підходи до її формування вивчали Л. Буркова, 

Р. Гуріна, А. Маркова, Е. Луговська, В. Маслов та ін. 

У працях українських науковців розкрито окремі аспекти професійної 

компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи: теоретичні 

засади формування професійних компетентностей (Л. Кравченко), педагогічні 

умови та етапи процесу формування професійної компетентності 

(В. Ковальчук, Л. Оршанський), модель професійної компетентності педагога 

професійного навчання з готельно-ресторанної справи (Н. Зубар), підходи до 

підготовки фахівців (І. Носова, О. Машкова, Л. Хаєт), реалізацію педагогічних 

умов формування професійної культури майбутніх фахівців сфери 

ресторанного господарства (Ю. Безрученков), специфіку підготовки фахівців 

готельно-ресторанної індустрії за кордоном (С. Байлік, А. Віндюк, 

В. Квартальнов, М. Курдакова, К. Стародуб, В. Федорченко та ін.).  

Наприклад, В. Ягупов, В. Свистун, висвітлюючи компетентнісний підхід 

до підготовки фахівців у системі вищої освіти, професійну компетентність 

трактують як складне інтегральне, інтелектуальне,  професійне й особистісне 

утворення, яке «формується у процесі його професійної підготовки у ВНЗ, 

проявляється, розвивається і вдосконалюється у професійній діяльності, а 

ефективність її здійснення суттєво залежить від видів його теоретичної, 

практичної та психологічної підготовленості до неї, особистісних, професійних 

і індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, цінностей, змісту та 

особливостей цієї діяльності» [2, с. 6]. За твердженням О. Ходань, 

«запровадження компетентнісного підходу у вищому навчальному закладі 

потребує значних зусиль професорсько-викладацького складу з визначення 

кола компетенцій, які мають бути сформовані у майбутнього фахівця, 

виокремлення їх змісту та критеріїв, які б дали змогу визначити рівень 

сформованості компетенцій» [1, с. 234].   
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Як ми зауважили, у працях сучасних науковців не досліджено  

формування педагогічної компетентності – однієї із пріоритетних у підготовці 

майбутніх фахівців професійної освіти у сфері обслуговування, зокрема у 

педагогічному закладі вищої освіти. У розділі 6.2 «Предметно-специфічні 

компетентності в освіті» проекту TUNING зазначено, що викладачі повинні 

вміти ефективно працювати в трьох сферах: 1)  з інформацією і знаннями з 

предмета навчання та освітніх проблем і їх теоретичних основ; 2) зі своїми 

колегами – учнями/стажистами, іншими колегами та партнерами в освіті (це 

включає в себе здатність аналізувати складні ситуації, що стосуються 

людського навчання і розвитку в особливих контекстах); 3) із спільнотою – на 

місцевому, регіональному, національному, європейському і більш широкому 

глобальному рівнях, включаючи розвиток відповідних професійних цінностей і 

здатності осмислювати практику та контексти; а також розвивати здатності до 

рефлексії, включаючи спроможність обдумувати як власні, так і інші системи 

цінностей, розвиток і практику [3, c. 45]. Відповідно до цієї ієрархії вмінь 

вибудовуємо і структуру педагогічної компетентності. 

На нашу думку, щоб бути готовими до роботи з інформацією, здобувачі 

вищої освіти мають опанувати такі компоненти педагогічної компетентності, як  

методологічний, інформаційний, пошуково-дослідницький. Здатність 

працювати зі студентами, колегами, партнерами в освіті можна сформувати 

завдяки засвоєнню таких компонентів педагогічної компетентності: 

методичного, організаційно-управлінського, техніко-технологічного. Щоб 

майбутній фахівець професійної освіти у сфері обслуговування вмів працювати 

із спільнотою, освітній процес необхідно зорієнтовувати на формування 

соціопраксеологічного, аналітико-прогностичного компонентів педагогічної 

компетентності. 
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Отже, педагогічна компетентність – багатокомпонентне утворення, що 

інтегрує в собі знання, вміння, ціннісні орієнтації, необхідні для ефективного 

здійснення професійної діяльності, поєднуючи різні види педагогічної роботи:  

з інформацією, з індивідумами та з соціумом. 

Перспективу нових студій вбачаємо в окресленні змісту кожного з 

компонентів педагогічної компетентності; виробленні технології формування 

педагогічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти у сфері 

обслуговування в умовах студентоцентрованого навчання. 

Список літератури: 

1. Ходань О. Л. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх 

фахівців у ВНЗ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія: Педагогіка, соціальна робота. 2013. Вип. 29. С. 232-235. 

2. Ягупов В. В., Свистун В. І. Компетентнісний підхід до підготовки 

фахівців у системі вищої освіти //  Наукові записки НаУКМА.  2007.  Том 71: 

Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. С. 3-8. 

3. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in 

Education [Electronic  resource]. URL: www.unideusto.org/tuningeu. 

 

 

Тематика: Економічні науки 

 

ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Сук П.Л. 

д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Відокремлений 

підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування 

України “Ніжинський агротехнічний інститут” 



696 
 

 

 

На підприємстві необоротні активи використовуються більш як в одному 

виробничому циклі і мають тривалий термін експлуатації. Вони переносять 

свою вартість на новостворений продукт частинами. Оборотні активи свою 

вартість повністю переносять на новостворений продукт в одному виробничому 

циклі за один раз використання. Сировину, паливо, запасні частини, будівельні 

матеріали, що є оборотними активами, не можна використати більш як один 

раз. Необоротні активи – будівлі, автомобілі, комп’ютери використовуються в 

багатьох виробничих циклах протягом тривалого терміну їх експлуатації. 

Вартість необоротних активів розподіляють протягом терміну їх експлуатації 

шляхом амортизації. 

Основні засоби обліковують за об’єктами. П(С)БО 7 “Основні засоби” 

визначає, що об’єкт основних засобiв – це: закiнчений пристрiй з усiма 

пристосуваннями i приладдям до нього; конструктивно вiдокремлений предмет, 

призначений для виконання певних самостiйних функцiй; вiдокремлений 

комплекс конструктивно з’єднаних предметiв однакового або рiзного 

призначення, що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, 

приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслiдок чого кожен предмет може 

виконувати свої функцiї, а комплекс – певну роботу тiльки в складi комплексу, 

а не самостiйно; iнший актив, що вiдповiдає визначенню основних засобiв, або 

частина такого активу, що контролюється пiдприємством [1].  

Основні засоби амортизують переважно як єдиний об’єкт. Проте згідно з 

ПСБО 7 (п. 4) якщо один  об’єкт основних засобів складається з частин,  які 

мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з  цих 

частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних 

засобів. 
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МСБО 16 “Основні засоби” зазначає (пп. 43, 44), що кожну частину об’єкта 

основних засобів, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної собівартості 

об’єкта, слід амортизувати окремо. 

Суб’єкт господарювання розподіляє суму, первісно визнану щодо об’єкта 

основних засобів, на його суттєві частини і кожну частину амортизує окремо. 

Наприклад, може бути доцільним окремо амортизувати корпуси та двигуни 

літака, незалежно від того, чи є вони власністю чи орендуються за угодою про 

фінансову оренду. Аналогічно, якщо суб’єкт господарювання купує основні 

засоби для операційної оренди, у якій він виступає орендодавцем, може бути 

доцільним амортизувати окремо суми, відображені у собівартості такого 

об’єкта, що відносяться до сприятливих або несприятливих умов оренди 

порівняно з ринковими умовами [2]. 

Таким чином, підприємство може амортизувати окремі об’єкти основних 

засобів, так і їх частини. 

Наприклад, будівля має конструктивні елементи з різним строком 

експлуатації: основна конструкція – 50 років; система опалення – 25 років; ліфт 

– 20 років. Підприємство може прийняти рішення про виділення таких 

конструктивних елементів у окремі об’єкти обліку. А це означає, що всі 

елементи будуть розглядатися як окремі основні засоби з різними строками 

експлуатації. За ними буде нараховуватись амортизація виходячи з строку 

експлуатації кожного з них: основна конструкція (за мінусом вартості системи 

опалення і ліфта) буде амортизуватись 50 років, система опалення – 25 років, 

ліфт – 20 років. 

Проте потрібно враховувати, що елемент має бути конструктивно 

відокремлений і призначений для виконання певних самостійних функцій. 

Наприклад, в будівлі не можна виділяти як окремі об’єкти двері, вікна, панелі, 

бо це її конструктивні елементи, без яких немає будівлі. Аналогічно буває не 
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доцільно виділяти в окремі об’єкти мотор, кузов, колеса, коробку передач та 

інші частини, з яких складається автомобіль. Автомобіль у цілому (а не його 

частини) є окремим об’єктом основних засобів.  

В такому випадку на основну конструкцію, разом із системою опалення і 

ліфтом (тобто на загальну вартість будівлі) необхідно нараховувати 

амортизацію виходячи із строку її експлуатації, що становить 50 років.  

Проте якщо нараховувати амортизацію на окремі частини основних 

засобів, то потрібно враховувати, що деякі частини об’єкта можуть мати 

практично необмежений термін використання. Наприклад, у автомобілі різні 

його деталі і вузли можуть мати різні строки використання, а отже і 

амортизуватися вони будуть по-різному. Аналогічно і в інших об’єктах 

основних засобів. Справа в тому, що ресурс використання різних деталей 

основного засобу різний, а тому окремі деталі потрібно міняти частіше ніж 

інші.  

Методи для амортизації окремих об’єктів основних засобів можуть бути 

різні. Наприклад, кузов автомобіля може слугувати довше, ніж двигун, який 

потребуватиме заміни за коротший термін експлуатації. Отже, кузов автомобіля 

можуть амортизувати за прямолінійним методом, а двигун – за виробничим.  

Висновки  

Можливі два варіанти розрахунку амортизації об’єкта основних засобів: 1) 

об’єкт розглядають як єдине ціле і амортизують увесь об’єкт протягом строку 

його використання; 2) амортизують окремі частини об’єкта за різними 

термінами використання.  

Варіант розрахунку амортизації основних засобів підприємство обирає 

самостійно і зазначає в обліковій політиці. 
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Зміни, які відбуваються в суспільно-економічних процесах, завдяки появі 

і широкому впровадженню цифрових технологій мають усі ознаки революції. 

Широкого поширення набрав термін «четверта промислова революція».  

Перша промислова революція тривала з 1760 по 1840 роки. Її пусковим  

механізмом стало будівництво залізниць та винахід парового двигуна, що 

сприяло розвитку механічного виробництва. Друга промислова революція, що 
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почалася в кінці 19 сторіччя і тривала до початку 20 сторіччя, обумовила 

виникнення масового виробництва завдяки розповсюдженню електрики та 

впровадженню конвеєра. Третя промислова революція почалася в 1960-х роках 

минулого сторіччя. Її називають комп’ютерною або цифровою революцією, так 

як її каталізатором стали розвиток напівпровідників, використання великих 

ЕОМ, згодом персональних комп’ютерів та мережі Інтернет. Базуючись на 

різних визначеннях та наукових постулатах трьох промислових революцій, 

Клаус Шваб ввів термін «четверта промислова революція» [1, c. 11], ознаками 

якої є мобільний Інтернет, мініатюрні виробничі пристрої (які постійно 

дешевіють), штучний інтелект та машини здатні до навчання. Цифрові 

технології, засновані на апаратному та програмному забезпеченні і мережах, 

вже не є новиною, але стають усе більш досконалими та інтегрованими, 

викликаючи трансформацію суспільства та глобальної економіки, чим і 

забезпечують віддалення від третьої промислової революції.  

Цифрові технології несуть зміни у суспільне життя. Особи, що попадають 

до категорії цифрових мешканців – це покоління Z (Net Generation 6 - 

Generation Z, Net Generation, Internet Generation – термін, що застосовується до 

осіб, які народилися на початку 90-х – середині 2000-х), на сьогодні складають 

достатньо велику кількість населення в світі, і в Україні. На думку західних 

вчених, кількість цих осіб вже сьогодні є критичною наскільки, що вони 

потребують специфічного ставлення до себе з усіх ракурсів суспільно-

економічного життя [2, с. 10]. 

 Фінансові відносини і фінансовий бізнес завдяки процесам, що 

відбуваються в форматі третьої і четвертої промислових революцій зазнали і 

продовжують зазнавати докорінних змін. Ці зміни тривають і дуже важко 

спрогнозувати як виглядатиме фінансовий світ, скажімо, через 10 років.  
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Кріс Скіннер достатньо ґрунтовно описав концепцію функціонування 

цифрового банку. Зокрема, автор визначає, що в банку 21 сторіччя цифрова 

мережа виступатиме основою банку, а кол-центри, Інтернет-банкінг, мобільний 

банкінг та відділення – допоміжними додатками до цифрового фундаменту. 

Таке бачення формує нову парадигму – електронні технології не є елементом 

удосконалення банківського обслуговування, а є базою самого обслуговування. 

За новою парадигмою,  роздрібний банк – це не модель з готівковим грошовим 

оборотом в основі та електронним оборотом зверху. Навпаки, електронний банк 

є головним, а готівковий – додатковим [2, с. 14-15]. 

Не тільки банківські, а і інші фінансові операції, будуть суттєво 

трансформовані за рахунок масштабного впровадження цифрових технологій, 

яке вже триває і прискорюється. Ознакою цих процесів стане: 

зменшення операційних витрат, що в середньостроковій та 

довгостроковій перспективі призведе до здешевлення фінансових операцій для 

споживачів; 

зростання швидкості фінансових трансакцій за усіма фінансовими 

операціями; 

поступовий відхід від стандартних фінансових продуктів, формування 

набору віджетів або об’єктів за рахунок яких клієнт самостійно зможе 

формувати необхідний для нього продукт; 

явище масової персоналізації клієнтів та обробка великих масивів даних з 

використанням технології Big Data стають основним елементом аналізу ринку, 

результативності та управління маркетинговою діяльністю фінансової 

установи; 

концепція відносин з клієнтами зміниться. Початково це були людські 

стосунки «один до одного», далі – віддалені «один до багатьох», в новій 
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фінансовій парадигмі це знов відносини «один до одного», але в цифровому 

форматі [2, с. 19-20]. 

Відправною точкою при розробці цифрового банку нового покоління 

мають стати клієнти та співробітники. Основна маса клієнтів повинна мати 

доступ до сучасних гаджетів та мати необхідний мінімальний рівень 

кваліфікації для здійснення фінансових трансакцій. Кількість співробітників 

фінансових установ скорочуватиметься одночасно зі зростанням вимог до їх 

кваліфікації. Отже, перед ТОР–менеджментом постане питання як 

використовувати цифрові ресурси, в оптимальний спосіб розбудувати процеси 

та створити організаційну структуру, щоб отримати та утримати клієнтів та 

співробітників.  

В розвинених країнах процес трансформації фінансового сектора через 

широкомасштабне впровадження цифрових технологій відбувається дуже 

швидко, і завдяки фінансовій та технічній грамотності населення, і завдяки 

забезпеченню доступу до нової техніки та технологій. Тому формально існує 

дуже мало обмежень щодо реалізації нової цифрової фінансової парадигми в 

повній мірі. 

 Україна не належить до відсталих країн в плані впровадження в 

суспільно-економічну діяльність нових технологій, але і не є лідером.  Кількість 

Інтернет-користувачів в Україні за підсумками 2018 року збільшилась на 7%: 

наразі всесвітньою мережею користуються 70% українців (порівняно з 

показником 63% станом на грудень 2017-го). Про це свідчать дані дослідження 

Установчого дослідження 2018 Kantar TNS. 

Збільшився також і час перебування українців у мережі: 82% 

користувачів підключаються до Інтернету кожного дня, 14% – раз на тиждень 

або частіше, і лише 4% – декілька разів на місяць і рідше. 
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Згідно даних дослідження, 74% Інтернет-користувачів використовують 

для виходу в Інтернет смартфон, а 45% користувачів називають смартфон своїм 

основним пристроєм. 

Порівняно з 2017 роком, ці показники збільшились на 18%. У 2017 році 

смартфон для виходу в Інтернет використовували 56%, а основним пристроєм 

він був для 27% користувачів [3]. 

Попри достатньо оптимістичне повідомлення, необхідно звернути увагу 

на те, що йдеться про вихід в Інтернет. Більшість виходів в мережу не 

стосуються проведення банківських операцій. Це сфера інформації та розваг. В 

Європі в середньому на мобільний та Інтернет-банкінг приходиться до 50% 

платежів (дані сильно відрізняються від країни до країни). В Україні ця цифра 

приблизно складає не більше 40% і при цьому більшість транзакцій стосується 

оплати комунальних послуг та придбання квитків на проїзд.  

На сьогодні стає зрозумілим, що відділення точно збережуться як офіси 

для продаж банківських продуктів. Усі операційні функції поступово відійдуть 

до мобільного банкінгу. Але питання, коли суспільство буде повністю готовим 

до такої трансформації, залишатиметься відкритим ще упродовж достатньо 

тривалого часу.  

Ризики фінансового сектору пов’язані з діджиталізацією здебільшого 

стосуватимуться банківського сегменту. Звісно, що  банки волітимуть швидко 

упроваджувати нові технології для зменшення операційних витрат. Масовим 

стане явище (ми вже це спостерігаємо зараз) зменшення кількості банківських 

відділень і операціоністів, що обов’язково створюватиме незручності для 

споживачів банківських послуг, які або не мають необхідних пристроїв, або не 

мають належної технічної і фінансової грамотності. Більшість операціоністів 

мають бути перекваліфіковані у продавців банківських послуг, що є дуже 

складною задачею. 
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Суспільний менталітет не встигає за цифровими технологіями. 

Опитування показують, що більшість споживачів банківських послуг дратує 

звичайна автоматизація роботи колл-центрів. Існують фінансові сфери, де 

достатньо важко уявити собі продаж, що здійснюється без допомоги 

консультанта. В першу чергу це стосується накопичувального страхування 

життя, приватного пенсійного страхування та приватних інвестицій. 

Зростання цифрових трансакцій потребує належного рівня кібербезпеки. 

Формування необхідної для цього інфраструктури також стане викликом, як з 

позицій фінансів, так і з позицій кадрового забезпечення. Ризиком є те, що в 

конкурентній боротьбі будуть приймати участь установи, які не здатні виконати 

вимоги кібербезпеки, але намагатимуться широко впроваджувати цифрові 

сервіси для своїх клієнтів.  

Таким чином, зрозумілим є безальтернативність формування нової 

фінансової парадигми, що базуватиметься на основі цифрових технологій. 

Водночас необхідно зважувати на ризики, які з’являтимуться при цьому і 

будувати захисні стратегії. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

РОЗРОБИТИ АЛГОРИТМ СКРИНІНГУ ТА ДІАГНОСТИКИ ПСИХІЧНИХ 

І ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ ТА МОДЕЛЬ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ 

ПСИХОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ 

 

Табачніков С.І. 

Харченко Є.М. 

Осуховська О.С. 

Чепурна А.М.,  

Салдень В.І. 

ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ 

 

Актуальність. Залежність від психоактивних речовин (далі – ПАР) є 

складною проблемою сучасного суспільства, що має соціальний, економічний, 

правовий, медичний та інші аспекти. Як свідчать дані епідеміологічних 

досліджень, рівень розповсюдження адиктивної поведінки неухильно 

підвищується та поширюється в більшості країн світу. Особливо небезпечним 

це стає через зростання споживання ПАР серед дітей і підлітків, що призводить 

до ранньої психофізичної декомпенсації та десоціалізації підростаючого 

покоління. За даними ВООЗ, Україна належить до низки країн з високим рівнем 

вживання підлітками ПАР. 

У зв’язку з вищевказаним, необхідність розробки та впровадження 

алгоритму скринінгу психічних і поведінкових порушень, а також модель 

надання первинної медичної допомоги дітям і підліткам, які вживають ПАР, є, 

безумовно, актуальною.  
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Мета і завдання роботи. На підставі системного підходу розробити і 

впровадити алгоритм скринінгу та діагностики психічних і поведінкових 

порушень, а також модель надання первинної медичної допомоги дітям і 

підліткам, які вживають психоактивні речовини. Завдання: 1 – виявити 

особливості вживання ПАР дітьми і підлітками та паттерни їх адиктивної 

поведінки за допомогою розробленого інструментарію дослідження; 2 – 

визначити чинники, які спонукають дітей вживати ПАР; 3 – дослідити 

особливості дитячо-батьківських взаємовідносин в родинах, діти яких 

вживають ПАР; 4 – науково обґрунтувати, розробити та впровадити алгоритм 

скринінгу психічних і поведінкових порушень, а також модель надання 

первинної медичної допомоги дітям і підліткам, які вживають ПАР; 5 – оцінити 

та впровадити систему психогігієни, психопрофілактики, психокорекції 

вживання ПАР у дітей і підлітків у практичні заклади охорони здоров’я, 

профільні кафедри закладів вищої навчальної освіти. 

Структура, методи та матеріали дослідження: клініко-анамнестичний, 

соціально-демографічний, патопсихологічний, клініко-психопатологічний, 

психодіагностичний, статистичний. На першому етапі НДР (2020 рік) 

проведемо обстеження 300 учнів загальноосвітніх шкіл м. Києва  5 – 11 класів, 

з яких буде відібрано та включено в дослідження особи з наявними психічними 

і поведінковими порушеннями, які вживають ПАР. Планується розробити та 

апробувати алгоритм скринінгу та діагностики психічних і поведінкових 

порушень у пацієнтів, які вживають ПАР. Дослідження буде проводитись 

анонімно за згодою респондентів та їхніх батьків. На другому етапі (2021 рік) 

планується проведення дослідження особливостей психічних і поведінкових 

порушень у дітей та підлітків, які вживають ПАР, з урахуванням дитячо-

батьківських взаємовідносин, визначення їх потреби в первинній і 

спеціалізованій медичній допомозі та психосоціальних втручаннях. На 
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третьому етапі (2022 рік) розробимо та впровадимо модель первинної медичної 

допомоги дітям і підліткам, які вживають ПАР, а також дослідимо її 

ефективність. 

Етапи дослідження: І етап – 2020 рік «Розробка, апробація алгоритму 

скринінгу та діагностики психічних і поведінкових порушень у дітей і підлітків, 

які вживають ПАР. ІІ етап – 2021 рік «Дослідження особливостей психічних і 

поведінкових порушень у дітей і підлітків, які вживають ПАР, з урахуванням 

дитячо-батьківських взаємовідносин, визначення їх потреби в первинній і 

спеціалізованій медичній допомозі та психосоціальних втручаннях». ІІІ етап – 

2022 рік «Розробка та впровадження моделі первинної допомоги дітям і 

підліткам, які вживають ПАР, дослідження її ефективності». 

Практична цінність очікуваних результатів. Виконання вищевказаних 

завдань дозволить запропонувати ефективний алгоритм скринінгу та 

діагностики психічних і поведінкових порушень, а також розробити модель 

надання первинної медичної допомоги дітям і підліткам, які вживають ПАР. За 

результатами дослідження планується розробити нормативні документи МОЗ 

України, методичні рекомендації, посібники, інформаційні листи, 

нововведення. 

Передбачувана ефективність виконання НДР. Медична ефективність 

полягатиме в ранньому виявленні психічних і поведінкових порушень у дітей і 

підлітків, які вживають ПАР, покращенні якості надання медичної допомоги. 

Соціальна ефективність набуватиметься за рахунок своєчасного проведення 

психогігієнічних та психопрофілактичних заходів дітям і підліткам, які 

вживають ПАР. Економічна ефективність полягатиме у зменшенні обсягів 

необґрунтованого призначення лікарських засобів на 20-30%, оптимізації 

застосування методів психогігієни, психопрофілактики та психокорекції. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КУРСІВ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ В 

ЗАГАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
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Харченко Є.М. 

Осуховська О.С. 

Чепурна А.М. 

Салдень В.І. 

ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ 

tabachnikov1940@ukr.net   

  

Актуальність. Проблема вживання психоактивних речовин (ПАР) серед 

населення більшості країн світу, зокрема в Україні, є однією з найбільш 

значних медико-соціальних питань сучасності. При цьому розлади психіки і 

поведінки внаслідок вживання ПАР становлять 58,4% серед усіх інших 

випадків. Становище виглядає ще більш загрозливим у зв’язку зі значною 

соматизацією даних хворих, яка стрімко розвивається внаслідок вживання ПАР. 

Особливо тяжкою психічною і соматичною патологією страждають хворі 

молодого та літнього віку. Масштаби асоційованої з наркологічними 

захворюваннями соматичної патології настільки значні і поліморфні, що 

представляють фактично всі відомі в клінічній медицині патологічні стани або 

порушення серцево-судинної (48%), шлунково-кишкової (32%), легенево-

дихальної (20%), та інших систем. Соматогенні розлади нашаровуються на 

різнопланові психічні і поведінкові порушення (тривожні, депресивні, 

астеничні, агресивні), що зумовлює для сімейного лікаря досить складну 
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клінічну картину і становить важку проблему для діагностики, лікування і 

профілактики хворих, які вживанють ПАР. Сучасна медична реформа в Україні 

переорієнтувала первинну медичну допомогу даним хворим до системи 

сімейної медицини. Звісно, що особи, які зловживають ПАР, усіма 

можливостями не бажають звертатись до профільних спеціалістів (психіатрів, 

наркологів, психотерапевтів), а шукають медичну допомогу у лікарів загальної 

практики, що значно ускладнює проблему. Таким чином, формування 

ефективної первинної медико-соціальної допомоги особам, які вживають ПАР, 

потребує сучасного ретельного науково-теоретичного та практичного 

обґрунтування даного питання. Окрім того, відкритим на сьогодні залишається 

аспект відповідної високопрофесійної підготовки кадрового складу лікарів 

сімейної та загальної практики, а також медичних, практичних психологів та 

соціологів, які займаються даною темою. 

Основною метою курсів інформації і стажування «Алгоритм надання 

первинної медичної допомоги в загальній практиці сімейної медицини 

пацієнтам, які вживають психоактивні речовини» є підвищення рівня знань і 

умінь, відповідно до кваліфікаційних вимог та підготовка сімейних лікарів до 

своєчасної діагностики та надання ефективної медичної допомоги пацієнтам, 

які вживають психоактивні речовини в умовах первинної ланки. 

Програму курсів побудовано за принципом створення окремих блоків, що 

забезпечує удосконалення теоретичних і практичних навичок при звертанні 

пацієнтів до загальносоматичної мережі. 

Передбачено засвоєння фахівцями теоретичних знань і практичних 

навичок щодо діагностики вживання ПАР та психологічного тестування, 

проведення клінічного скринінгу і заповнення відповідної документації, а 

також практичному опануванню нормативно-правової бази й алгоритму 

надання первинної медичної допомоги в загальній практиці сімейної  медицини 
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пацієнтам, які вживають ПАР. 

Підготовка лікарів за фахом «сімейна медицина» проводиться з 

використанням лекцій, семінарів і практичних занять та разрахована терміном 

на 5 навчальних днів (30 годин). 

Після закінчення курсів лікарям, які засвоїли програму, видаються 

документи (сертифікат і посвідчення) встановленого зразка. 

Освітня програма курсів інформації і стажування розкриває 10 провідних 

тем, суттєвість яких необхідно опанувати курсантам (сімейним лікарям) в 

процесі навчання, а саме: 

1. Сучасні аспекти законодавства України з питань надання психіатричної 

і наркологічної допомоги. Невідкладна медична допомога при психічних і 

поведінкових розладах внаслідок вживання психоактивних речовин на етапі 

первинної ланки загальносоматичної мережі. 

2. Алгоритм застосування оціночного переліку і глосарію психічних і 

поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин за МКХ-10. 

Скринер розпізнавання випадку найбільш розповсюдженої наркологічної 

патології. Тактика ведення таких хворих. 

3. Клініка та патоморфоз наркологічних захворювань. 

У даній темі надано клінічні особливості основних захворювань 

наркологічного профілю, зокрема, що зустрічаються в практиці лікаря сімейної 

медицини. Крім того, проаналізовано динаміку сучасного патоморфозу 

наркологічних захворювань та їх варіабельність за останні роки у світі і нашій 

країні.  

4. Первинна, вторинна і третинна профілактика алкогольних та 

наркотичних проблем. Короткі профілактичні інтервенції. 

5. Принципи застосування сучасних методів психофармакотерапії і 

психокорекції при психічних і поведінкових розладах в умовах медичних 
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закладів первинної ланки. 

6. Методика вивчення скарг пацієнта з психічними розладами і 

відхиленнями поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин,  

первинна оцінка його психічного стану.  

7. Розпізнавання випадків гострих (зокрема інтоксикаційних) та 

хронічних психічних розладів внаслідок вживання психоактивних речовин. 

Синдроми порушення свідомості. Алгоритм первинної діагностики делірію. 

8. Практичні аспекти проведення коротких профілактичних інтервенцій, 

навчальних профілактичних тренінгів. 

9. Практичні аспекти проведення профілактичних наркологічних оглядів 

за програмами ВООЗ «Аудит» та «Клінічний скринінг». Документація оглядів і 

порядок її ведення. Необхідне обладнання та оснащення для проведення.  

10.  Методики проведення лікарського огляду щодо вживання 

психоактивних речовин, лабораторного обстеження та психологічного 

тестування. 

Всього: лекцій – 18 годин; семінарів – 4; практичних занять – 8; взагалі – 

30 годин.  

Висновки: 

1. Представлена освітня програма курсів інформації та стажування за 

темою «Первинна медична допомога в загальній практиці сімейної медицини 

пацієнтам, які вживають психоактивні речовини» створена за критеріями 

основних розділів психіатрії, які необхідні до опанування лікарями сімейної 

медицини в своїй практиці. 

2. Програма створена для лікарів сімейної медицини розподілена на 10 

тематичних блоків, які відображають суттєвість теоретичного і практичного 

розуміння загальної психіатрії в масштабі сімейної медицини. 

3. Дана освітня програма повністю співпадає з глосарієм МКХ-10; 
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відображує як основні розділи психіатрії так і конкретний матеріал за різними 

видами вживання ПАР, найбільш розповсюджених у світі і в Україні 

(алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія). 

4. Значна частина програми, крім розгляду назологічних форм психічних 

захворювань і характеристики ПАР, відображує наслідки їх вживання, як 

психічні, так і соматичні за основними профілями: серцево-судинної, 

шлунково-кишкової, легенево-дихальної патології та інш. При цьому 

висвітлюється питання вікових та ґендерних особливостей. 

5. В цілому програма розглядає аспекти діагностики, лікування та 

профілактики психічних і соматичних порушень різного спектру в практиці 

сімейної медицини. 

 

 

Тематика: Державне управління  

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

Терещенко М.М. 

Здобувач наукового ступеня,  

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 

 

Громадський контроль виступає допоміжним фактором громадського 

контролю по відношенню до інституту державного контролю. З цього приводу 

К.С.Бельський зауважив, що у «держави може не вистачати ресурсів для 

організації повноцінного контролю в деяких сферах, а зацікавлені громадяни 

мають бажання і можливості для подібного контролю» [1, с.117]. У такий 
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спосіб громадський контроль виконує сублімуючу роль у сфері публічного 

управління, оскільки заповнює певні технологічні лакуни державного контролю 

у напрямку його неспроможності гарантувати належну результативність сфери 

публічного управління. Виходячи із цього, громадський контроль у концепції 

вченого являє собою водночас як властивість, так і функцію громадянського 

суспільства.  Це обумовлено тим, що «суспільство і громадянин як його 

одиниця, будучи джерелом і засновником влади, об'єктивно зацікавлені в тому, 

щоб держава ефективно функціонувала, виконуючи свій головний 

(конституційний) обов'язок - визнавати і забезпечувати права і свободи людини 

і громадянина» [1, с.120]. Така аргументація вченого базується на тому, що 

«засновуючи владу (державу), народ делегує їй і функцію контролю, разом з 

тим певний обсяг контрольних повноважень суспільство зберігає за собою, 

оскільки держава цілком здатна «поглинути» громадянське суспільство і є 

постійною потенційною загрозою як правам окремого індивіда, так і народу в 

цілому» [1, с.123]. В цьому як раз і проявляється гностична й технологічна 

доцільність запровадження громадського контролю у сфері публічного 

управління, яка слугує збалансовуючим інструментом зрівняння позицій всіх 

суб’єктів державно-громадської взаємодії. 

Підтримуючи контекстність аналізу співвідношення державного та 

громадського контролю, Е.Робертс вказав на недопустимість їх ототожнення 

та протиставлення, враховуючи їх методологічну схожість та відмінність, яка 

позначається у функціональній структурі впливу на систему публічного 

управління. Таку схожість вчений вбачає у єдності цілей, гностичних завдань, 

та співпадіння принципів, а відмінність – у способах виникнення, порядку 

створення, правовому становищі, характеру повноважень. Виходячи із цього, «у 

загальному вигляді вони мають особливу соціально-правову природу і певне 

функціональне призначення; позбавлені владного характеру; не є 
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обов'язковими; суб'єктами не можуть виступати органи державної влади та 

місцевого самоврядування; здійснюються від імені громадськості і громадян; 

мають різноманітність форм проведення; позбавлені жорсткої формалізації і 

регламентації» [2]. Це, у такий спосіб, свідчить про певну імітацію діючих 

інститутів та форм громадського контролю, що тим самим закладає 

функціональні передумови для «заохочення» здійснення громадського 

контролю як структурної умови здійснення результативного державного 

контролю. Виходячи із цього, держава має бути сама зацікавлена у створенні 

відповідного «інституційного середовища інноваційного розвитку, який 

передбачає підтримку самоорганізації громадян, які об'єднуються для 

здійснення контролю над діяльністю державних і муніципальних органів» [2]. 

Така технологічна конструкція в межах сучасної держави призводить до 

створення великої кількості громадських організацій, стратегічно й 

функціонально спрямованих на здійснення громадського контролю. Саме така 

соціальна практика реалізації громадського контролю є регламентною умовою 

результативності реалізації публічної влади. 

Достатньо функціональний статус громадського контролю у сфері 

публічного управління обґрунтовує в межах своєї концепції також В.В.Гриба, 

який вказав на те, що він допомагає «виявити факти грубих, систематичних, 

масових порушень прав людини» [3, с.208]. Це безпосередньо свідчить про 

його низьку ефективність для збору доказової бази та проведення додаткових 

розслідувань у різних сферах суспільного життя, оскільки його основна функція 

зводиться за спостереженням за відповідними суспільними процесами. Це 

досить чітко ілюструє методологію розуміння громадського контролю, під яким 

розуміється «безпосереднє спостереження представниками громадських 

організацій та ініціативних груп за дотриманням прав і законних інтересів 

громадян в установах і органах державної влади і місцевого самоврядування, на 



715 
 

 

 

підприємствах різної форми власності з метою припинення та (або) 

недопущення порушення прав і законних інтересів громадян» [3, с.209].  

Подібна теоретична конструкція розуміння громадського контролю 

представлена в концепції В.Є.Чіркіна, який пропонує розуміти під ним 

«відповідальне спостереження громадян за дотриманням владою прав і 

законних інтересів громадян або контроль (спостереження) громадян за 

виконанням владою своїх зобов'язань» [4, с.308]. Виходячи із цього, 

громадський контроль стосується безпосередньої діяльності громадських 

організацій та дії окремих громадян щодо спостереженням та розробленням 

відповідних рекомендацій щодо вдосконалення певних процесів у сфері 

публічного управління. З огляду на це, на думку вченого, про громадський 

контроль у сфері публічного управління «слід говорити лише в тому випадку, 

якщо строго дотримуватись таких принципів, як незалежність (незалежність в 

оцінках і незалежність від влади) і безпосередня участь» [4, с.309]. Такий 

контекст, на думку вченого, обумовлений специфікою об’єкту та суб’єктів 

громадського контролю, де в першому випадку до нього належить держава та її 

життєдіяльність, а в другому – незалежні від влади інститути громадянського 

суспільства – громадяни, їх об'єднання засоби масової інформації, міжнародні 

організації. У такий спосіб вченим виокремлено два базових механізму 

контролю: контроль зверху (асоціюється з державним управлінням та 

політичною системою) і контроль знизу, який передбачає суспільно-політичний 

контроль, основною метою якого є забезпечити спостереження громадянського 

суспільства за державними інститутами. 
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Тематика: Сільськогосподарські науки 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ 

ВИРОЩУВАННЯ 

 

Тетерук О.В. 

асистент кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 
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Соя є основною зернобобовою культурою в світі. Її зерно збалансоване за 

протеїном і перетравними амінокислотами. У насінні сої міститься 30-55% 

білка, 13-26% жиру, 20-32% крохмалю. У золі багато калію, фосфору, кальцію, 

а також вітамінів. 

На півдні України, виходячи із температурних умов, можна вирощувати 

на зерно ранні, середньостиглі і середньопізні сорти. Нестача вологи тут 

компенсується зрошенням. 

В даний час соя в Україні і нашій області переживає своє друге 

відродження, адже для цього є великі можливості. 
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Збільшення виробництва сої в усіх зонах вирощування обумовлено як 

розширенням площ посіву, так і, що дуже важливо, підвищення її урожайності. 

Для реалізації потенційних можливостей сорту велике значення мають 

конкретні умови росту і характер впливу рослин одна на одну. Домінуюча нині 

широкорядна сівба сої (60-70 см) визначається значною мірою не біологічними 

особливостями цієї культури, а необхідністю знищення бур’янів і набором машин, 

що використовують для сівби. Однак існує багато прикладів того, що більш 

вузькорядні посіви можуть забезпечити велику продуктивність цієї культури. 

За даними наших досліджень найбільший період вегетації спостерігається 

при нормі висіву 300 тис. шт/га. Схема сівби також впливає на довжину періоду 

вегетації. Так за сівби з міжряддям 15 см період вегетації рослин сої в середньому 

є більшим на 1 добу, ніж за сівби 30 см. Збільшення ширини міжрядь до 45 см 

призводить до зменшення тривалості періоду вегетації на 3 доби у порівнянні з 

сівбою 15 см. Така закономірність пояснюється тим, що за однакової густоти 

стояння рослин зі зменшенням ширини міжрядь зменшується конкуренція між 

рослинами в рядах, більш ефективно використовуються елементи живлення і 

ґрунтова волога, що призводить до збільшення періоду вегетації рослин сої. 

Стосовно наших досліджень можна зазначити, що площа живлення має 

вплив на усі морфологічні ознаки. Зі збільшенням густоти стояння рослин за 

всіх способів сівби збільшувалась висота кріплення нижнього бобу від поверхні 

ґрунту та зменшувалась кількість бічних гілок. Найбільшою висота рослин в 

досліді формувалась при сівбі 500 тис.шт/га, що складало в середньому 80,3 см. 

Схема посіву не мала прямого впливу на висоту рослин. Найбільша 

висота рослин формувалась за сівби з міжряддям 30 см., найменшою була 

сформована при збільшенні ширини міжрядь до 45 см. Також ми можемо 

зазначити, що зі збільшенням ширини міжрядь збільшується висота кріплення 

нижнього бобу. Найбільшою вона відзначена при сівбі з міжряддям 15 см. 
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Досліджувані фактори мали суттєвий вплив на показник кількості бічних 

гілок на рослині. Кількість бічних гілок змінювалась як зі зміною способу 

сівби, так і зі зміною норми висіву насіння сої. Цей показник у піддослідного 

сорту Єлена за сівби з міжряддям 15 см був найбільшим, а збільшення ширини 

міжрядь і норми висіву призводили до зменшення кількості бічних гілок. 

Аналізуючи дані впливу ширини міжрядь на площу листкової поверхні, 

можна зазначити, що за однакових норм висіву площа листкової поверхні 

майже не змінювалась, але дана закономірність коливалась за різних норм 

висіву в бік збільшення листкової поверхні за сівби з міжряддям 30 см. 

Стосовно аналізу накопичення площі листкової поверхні по періодам 

росту та розвитку рослин сої можна зазначити, що найбільш суттєвий приріст 

листкової поверхні спостерігався в період бутонізації-утворення бобів. 

Найменш суттєвий приріст  утворення бобів-налив насіння. 

Одним із важливих показників структури врожаю культури є маса 1000 

насінин. Цей показник якості має велике значення в насінництві сої. Дана 

ознака залежить від впливу погодних умов, але визначальну роль у його 

вираженні мають властивості сорту. 

За результатами наших досліджень виявлено, що зі збільшенням густоти 

стояння за всіх схем сівби зменшується кількість бобів на одну рослину. 

Найбільший цей показник зафіксовано за сівби з нормою 300 тис.шт/га (в 

середньому 27,7 шт/рослину). Ми не можемо стверджувати, що схема сівби 

мала вплив на цей показник. Але за результатами наших досліджень 

спостерігалась тенденція до зменшення цього показника при збільшенні 

ширини міжрядь. Також зі збільшенням норми висіву зменшувалась кількість 

насінин в 1 бобі та кількість насінин з 1 рослини. 

Загущення посівів сої поряд зі зниженням загальної кількості насіння на 

одній рослині призводило до зменшення маси 1000 насінин. Так, найбільша 
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маса 1000 насінин спостерігалась за сівби з нормою висіву 300 тис.шт/га та 

становила відповідно 167,5 г, 169,4 г, 163,4 г. 

Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок, що загущення 

посівів сої незалежно від схеми сівби приводить до зменшення продуктивності 

однієї рослини сої. 

Урожай і варіювання показників його структури знаходяться в прямій 

залежності від сортових особливостей вирощуваних сортів сої, ширини 

міжрядь та загущеності посівів. 

Можна зазначити, що досліджувані фактори мали вплив на рівень 

урожайності сої. Збільшення норми висіву з 300 тис.шт/га до 500-700 тис.шт/га 

призводило до збільшення рівня урожайності. Найбільшу урожайність 

зафіксовано за норми висіву 700 тис.шт/га з міжряддям 15 см. Він перевищував 

інші варіанти досліду від 0,2 ц/га до 4,6 ц/га. Аналізуючи вплив норм висіву за 

різних схем можна зазначити, що найбільший рівень урожайності при сівбі з 

міжряддям 30 та 45 см формувався при нормі 500 тис.шт/га, а загущення до 700 

тис.шт/га знижувала рівень урожайності. 

Отже, для отримання максимального рівня продуктивності сої сорту 

Єлена в зрошувальних умовах півдня України ми рекомендуємо проводити 

сівбу високоякісним насінням з шириною міжрядь 15 см та нормою висіву 700 

тис.шт/га. Але для досягнення максимального економічного та енергетичного 

ефекту, а також отримання більшого прибутку сівбу сої проводити з шириною 

міжрядь 30 см та нормою висіву 500 тис.шт/га. 
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Тематика: Юридичні науки 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТРУДОВИЙ СТРАЙК: ЦЕ РЕАЛЬНО? 

 

Тихонюк О.В. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

старший викладач кафедри господарського та адміністративного права 

 

При розгляді даного питання потрібно звернути увагу на те, що у процесі 

трудової діяльності між працівником і роботодавцем, як правило, виникають 

непорозуміння і суперечності з питань застосування законодавства про працю, 

які набувають статусу трудового спору у тому разі, якщо одна із сторін 

трудових відносин (як правило, найчастіше такою стороною є працівник) 

звертається до компетентних органів за вирішенням конфліктної ситуації або 

змушена вдаватись до крайнього засобу вирішення проблемного питання, а 

саме — оголосити страйк.  

В науці трудового права існує наступна класифікація трудових спорів: 

індивідуальні, колективні, конфлікти інтересів (економічні), конфлікти права 

(юридичні). Конфлікти інтересів виникають у зв'язку з вимогами встановлення 

нових або зміні існуючих умов праці, а конфлікти права виникають при 

порушенні прав, встановлених для сторін трудових відносин, юридичними 

актами. Ці конфлікти вирішуються на основі застосування тлумачення чинного 

законодавства за скаргами зацікавлених працівників або роботодавців 

(наприклад, недотримання роботодавцем норм щодо умов праці, 

індивідуальних або колективних прав працівників). Індивідуальні та колективні 

трудові конфлікти стосуються інтересів окремих осіб або груп працюючих 
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(колективів). Якщо індивідуальний спір впливає на стан одного працівника, то 

вирішення колективного спору впливає на стан групи працівників, на умови 

праці всього колективу або його частини.  

Щодо самих причин трудових конфліктів, то їх дуже багато (наприклад, 1) 

прийняття на роботу без укладання трудового договору і оформлення трудової 

книжки; 2) укладання трудового договору, умови якого погіршують становище 

працівника; 3) примушування працівника під страхом звільнення до заміни вже 

укладеного безстрокового трудового договору строковим; 4) несвоєчасна 

виплата заробітної плати або існує борг по зарплаті; 5) ненадання відпустки або 

працівника примушують піти у відпустку за власний рахунок; 6) або 

роботодавець систематично порушує соціально-психологічний клімат на 

виробництві і цим завдає працівникові сильних душевних страждань etc), тому 

О.В. Кабанець пропонує згрупувати ці причини за наступними ознаками: 

соціально-професійні, соціально-економічні, соціально-психологічні, 

організаційно-господарчі, організаційно-правові. Отже, 1) причинами 

соціально-професійного характеру слід вважати недоліки в підборі та 

розстановці персоналу, необ'єктивність оцінки роботодавцем результатів праці 

працівників, домагання працівника на більш високу посаду або розряд і 

обмеженість можливостей їхнього задоволення в межах підприємства; 2) 

соціально-економічними причинами трудових конфліктів є тяжке фінансове 

становище окремих підприємств, яке не дозволяє своєчасно виплачувати 

заробітну плату працівникам, надавати пільги і компенсації відповідно до 

чинного законодавства про працю, колективного та трудового договору;  3) 

соціально-психологічними причинами трудових конфліктів вважаються 

невідповідність стиля керівництва, особистісних якостей керівника чеканням 

колективу або окремих працівників, несприятливий соціально-психологічний 

клімат на виробництві; 4) організаційно-господарчими причинами є недоліки в 
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організації праці та відпочинку працівників, неритмічність роботи 

підприємства, простої, неоплачувані відпустки, недоліки в організації охорони 

праці, а також недоліки в нормуванні та оплати праці;  5) до причин 

організаційно-правового характеру відноситься недосконалість та 

суперечливість законодавства, низька правова культура роботодавців і 

працівників; свідоме порушення роботодавцем норм законодавства [1, с. 159-

160].   

Наприклад, за даними Національної служби посередництва і примирення 

(НСПП) упродовж 1999-2019 років домінуючими причинами виникнення 

трудових спорів в Україні залишаються значна заборгованість із виплати 

заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати. 

Серед інших вимог найманих працівників — підвищення рівня оплати праці, 

запровадження встановленого законом мінімального розміру оплати праці, 

виконання заходів з охорони та безпеки праці (як правило, незадовільна 

організація охорони праці і недотримання вимог техніки безпеки зумовлюють 

зростання рівня виробничого травматизму і професійних захворювань), 

укладання і виконання колективних договорів та угод; також мали місце 

вимоги щодо забезпечення продуктивної зайнятості працюючих; вимоги щодо 

організації виробничого процесу, порушення соціальних і трудових прав 

найманих працівників у зв'язку з установленням нових або зміною існуючих 

соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, застосуванням 

вимушеної неповної зайнятості, роботи в умовах неповного робочого дня 

(тижня) [2]. 

Відповідно до частини 1 статті 44 Конституції України кожен, хто 

працює, має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів. За загальним правилом право на страйк передбачає колективні дії 

тих, хто бере участь у страйку, адже при виникненні конфлікту між групою 
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працівників і роботодавцем захищаються не права окремого працівника, а 

колективу в цілому. Натомість О.С. Герасимова вважає, що «під страйком слід 

розуміти не тільки тимчасову добровільну відмову працівників від виконання 

трудових обов'язків (повністю або частково) з метою вирішення колективного 

трудового спору, а й відмову працівника (групи працівників) від виконання 

своїх трудових обов'язків для вирішення індивідуального трудового спору» [3, 

с. 51].  

Як правило, страйк може бути розпочатий найманими працівниками за 

наявності певних взаємопов'язаних умов: 1) наймані працівники (або окремі 

категорії найманих працівників) відповідно до чинного законодавства про 

працю повинні пройти процедуру вступу до КТС і цей спір має бути 

зареєстрований НСПП; 2) примирні процедури не привели до вирішення КТС 

або роботодавець ухиляється від примирних процедур, або не виконує угоди, 

досягнутої під час вирішення КТС. Вважаємо, що жодні примирні процедури є 

зайвими, якщо мова йде про недотримання (або невиконання) роботодавцем 

умов укладеного з працівником трудового договору (на нашу думку, абсурдною 

видається ситуація, коли одна сторона грубо порушує права іншої сторони і не 

приховує цього, а сторона, права якої порушуються, погоджується чекати 

«покращення», а також коли їй «посміхнеться доля») — працівникові достатньо 

оголосити (бажано письмово) свої вимоги і відмовитись від роботи, якщо в 10-

денний термін роботодавець їх не виконує (тобто, матиме місце індивідуальний 

трудовий страйк, коли працівник відмовляється від виконання своїх трудових 

обов'язків для вирішення індивідуального трудового спору); наприклад, у Данії 

«працівник, чия честь була ображена на роботі, має право призупинити роботу 

до того часу, доки йому не принесуть вибачення» [4]. 

Як бачимо, нехтування інтересами найманих працівників з боку 

роботодавця, не реагування (або ігнорування) на їхні вимоги стає каталізатором 
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конфліктних процесів; у свою чергу, страйк це не тільки виключно масова 

відмова від роботи [5, ст. 17], а й індивідуальне право кожного працюючого 

самостійно приймати рішення щодо відмови у наданні своїх трудових послуг 

(зауважимо, що під час індивідуального трудового страйку не зайвим буде і 

звернення працівника зі скаргою на неправомірні дії роботодавця до Державної 

служби України з питань праці).  

Наразі реалізація права на індивідуальний страйк для захисту 

індивідуальних трудових прав можлива за умови внесення відповідних змін до 

чинного законодавства або прийняття спеціального закону про трудові спори 

(конфлікти), який би закріпив можливість проведення страйку не лише для 

працюючої більшості, але й для меншості працівників, права яких були 

порушені роботодавцем (на даний момент на локальному рівні повинен бути 

прописаний «по кроковий» механізм процедури проведення індивідуального 

страйку, а допоки цього не відбулось, працівникові, права якого порушуються 

роботодавцем, слід вибудовувати свій захист із дотриманням, у першу чергу, 

чинного Кодексу законів про працю України, глава XV якого визначає механізм 

поновлення порушених прав працівників).  

Також ми вважаємо, що Конституційний суд повинен обов'язково надати  

офіційне тлумачення конституційної норми «права на страйк усіх, хто 

працює», щоб уникнути в подальшому зловживань і штучних обмежень прав 

працівників. 
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Питання професійної орієнтації та професійного самовизначення молоді в 

останні роки набули особливої актуальності. 
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Тільки в юності, завдяки новій соціальній ситуації розвитку, проблема 

самовизначення стає актуальною для особистості, як її помисли і переживання; 

істотно змінюються внутрішні умови, що опосередковують зовнішні впливи на 

особистість. Потреба в самовизначенні стає стрижневою в особистості. Ця 

інтеграція проявляється вже в акті прийняття професійного наміру 

дев'ятикласником, який має вирішити, йти йому в Х клас, професійно-

технічний навчальний заклад або коледж чи технікум.  

Становлення потреби у самовизначенні означає появу нового і 

найважливішого для ранньої юності джерела розвитку: виникнення 

різноманітних протиріч особистості, що утворюють рушійні сили її 

професійного самовизначення. В узагальненому вигляді їх можна представити 

як суперечність між потребою і вимогами обраної професійної діяльності, а 

також знаннями, вміннями, способами, необхідними для реалізації цілей. 

Найбільш адекватною завданням дослідження проблеми самовизначення 

нам представляється обґрунтована М.С. Каганом класифікація, критерій якої 

лежить в системі суб'єктно-об'єктних відносин. Структурний аналіз такої 

системи, де «точкою відліку» є діяльність суб'єкта, дозволяє виділити чотири 

види діяльності: перетворювальну, пізнавальну, ціннісно-орієнтаційну та 

комунікативну, в яких реалізуються всі можливі типи зв'язків суб'єкта та 

об'єкта. 

Специфіка різних професій створює неоднакові можливості для 

залучення учнівської молоді до реальної перетворювальної діяльності. 

Взаємодіючи з пізнавальною та ціннісно-орієнтаційною діяльностями, 

перетворювальна діяльність набуває провідної ролі у процесі професійного 

самовизначення. Величезну роль у процесі професійного самовизначення грає 

комунікативний зв'язок молодої людини з іншими людьми, в тому числі з 

фахівцями обраної професії (педагогами , практиками, керівниками). 
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           З усіх основних видів діяльності найважливіше значення у процесі 

професійного самовизначення має перетворювальна діяльність, організована 

як активна «проба сил». Залучення старшокласників, а в нашому випадку – 

студентів молодших курсів - у практичну діяльність, пов'язану з областю їх 

професійних інтересів, покликане сприяти успішному вирішенню особистісних 

протиріч, що утворюють рушійні сили розвитку професійної спрямованості та 

професійної самосвідомості. 

Обравши професію і опановуючи її в процесі навчання молоді люди 

мають змогу оцінити свої можливості у відповідності до обраного фаху, 

зорієнтуватися у наявності в себе «хисту» до даної професії та здатності 

здобути необхідні для успішної діяльності знання та вміння по закінченні 

навчального закладу. 

Саме тому, метою нашого дослідження було визначити мотиви вибору 

професії (до навчання) та відповідність індивідуальних якостей особистості 

вимогам обраної спеціальності (в період завершення навчання). 

Предметом дослідження є індивідуальні особливості майбутніх 

бухгалтерів та їх відповідність вимогам професії (на підставі професіограми). 

Для досягнення поставленої мети використовуються результати 

комплексного психодіагностичного обстеження, опитування за допомогою 

анкетування та зміст професіограми бухгалтера. 

Одним із завдань нашого дослідження було визначити відповідність 

індивідуальних особливостей студентів-бухгалтерів вимогам їх майбутньої 

професії. 

Для вирішення цього завдання за основу було взято професіограму 

бухгалтера, яка містить основні вимоги професії до фахівця.  

Професіограма - це узагальнена еталонна модель успішного фахівця в 

даній області. По суті, вона повинна являти собою набір науково обґрунтованих 
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нормативів і вимог професії до психофізіологічних характеристик фахівця, його 

особистості, професійних знань, умінь і навичок. 

В ході аналізу літератури з проблеми професійного самовизначення 

молодої людини ми окреслили коло основних факторів, які впливають на вибір 

професії в юнацькому віці. Виявилось, що цей процес відбувається в кілька 

етапів і є багатогранним. Частіше всього вибір конкретної професії молодою 

людиною відбувається напівсвідомо, оскільки старшокласник не володіє 

достатньою інформацією як про специфіку професійної діяльності, так і про 

свої потенційні можливості щодо її опанування та здійснення в майбутньому. 

На підставі аналізу джерел ми визначили основні фактори впливу на 

професійне самовизначення особистості: 

1 – мотивація вибору, або професійна спрямованість; 

2 – індивідуально-типологічні особливості; 

3 - практична діяльність, що включає в себе індивідуальний стиль.  

До першого фактору відносяться мотиви, інтереси, установки та інші 

властивості особистості, що характеризують її ставлення до майбутньої 

професійної діяльності. 

До індивідуально-типологічних особливостей майбутнього фахівця ми 

відносимо самооцінку, яка впливає на формування свідомості (в т.ч. професійну 

самосвідомість), темперамент, характер, вольові якості, рівень світогляду, 

інтелекту та багато інших. Але запитаними будуть лише ті, що мають 

об’єктивне значення для опанування конкретною професією. 

Індивідуально-типологічні властивості досить яскраво виявляються в 

процесі діяльності, що дає змогу, з одного боку – дізнатися про ці особливості 

особистості і визначити їх відповідність вимогам професії, а з другого боку – 

творити такі умови діяльності, які б сприяли формуванню необхідних якостей, 

здібностей та вмінь. Свідома участь у цьому процесі самого суб’єкта 
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професійного самовизначення сприяє формуванню в нього індивідуального 

стилю діяльності. 

В результаті проведеного прикладного міні-дослідження ми з’ясували 

особливості факторів впливу на професійне самовизначення студентів-

бухгалтерів останнього року навчання у ЗВО І рівня акредитації: 

1. Серед основних мотивів вибору професії, який не завжди усвідомлений 

молодою людиною, виявлено вплив на неї інших людей, побажання батьків, або 

інших референтних осіб. Інтерес до своєї професії на останньому році навчання 

мають близько 60% опитаних, які прагнуть працювати за фахом, та близько 

74% впевнені в успішному виконанні обов’язків бухгалтера. 

2. Індивідуально-типологічні особливості, які мають переважаюче  

значення при виборі професії, молодою людиною часто навіть не враховується. 

Вибираючи професію старшокласники в більшості випадків орієнтуються 

на рівень виразності в собі морально-вольових, інтелектуальних та 

організаторських здібностей. Але і цьому процесі ключове місце займає 

самооцінка, яка лише у незначної кількості учнів буває адекватною (не 

завищеною і не заниженою).  

Як показали опитування наших респондентів, далеко не всі здатні 

адекватно оцінювати свою професійну готовність та відповідність їх 

характерологічних та інтелектуальних якостей вимогам професії.  

3. «Проба сил», яка можлива в умовах практичної діяльності, в них ще не 

мала достатньої виразності для формування власного індивідуального стилю. 

Тому об’єктивно оцінити свою інтелектуальну та вольову готовність до 

виконання професійної справи вони в повній мірі ще неспроможні. 

Змістовною характеристикою професійного самовизначення є процес 

формування позитивного ставлення особистості до себе як до суб'єкта 

професійної діяльності. Отже, «образ Я» професіонала, а також його 
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самооцінку, як компонент професійної самосвідомості, можна розглядати як 

об'єктивний показник динаміки професійного самовизначення особистості.  

Таким чином, факторами професійного самовизначення особистості 

виступають, перш за все, обґрунтований вибір конкретної сфери праці та 

усвідомлення свого місця в житті. У той же час, усвідомлений підхід 

особистості до вибору професії та стабільність цього вибору будуть залежати 

від ступеня сформованості особистісних якостей, що входять в описаний вище 

комплекс ефективної самостійності, таких, як цілеспрямованість, впевненість в 

собі, в своїх знаннях і вміннях, розвинений самоконтроль та ін.. 

Отже, на процес професійного самовизначення буде впливати, з одного 

боку - розвиненість професійних здібностей, позицій і уявлень особистості, 

свідоме засвоєння знань про світ праці та усвідомлення наслідків вибору 

конкретної професії, а з іншого - рівень сформованості усвідомленої психічної 

саморегуляції і особливості її функціонування, виступаючі як фактор 

оптимізації та стабілізації процесу професійного самовизначення на всіх його 

етапах. 
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Для сталого розвитку та екологічної безпеки навколишнього середовища 

необхідно здійснювати рекуперацію  промислових відходів, які містять розсіяні 

рідкісні, рідкісноземельні та радіоактивні елементи, без яких немислимий 

розвиток сучасної техніки, ядерної енергетики, мікро-електроніки, сучасної 

медицини, для яких необхідний великий арсенал різноманітних  новітніх 

матеріалів: лазерів ,сонячних батарей, люмінофорів  і інших матеріалів для  

сучасних смартфонів, теле-, радіоапаратури, планшетів, тощо. 

Сучасна хімія  третього тисячоліття це - хімія рідкісних, рідкісно-

земельних розсіяних елементів, в тому числі радіоактивних, що відзначається 
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створенням нових нанотехнологій та методів синтезу  новітніх матеріалів з 

залученням їх  ізотопів, окремі з яких,  мають великий поперечний перетин 

поглинання швидкісних, теплових нейтронів, що дозволяє  застосовувати їх у 

ядерній техніці, медицині (радіотерапії, радіо-діагностиці, тощо), [1]. 

Рідкісні елементи, які набули широкого застосування в ХХ і особливо 

ХХІ століттях нашої ери як найперспективніші матеріали, це нові в техніці 

фотокатоди, п’єзо-напівпровідники, люмінофори, спеціальна кераміка, скло, 

монокристали, лазерні, надтверді та жаростійкі сталі. Це – турбіни, реактивні 

двигуни, лопасті. Це новітні інноваційні  нано- технології синтезу моно- і полі- 

нано-структурованих кристалів,  для  сонячних батарей,  квантових генераторів.  

Довгий час рідкісні, розсіяні, рідкісноземельні елементи (РЗЕ), на які не 

знаходили широкого застосування, сьогодні опинилися на вістрі передових 

технологій виробництва сучасних численних перспективних приладів. З їх 

застосуванням пов'язані нові області промисловості, науки і техніки - такі як 

геліоенергетика, інфрачервона оптика, оптоелектроніка, лазерна техніка, 

електронно-обчислювальні машини, тепловізори останніх поколінь, зрештою, 

сонячні батареї, квантові генератори , люмінофори, смартфони, планшети і т.д. 

Наприклад, Pm-прометій-147 використовують у мініатюрних (не більше 

канцелярської  кнопки) атомних батарейках. Вони здатні давати енергію 

протягом декількох років. Сплави Ce церію з  Pu плутонієм і  Th торієм 

використовуються як ядерне паливо.                            . 

    Оптична та лазерна промисловість  є  споживачем лантаноїдів і їх сполук. 

Неодимове скло використовують у лазерах. Або, важливе значення набув 

європій Eu як активатор люмінофорів.  

Металічні Y, La, Nd використовуються для легування алюмінієвих, 

магнієвих та інших сплавів, в авіації та ракетній техніці. Є перспективи 

використання гольмію Но у надпровідній кераміці, яка у порівнянні з ітрієвою 
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має вищу густину струму. Розвиваються також галузі застосування ітрієвих 

лантаноїдів: Er — в атомній енергетиці та виробництві волоконно-оптичних 

пристроїв; Tb, Dy, Gd, Sm — магнітострикційних сплавах; Nd, Gd, Er — у 

пристроях магнітного охолодження. Споживання рідкісноземельних елементів 

щорічно зростає на 10—15% і складає сьогодні 75—80 тис т . 

Рідкісноземельні елементи зустрічаються в середньому в 1840 разів 

частіше, ніж золото.  Рідкісні, рідкісноземельні та радіоактивні елементи – це 

розсіяні елементи у природі, і містяться у всіх гірських та рудних породах, тому 

містяться у всіх  промислових відходах збагачення та флотації кам’яного 

вугілля, полі-мінеральних руд, в золі спалювання та в шлаках чорної і 

кольорової металургії, хімічних виробництв , фосфогіпсі і т.д. 

У США  рідкісноземельні елементи добувають 19 050 тон в рік  (за 2010 

р.).   Індія   добуває   50 тон в рік.. Австралія   добуває   рідкісноземельні 

елементи 11 000 тон в рік. У Китаї здійснюється видобуток 95-97% всіх 

рідкісноземельних елементів на Землі!  

Тепер, як повідомила Міжнародна Торгівельна Палата,  Китай не 

дозволяє експортувати рідкісноземельні елементи в чистому вигляді, тільки в 

готовій продукції, яка вироблена в самому Китаї, що є результатом  китайської 

монополії на виробництво високотехнологічної техніки. 

Це примушує Світ  терміново, вже  сьогодні, розпочати  свій видобуток 

РЗЕ. І це вимога часу. Щорічна потреба в рідкісноземельних елементах - 136 

100 тон (дані за 2010 рік), і всю цю потребу монопольно задовiльняє Китай.  

У Захода немає жодного шансу в осяжному майбутньому налагодити 

власне виробництво своїх комп’ютерів, смартфонів, планшетів, плеєрів, GPS-

навігаторів і інших високотехнологічних приладів у себе вдома, тобто  за 

межами Китаю.  Коли  лише в одному смартфоні використовується до 11 

лантаноїдів – РЗЕ – такі як: Tb, Yb, Eu, La, Ce, Pr, Nd  і інші. 
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Лантаноїди поширені в природі не однаково.     Найбільш трудно-

доступні лантаноїди - Tb тербій,  Tm - тулій, Lu -  лютецій  і інші коштують 

дорожче золота і платини  [2]. 

Ресурси лантанідів досить значні – сумарний масовий вміст лантанідів 

(разом з лантаном) у земній корі 0,01%, що близько до вмісту міді. Найбільш 

розповсюдженими є La, Ce i Nd.             

Україна входить в число країн з найбільш високими абсолютними 

обсягами утворення та накопичення відходів. Щорічно їх утворюється 700-720 

млн т. Загальна маса накопичених на території України відходів у поверхневих 

сховищах перевищує 25 млрд тон. 

Рекуперація рідкісноземельних елементів з руд проводиться за 

допомогою різних і доступних  відомих  методів гідрометалургії, електролізу і 

метало-термічного відновлення, іонообмінної хроматографії. Переробку 

концентратів здійснюють високо-температурним хлоруванням, лужним 

методом, соляно- або сірчанокислим методом [2]. У світовому виробництві 

кінцевої рідкісноземельної продукції на початку XXI ст. провідними є 

французька компанія Rhone Poulenc та американська Molycorp.  

Україна має потужний гірничо-добувний потенціал і займає одне з 

провідних місць серед європейських країн з видобутку залізних і марганцевих 

руд, кам'яного і бурого вугілля, руд кольорових і рідкісних металів, самородної 

сірки, кам'яної та калійної солей, виробництву феромарганцю і глинозему. 

Розвідані запаси майже 8 тис. родовищ  вітчизняні спеціалісти оцінюють 

їх  у 7,5 трлн доларів США, а західні експерти — у понад 11 трлн доларів США. 

Загальна вартість річної продукції гірничо-видобувного комплексу України у 

1990 р., коли було досягнуто найвищого рівня видобутку, становила майже 

20 млрд дол. США. 
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А тим часом в Україні домінують відходи, що утворюються під час 

розробки родовищ (до 75 % загального обсягу) та збагачення корисних копалин 

(відповідно 13 і 14 %), які необхідно терміново утилізувати і здійснювати 

рекуперацію, бо подальше зберігання їх створює техногенну небезпеку для 

довкілля і життя людей,  а видобуток їх створює найперспективніший 

бізнес для сучасного середовища, так як торгівля рідкісноземельними 

металами у  ХХІ ст. увійшла у стадію найвищого розвитку, темпи зростання 

обсягів якої зростають, а постіндустріальне суспільство ХХІ ст. спрямоване не 

на добування ресурсів, а їх рекуперацію з промислових відходів,  з 

подальшою утилізацією [3],  що є комерційною складовою сучасного 

виробничого процесу.                               .              

Список літератури: 

1. Тузяк В.Є. «Хімія  рідкоземельних, розсіяних, рідкісних 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ АНГЛІЙСЬКЕ МОВЛЕННЯ ЯК 

ЕЛЕМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 Тулякова К.Р. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

Викладачка кафедри англійської мови гуманітарного спрямування№3 

Факультету лінгвістики 

 

Аналізуючи професійно орієнтоване англійське мовлення в Україні, ми 

звернули увагу на  результати досліджень володіння англійською мовою 

відповідно до рейтингу English Proficiency Index (EPI) отже, в 2016 році Україна 

посіла 41місце серед 72 країн, які входили в дослідження. Цей результат є 

гіршим за показник 2015 року, коли Україна була на 34 місці, а в рейтингу 26 

європейських країн у 2016 році Україна виявилася серед останніх. [1,33]  

Оприлюднення рейтингів змінило підхід до вивчення та викладання 

англійської мови загалом та для професійних цілей зокрема, відбувся процес 

переосмислення акцентів та пріоритетів у системі  іншомовної культури. В 

Україні спостерігається стрімка інтернаціоналізація  промисловості і торгівлі, 

інтернаціоналізація університетської освіти, коли студенти все частіше у 

рамках міжнародних програм академічної мобільності  їдуть до ЗВО інших 

країн. Дані процеси обумовили появу та  розвиток міжпредметної інтеграції, що 

вимагає нового підходу до підготовки майбутніх фахівців у сфері медіації та 

міжнародних соціальних проектів. Популяризації англійської мови сприяв  

проект співпраці Британської Ради і Міністерства освіти України,  який 
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стартував у 2014 році під назвою « Англійська мова для університетів», на 

момент початку проекту в Україні налічувалося 803 вищих навчальних заклади, 

серед яких198 мали статус університету. У липні 2014 року Верховна Рада  

приймає закон «Про вищу освіту», який став підгрунтям для реалізації певних 

реформ, що мали на меті реорганізацію українських університетів відповідно 

до Болонської угоди, а також визнання дипломів про вищу освіту в Україні на 

міжнародному ринку праці. України стає активним учасником у міжнародних 

дослідницьких і моніторингових проектах (PISA, TIMMS (2019), PIRLS (2020), 

Eurostudent V, Education at Glance (as non-OECD member)) протягом 2016 - 2020 

років.  Угода між Україною і Європейським Союзом про участь України у 

програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 – Рамкова програма з 

досліджень та інновацій (2014 – 2020), підписана 20 березня 2015 року у м. 

Києві та ратифікована Законом України № 604-VIII від 15 липня 2015 року, 

набрала чинності 17 серпня 2015 року. Відтепер українські установи можуть 

підписувати грантові угоди, запрошувати до себе для проведення спільних 

досліджень європейських науковців в рамках конкурсу Дії Марії Складовської-

Кюрі, брати участь у конкурсах фундаментальних досліджень Європейської 

Дослідницької Ради. У свою чергу, українські малі та середні підприємства 

отримали доступ до фондів Спеціального інструменту для малих та середніх 

підприємств, котрий фінансує впровадження інноваційних технологій та заходи 

з інтернаціоналізації. Більше того, Україна отримала можливість впливати на 

формування тематичного наповнення програми Горизонт 2020 – і це далеко не 

повний перелік перспектив, що відкрилися із набуттям асоційованого членства. 

[2] 

Вітчизняні  розробники отримали можливість брати участь у SME 

Instrument (Small and Medium-sized Enterprises Instrument) – конкурсі для малого 



738 
 

 

 

та середнього бізнесу. Загалом у 2014-2018 роках 694 українські установи та 

організації подали на розгляд у «Горизонт 2020» 1434 проектні пропозиції. 

Такі позитивні зрушення та зміни обумовили той факт, що №641 від 2015 

року, 2016 рік було проголошено роком англійської мови в Україні. « 

Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою 

сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових 

економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває 

знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до 

європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на 

підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним 

із пріоритетів стратегії розвитку» [3] 

Як бачимо, навчання  професійно орієнтованої англійської мови є 

запитом сучасного суспільства. Ринок праці висуває ряд своїх вимог, серед 

яких знання англійської мови професійного спрямування на першому місці. 

Інтегративні процеси неможливі без знань іноземної мови. Обмін думками та 

досвідом, налагодження партнерських зв’язків між Україною та країнами 

Європи – це далеко не весь перелік того, що стане  можливим завдяки 

володінню англійською мовою на професійному рівні у тій чи іншій галузі.   

Список літератури: 

1. Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської 

мови: Проект «Англійська мова для університетів» / Род Болайто та Річард 

Вест. – К.: «Видавництво «Сталь», 2017. — 154 с.  

2. https://pon.org.ua/novyny/4282-gorizont-2020-ugoda-pro-uchast-ukrayini-

nabula.html 
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Тематика: Сільськогосподарські науки 

 

ВПЛИВ НАСИЧЕННЯ П’ЯТИПІЛЬНИХ СІВОЗМІН ПРОСАПНИМИ 

КУЛЬТУРАМИ НА УРАЖЕНІСТЬ СХОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

КОРЕНЕЇДОМ 

 

Усик С.В. 

Уманський національний університет садівництва, 

канд. с.-г. наук, доцент кафедри загального землеробства 

 

Рослини буряків цукрових як і будь-який інший рослинний організм 

мають схильність уражуватись різними хворобами. 

Великий збиток посівам буряків цукрових приносить комплекс 

„грунтоживучих” грибів-патогенів, які широко відомі під загальною назвою 

„коренеїд” і боротись з яким складно із-за високої активності і великої їх 

різновидності – близько ста видів. Серед них особливо поширені та шкідливі 

пітіум, фузаріум, фома- і афаноміцес [1]. 

Шкідливість коренеїду загальновідома. Навіть слабкий розвиток хвороби 

може призвести до суттєвого зрідження сходів. Рослини, що перехворіли потім 

відстають в рості та розвитку, в них знижується маса і цукристість 

коренеплодів, стійкість до гниття під час зберігання [2].  

Шкодочинність хвороби в певній мірі знижується при використанні таких 

заходів як протруювання насіння та внесення органо-мінеральних добрив і 

дефекату. Проте, безпосередній вплив на ступінь ураження має попередник, 

який впливає на накопичення інфекції [3].  

Так, наприклад за даними В.Т. Саблука та Н.М. Запольської, [4] при 

поверненні цукрових буряків на попереднє місце вирощування через один рік 
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ураженість сходів коренеїдом зростала в два рази в порівнянні з тим, коли 

буряки повертались на поле через 5 років.  

А за  результати  досліджень Н.К. Шаповалова [5] та інших, в середньому 

за 5 років на фоні оранки і N120Р120К120  + гній 20 т/га після таких 

передпопередників як багаторічні трави, однорічні трави, горох ячмінь та 

кукурудза на зелений корм ураженість становила відповідно 8, 11, 11, 10 та 9 %. 

Використання чорного пару як передпопередника обмежило розвиток 

хвороби більш ніж у два рази в порівнянні з багаторічними травами і озимою 

пшеницею, а в порівнянні з кукурудзою на силос чорний пар послабив 

захворювання на 39,0 % [6]. 

Разом з цим існують й суперечливі відомості стосовно ефективності 

чорного пару. Так, В.Я. Серженко та В.А. Орєхова [7] стверджують що в 

паровому полі підвищується пилуватість ґрунту, що в поєднанні з 

надлишковим зволоженням стає причиною ущільнення ґрунту та утворення 

кірки, що й спричиняє поширення даної хвороби. 

Це в свою чергу породжує припущення про те, що  інтенсивний 

механічний обробіток – в нашому випадку під посівами просапних культур – 

негативно впливатиме на структуру ґрунту, з якою тісно пов’язаний і такий 

важливий показник як об’ємна маса та її похідна – пористість ґрунту. Це в свою 

чергу може вплинути на мікробіологічну діяльність в ґрунті та  сприяти 

розвитку збудників коренеїду, кількість яких збільшується при збільшенні 

величини щільності [8]. 

Дослідження проводились на базі стаціонарного досліду кафедри 

загального землеробства закладеного у 1992 році. Загальна схема досліду 

включає в себе 17 варіантів 5-пільних сівозмін в яких вирощувались ячмінь 

ярий, кукурудза, кукурудза на силос, горох, соя та пшениця озима з різним їх 

насиченням та чергуванням, маючи при цьому спільне заключне поле буряків 
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цукрових. Проте для детального вивчення ми використали лише 10 варіантів 

сівозмін. 

Повторність досліду триразова, розміщення варіантів – послідовне. 

Посівна площа ділянок 168 м2, облікова – 80 м2. Агротехніка вирощування 

загальноприйнята для регіону. 

Як показали наші дослідження в 2010 році рівень ураження коливався від 

5,0 (сівозміна № 6) до 7,7 % (сівозміна № 10 та 16). 

При вирощуванні буряків цукрових після озимої пшениці в сівозмінах № 4 

(60 % просапних) та № 5 (40 % просапних) відмічена однакова кількість 

ураження – 7,3% . 

Незначно відрізнявся ступінь ураження при вирощуванні буряків 

цукрових після ячменю. При збільшенні частки просапних з 40 (сівозміна № 9) 

до 60 (сівозміна № 15) ураження залишалось однаковим –7,0 %. 

Однаковим ступінь ураження (7,7 %) був також і в сівозмінах № 10 та 16, 

хоч в першому випадку частка просапних склала 60 %, а в другому – була на 

20 % більшою.  

Інші варіанти сівозмін займали проміжне положення між вище вказаними 

показниками. 

В 2011 році найвищий відсоток ураження був відмічений в сівозміні № 4 

(9,3 %), яка містила 60 % просапних. При цьому сівозміна № 2 з типовим 

чергуванням культур та часткою просапних 40 % містила лише на 0,3 % менше 

уражених рослин. У сівозміні № 3, що відрізнялась від другої сівозміни лише 

чергуванням культур, ураження рослин коренеїдом була нижчою на 2,3 % . 

На варіантах, де частка просапних культур зростала з 40 (сівозміни № 6 

і 9) до 60 (сівозміни № 10, 12 і 15) і 80 (сівозміна 16) %, відмічалась тенденція 

до зменшення розвитку хвороби з 8,3 до 6,0 %. 



742 
 

 

 

І як в попередньому році при заміні в структурі попередників буряків 

цукрових озимої пшениці (сівозміна № 2) ярим ячменем (сівозміна № 5) 

ураженість коренеїдом не підвищувалась. 

Відсутність будь-якої залежності рівня ураженості рослин цукрових 

буряків коренеїдом від частки просапних була характерна і для 2012 року, коли 

при однакових показниках ураження (в межах 10%), у варіанті № 3 просапних 

культур було в два рази менше в порівнянні з варіантом № 16. 

Разом з цим при однаковій кількості просапних (60 %) в сівозмінах № 10, 

12 та 15 ураженість рослин коливалась від 9,7 до 13,0 %. 

Аналізуючи середні за три роки дані слід відмітити, що насичення 

короткоротаційних сівозмін просапними зернофуражними культурами за 

рахунок кукурудзи, а також заміна одних зернових звичайного рядкового 

способу сівби іншими не супроводжується закономірними змінами ступеня 

ураження сходів цукрових буряків коренеїдом. Це ж стосується заміни 

традиційного попередника цукрових буряків нетрадиційним. 

Неістотність різниці між окремими варіантами досліду стосовно 

ураженості сходів цукрових буряків коренеїдом підтверджується також 

математичним аналізом якісної мінливості, оскільки фактичні критерії 

Стьюдента tp між варіантами, що мають найменший та найбільший показники 

ураженості в 2001 (№ 6 та 16), 2002 (№ 15 та 4) та 2003 (№ 2 та 6) становлять 

відповідно 0,794, 1,137 та 0,968 при t0.95 = 1,95 і t0.99 = 2,58. 
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Тематика: Сільськогосподарські науки 

 

ВПЛИВ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН РІЗНИМИ 

ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ НА ЗАПАСИ ДОСТУПНОЇ 

ВОЛОГИ ПІД ПОСІВАМИ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ 

 

Усик С.В. 

Уманський національний університет садівництва, 

канд. с.-г. наук, доцент кафедри загального землеробства 

 

Поява нових господарств із різними формами господарювання, для яких 

характерна вузька спеціалізація на порівняно невеликих земельних наділах, 

вимагає запровадження сівозмін з короткою ротацією [1-3]. Тому напрямок 
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досліджень даних сівозмін, в яких поєднується вирощування зернофуражних 

культур із основною в бурякосіючих районах технічною культурою цукровими 

буряками, слід вважати актуальним. 

Відомо, що вода є необхідною умовою існування всього живого. При 

дефіциті вологи в рослинах більше 5-10 % (в деяких і більше 20 %) 

порушується нормальний процес фотосинтезу і формування урожаю [4]. Тому 

вологість ґрунту є одним із факторів, що визначають умови вирощування 

сільськогосподарських культур [5], а в умовах нестійкого і недостатнього 

зволоження він є провідним [6]. 

Буряки цукрові в силу своїх біологічних особливостей хоч і мають 

порівняно невисокий транспіраційний коефіцієнт, все ж таки, в зв’язку з 

утворенням великої кількості сухої органічної маси урожаю, за вегетацію 

витрачають більше вологи, ніж будь-яка інша культура [7]. Саме тому для 

формування високого урожаю цукрових буряків необхідні достатні запаси 

доступної для рослин вологи, які, в основному, формуються впродовж літньо-

осінньо-зимового періоду [8], і їх кількість на час сівби цукрових буряків 

залежить від витрачання вологи попередньою культурою та кількістю опадів за 

вище вказаний період [9]. 

Умови вологозабезпеченості рослин буряків цукрових вивчались у 

стаціонарному досліді з 5-пільними сівозмінами, який був закладений  відразу 

всіма полями восени 1991 і весною 1992 року на дослідному полі кафедри 

загального землеробства Уманського НУС, і включає в себе 17 варіантів 

сівозмін з різним насиченням зернофуражними культурами. Посівна площа 

ділянки – 168 м2, розміщення варіантів в досліді – систематичне при триразовій 

повторності. Агротехніка вирощування різних культур була загальноприйнята 

для регіону. 
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Для детального аналізу нами було взято 12 варіантів сівозмін із 

наступним чергуванням: № 2. Ячмінь – кукурудза – горох – пшениця озима – 

буряки цукрові; № 3. Кукурудза – ячмінь – горох – пшениця озима – цукрові 

буряки; № 6. Ячмінь – кукурудза – соя – ячмінь – буряки цукрові; 

№7.Кукурудза – ячмінь – соя – ячмінь – буряки цукрові; № 9. Соя – ячмінь – 

соя – ячмінь – буряки цукрові; № 10. Кукурудза – ячмінь – кукурудза – ячмінь – 

буряки цукрові; № 11. Кукурудза – соя – кукурудза – ячмінь – буряки цукрові; 

№ 12. Соя – ячмінь – кукурудза – ячмінь – буряки цукрові; № 13. Ячмінь – 

кукурудза – кукурудза – ячмінь – буряки цукрові; № 14. Кукурудза – соя – 

ячмінь – ячмінь – буряки цукрові; № 16. Кукурудза – кукурудза – кукурудза – 

ячмінь – буряки цукрові; № 17. Кукурудза – кукурудза – кукурудза – соя – 

буряки цукрові.  

Як бачимо сівозміни в досліді між собою різнилися як складом культур, 

так і їх чергуванням, маючи при цьому одне спільне поле буряків цукрових, на 

посівах яких ми і проводили визначення вологості ґрунту на глибину 160 см на 

початку та наприкінці вегетації термостатно-ваговим методом з наступним 

перерахунком на доступні запаси вологи. 

Як показали результати наших досліджень передпосівні запаси води в 

півтораметровій товщі ґрунту є цілком достатніми для формування належного 

рівня врожаю буряків цукрових. Оскільки згідно з науковою літературою 

весняні запаси доступної вологи в шарі ґрунту 0-150 см для просапних культур 

при середній родючості ґрунту повинні складати 180-200 мм.  

Якщо ж розглянути детально запаси доступної вологи в шарі ґрунту 0-160 

см під буряками цукровими після різних попередників то можна відмітити, що 

заміна традиційного попередника пшениці озимої нетрадиційним ячменем ярим 

та соєю не викликає ніяких закономірних змін у зволоженості півтораметрового 

шару ґрунту під посівами буряків цукрових. Так, наприклад у 2011 році на 
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початку вегетації після пшениці озимої запаси доступної вологи у варіанті № 2 

та 3 становили відповідно 234 та 236 мм. А після ячменю ярого у сівозмінах № 

6 та 7 –– 239 та 233 мм.  При використання в якості попередника зернобобової 

культури сої кількість вологи була на перший погляд найбільшою 240 мм. 

Проте це лише на 1 мм більше ніж після ячменю у сівозміні № 6. У 2012 році 

запаси доступної вологи після всі трьох попередників були практично на 

одному рівні. Різниця між вище вказаними варіантами не перевищувала 3 мм. 

Не відмічено, протягом обох років досліджень, ніяких закономірних змін 

у запасах доступної вологи після різних попередників під посівами буряків 

цукрових і в кінці їх вегетації. 

Стосовно впливу передпопередників при вирощуванні буряків цукрових 

після ячменю ярого, на формування весняних запасів ґрунтової вологи та їх 

використання, то тут було відмічено, що заміна у складі перед попередників сої 

кукурудзою та ячменем практично не відбивалась на забезпеченості рослин 

буряків цукрових вологою ні на початку, ні в кінці вегетації. 

Оскільки в схемі досліду серед всіх культур найбільшу частку займає 

кукурудза то виникає інтерес щодо впливу цієї культури за запаси вологи під 

буряками цукровими. Проте як показали результати наших досліджень  

насичення сівозміни такою зернофуражною культурою не викликає погіршення 

водного режиму буряків цукрових. І навіть навпаки у 2011 році на початку 

вегетації за триразового вирощування кукурудзи перед ячменем як попередника 

буряків цукрових в сівозміні 16 початкові запаси ґрунтової вологи є 

найбільшими 242 мм. У 2012 році у цьому варіанті що має 60 % кукурудзи 

кількість вологи була однаковою як і у № 13, де кукурудзи вже менше на 20 %. 

Проте разом з цим у сівозміні № 10 з такою ж часткою (40 %) кукурудзи вологи 

було найменше – 272 мм.  



747 
 

 

 

Кількість залишкових запасів доступної вологи в кінці вегетації буряків 

цукрових також не мала ніякого зв’язку із зміною частки кукурудзи в 

сівозмінах протягом обох років досліджень. 

Отже у підсумку можна відмітити, що заміна у складі попередників для 

буряків цукрових пшениці озимої на ячмінь ярий та сою, а в складі 

передпопередників – сої на кукурудзу та ячмінь ярий як і розширення в 

сівозміні посівів кукурудзи практично не впливали на умови забезпеченості 

рослин буряків вологою. 

Список літератури: 

1. Бойко П.І., Коваленко Н.П. Проблеми екологічно врівноважених 

сівозмін. Вісник аграрної науки. 2003.  № 8.  С. 9–13. 

2. Бойко П.І., Бородань В.О., Коваленко Н.П. Екологічно збалансовані 

сівозміни – основа біологічного землеробства. Вісник аграрної науки. 2005. № 

2. С. 9–13. 

3. Бойко П.І., Коваленко Н.П. Науково-інноваційні аспекти сівозмін в 

Україні. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 24–28. 

4. Лебедев С.И. Физиология растений. М.: Колос, 1982. 463 с. 

5. ВеригоС.А.,РазумоваЛ.А Почвенная влага.–Л.:Гидрометеоиздат,1973. 

326с. 

6. Данилевський О.П., Єщенко В.О. Роль чорного пару в поліпшенні 

вологозабезпеченості наступних культур у зернобурякових сівозмінах. 

Землеробство: Зб. наук. пр. – К.: Урожай, 1975.  Вип. 41. С. 17–20. 

7.Рубін С.С., Данилевський О.П., Опришко В.П., Єщенко В.О., Заєць О.О. 

Розміщення цукрових буряків у ланці сівозміни з горохом в правобережному 

Лісостепу України. Вісник сільськогосподарської науки. 1977. №1. С. 20–23. 

8.Глеваський І.Г. Буряківництво: Навчальний посібник. К.: Вища школа, 

1991. 320 с. 



748 
 

 

 

9.Єщенко В.О., Копитко П.Г., Опришко В.П. Водний режим і заходи його 

регулювання: Текст лекцій. Умань, 2003. 40 с. 

 

 

Тематика: Інші професійні науки  

 

МАТЕМАТИЧНІ  НОВИНКИ : 

РІВНЯННЯ ДОВЖИНИ ЕЛІПСА ЗА ФОРМУЛОЮ УСТЯНИЧА Є.П. ТА  

ЗОЛОТИЙ ЛОГАРИФМ УСТЯНИЧА Є.П  -  ДЛЯ БІЗНЕСУ  В  

СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Устянич Є.П. 

доктор технічних наук 

Н У «Львівська Політехніка», м. Львів, Україна 

 

       На шляху пізнання і освоєння середовища перебування, екосфери, Світу-

Всесвіту, самого себе, людину супроводжує необхідність здійснювати 

розрахунки – від найпростішого переліку натуральних предметів, об’єктів, 

подій, явищ, до розрахунку простих і складних геометричних форм, величних 

храмів, палаців, траєкторій руху рукотворних і нерукотворних матеріальних 

об’єктів і небесних тіл, глибинних основ будови і енергетичної взаємодії 

видимої і невидимої матеріальної субстанції тощо. 

         На цьому шляху людство відкрило, винайшло, створило різні методи, 

засоби, системи для здійснення таких розрахунків. До  таких   негучних 

відкриттів відносять відомий з глибин століть, тисячоліть поділ довжини 

відрізка на дві нерівні частини так, що числові відношення між ними складені 
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за рекурентним законом, становлять золотий поділ (пропорцію), яка 

характеризується повною послідовністю чисел. 

       Цю послідовність чисел, введену математиком Леонардо Фібоначчі, 

небезпідставно називають «божественною пропорцією». І це не дивно – є  

багато прикладів у Природі, де нерукотворні біометричні і антропометричні 

співвідношення параметрів еквівалентні, чисельно рівні пропорції золотого  

поділу. 

         Візуально простежити такі закономірності дає можливість Золотий 

логарифм Устянича Є.П.,  Фібоначчі послідовності, цифрові шкали  

Модулора Ле Корбюз’є , неперервні еліптичні криві  та інші , розраховані 

на основі рівняння Устянича Є.П. [1,2].  

       Універсальне рівняння Устянича Є.П. для визначення довжини 

замкнених еліптичних кривих (еліпса) необхідна для вдосконалення 

виготовлення виробів еліптичної форми, краї яких переважно окантовують 

(облямовують). Такі вироби зустрічаються в архітектурних елементах, формі 

мистецьких творів, вікнах будівель, храмів, ілюмінаторах деяких спеціальних 

транспортних засобів і інших об’єктах. Еліптичну форму часто надають 

дзеркалам, елементам одягу, зокрема форменого, коробкам кондитерських, 

парфумерних та інших виробів. По еліптичних орбітах рухаються планети 

Сонячної системи , інші космічні  об’єкти, у тому числі космічні апарати.  

      Довжину замкненої еліптичної кривої (еліпса) можна визначати 

інструментально або розраховувати за характерними лінійними параметрами, 

наприклад, довжинами осей (півосей) еліпса чи коефіцієнтом стиску еліпса і 

довжиною однієї із його осей.  Довжини L країв еліптичних виробів, отворів, 

ліній, у тому числі еліптичних орбіт космічних апаратів і небесних тіл в усьому 

діапазоні зміни коефіцієнта стиску, можна визначити за універсальним 

рівнянням  Устянича Є.П.,  що має  загальний   вигляд: 
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                   де    ,           

        Цим рівнянням вирішена одна із 7-ми проблем тисячоліття (Millennium 

Prize Problems) задекларованих Інститутом математики Лендона Т. Клея.  

Розв’язане і виведене універсальне рівняння для визначення довжини еліпса за 

формулою Устянича Є.П.  і  виведений Золотий логарифм Устянича Є.П., 

який  базується на золотому поділі, можуть також знайти  широке застосування 

у бізнесі в сучасному середовищі нашого життя. 

     Золотий логарифм  (lz; Lz) Устянича Є.П. -  це логарифм в основі якого 

покладено  золотий поділ  618,0
2

15
00 


 - базовий або «горизонтальний» 

(lz) з основою логарифма   1...618,0...618033989,0
2

15
0 


      і висотний або 

«вертикальний» (Lz)  з основою логарифма 1...618,1...618033989,1
15

21

0







, 

золотий логарифм, який являє собою логарифм числа Х за основою чисел  

...618,0
2

15
0 


   або   ...618,1

15

21

0







, які виражають числові значення 

прямої і оберненої пропорції золотого поділу записується у двох формах:   

         а) золотий логарифм базовий або горизонтальний:  

                           
00

...618,0
ln

ln

lg

lg
loglog

0 


XX
XXlzX    

        б) золотий логарифм висотний або вертикальний:  

                          

00

...618,11 1
ln

ln

1
lg

lg
loglog

0




XX
XXLzX  .  

І має загальний вигляд:  базовий горизонтальний        1
2

15
0 













 
 lzlz  

висотний ,   або   вертикальний         1
15

21

0
















 LzLz


.  
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     На основі золотого логарифма виведено загальне рівняння для 

визначення  будь-якого числа  ФІБОНАЧЧІ послідовностей не залежно від 

першого цілого числа – члена послідовності. Наприклад, перший член якої 

задають цілим додатнім числом      і рівняння має  вигляд:  

                   








Mnk

lza

n
na

,

0
2

15














 
 .  

Граничні значення мантиси M  золотих логарифмів чисел – членів 

відповідних Ф. п. і значення )(fk   зводимо у таблицю 1.      

      Золотий логарифм  Устянича Є.П. дав можливість встановити сумірність 

базових співвідношень класичних ордерних систем в архітектурі , характерних 

антропометричних співвідношень для медицини і творів мистецтва та  вивести 

рівняння для визначення чисел синього і червоного рядів МОДУЛОРА Ле 

Корбюзьє не залежно від значення  базового числа [1]. 

 

                                                                               Таблиця 1 . 

Переважні числа, розраховані за рівнянням Є. П. Устянича 







M,nk

lza

n

na















 


2

15
0

 

з допомогою золотого логарифма і закономірності побудови чисел 

Фібоначчі послідовності [1] 

n   ;         
na ;         M ;        fk   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                а1 / а2 = 1 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                а2 / а3 = 0,5 

3 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
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4 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

                                а5 / а6 = 0,625 

6 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

7 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 

8 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 

9 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340 

                                а9 / а10 = 0,6181818… 

10 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550 

11 89 178 267 356 445 534 623 712 801 890 

12 144 288 432 576 720 864 1008 1155 1296 1440 

13 233 466 699 932 1165 1398 1631 1864 2097 2330 

                                а13 / а14 = 0,618037135… 

14 377 754 1131 1508 1885 2262 2639 3016 3393 3770 

 

15 610 1220 1830 2440 3050 3660 4270 4880 5490 6100 

16 987 1974 2961 3948 4935 5922 6009 7896 8883 9870 

17 
159

7 
3194 4791 6388 7985 9582 11179 12776 14373 

1597

0 

                                а17 / а18 = 0,618034056… 

18 
258

4 
5168 7752 10336 12920 15504 

1808

8 
20672 23256 

2584

0 

і  так далі, продовження таблиці  в [1]. 

     Для введення кібернетики у фармації – розробки математичних моделей і 

комп’ютеризації автоматичного управління процесом виготовлення твердих 

лікарських форм (ТЛФ), зокрема таблеток двоопуклої форми, із захисними чи/і 

функціональними плівковими покриттями, необхідно було визначити питому  

18
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площу еліптичної  поверхні двоопуклої таблетки і перевести її у детерміновану 

форму для цього й було виведене рівняння для визначення довжини еліптичної 

кривої  та Золотий логарифм  Устянича Є.П., рис.1, [3]. 

                                                      

               Рис.1. Геометринчні параметри двоопуклої таблетки, які   

                                      розраховують за формулою: 

                                                      

























 
 1

2

15
lz

R

r
lz  

Золоті логарифми (поряд із десятковими і натуральними) доцільно 

ввести у комп’ютерні програми, інженерно-наукові калькулятори, а також 

у шкільні програми з математики.  

Список літератури: 

1. Устянич Є.П. Золотий логарифм і його застосування. Еліпс і рівняння 

його довжини. // Серія “Математичні новинки”,2-е доп. видання. - Львів: 

“Каменяр”, 2013. -  164 с.  

2. Устянич Євген Петрович. Спосіб визначення довжини країв еліптичних 

виробів, отворів, ліній. Патент України № 74127. - Бюл. № 20. - 2012.  

3. Устянич Анатолій, Устянич Євген. Кібернетика у фармації. Теоретичні  

основи оптимізації, комп’ютеризації і апаратурне оформлення для 

виготовлення твердих лікарських форм. - Львів: “Каменяр”, 2013. - 480 с.  

 

 

 



754 
 

 

 

Тематика: Педагогічні науки 

 

ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МОВНО-

ЛІТЕРАТУРНИХ КУРСІВ  

 

         Фідкевич О.Л. 

       Інститут педагогіки НАПН України 

кандидат філологічних наук, ст. н. співробітник 

 

Сучасне світове суспільство характеризується прискореним темпом 

розвитку, наявністю розгалуженої індустрії знань, активним використанням 

інноваційних технологій і потребує фахівців, які можуть комплексно 

застосовувати знання з різних наукових галузей, самостійно визначати  цілі 

своєї діяльності та досягати результату. Ефективність і продуктивність стають 

ключовими поняттями на сучасному ринку праці. 

 У Концепції «Нова українська школа» також відзначаються ці тенденції 

та наголошується на необхідності змін у шкільній системі освіті відповідно до 

новітніх суспільних викликів [1]. 

Інтеграція змісту  освіти, зокрема і гуманітарної, стає одним із 

пріоритетних напрямків у розвитку української школи у контексті її 

модернізації. 

Проблема інтеграції змісту освіту достатньо розроблена в українській 

педагогічній науці. Теоретичні основи інтеграції представлені у наукових 

працях А. Данилюка, С. Гончаренка, Ю. Мальованого, В. Моштука, О. 

Сергєєва, Я. Собко, І. Стиркіна, О. Ляшенка, Н. Костюка, І. Козловської, Є. 

Романенка, Є. Яворського та інш.  
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Безпосередньо проблемою мовно-літературної інтеграції займалися вчені-

методисти О. Бєляєв, М. Вашуленко,  Є.Голобородько, , І. Ґудзик, Г. Іваницька, 

Н. Лесняк,  Н. Пашковська, О. Савченко, О. Хорошковська та інші.   

Ці роботи сприяли практичній реалізації інтеграції у шкільній практиці: 

створенню мовно-літературних інтегрованих курсів, розроблених на засадах 

компетентісно орієнтованого навчання.  

Наразі в школах України проходять апробацію інтегровані курси, у яких 

компонентами інтеграції виступають соціогуманітарні знання. Серед них і 

новий курс «Російська мова і література. Інтегрований курс. Рівень стандарту.» 

(10-11 класи), Автори: Л.Курач, В. Снегірьова, О.Фідкевич [2].   

При розробці методологічних принципів, на яких побудована програма, 

автори орієнтувалися на визначення інтеграції «як утворення нового цілого 

завдяки взаємопроникненню генетично споріднених елементів, основою якого є 

формування загальних ключових компетентностей » [3, 125].  

Інтеграційний підхід до навчання мови та літератури, за думкою 

розробників програми, створюватиме нові умови діяльності учнів, надаючи 

можливості для їх самовираження, творчості. дозволить створити в учнів 

цілісне уявлення про світ; про навчальні курси як взаємозалежні елементи 

системи шкільної освіти.  

Основними цілями курсу було визначено: 

– формування творчої особистості з гуманістичним цілісним світоглядом, 

здатної до толерантного міжкультурного спілкування, самоорганізації та 

самовдосконалення, яка  вільно орієнтується в інформаційному просторі; 

– формування комунікативної компетентності, яка передбачає вільне 

володіння  мовою, яка вивчається, в усіх видах мовленнєвої діяльності, в різних 

сферах і ситуаціях спілкування; 

–  формування читацької і літературної компетентності; 
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Головною особливістю нового інтегрованого курсу є його комунікативна 

практична спрямованість. Формування комунікативної компетентності в 

контексті цієї програми передбачає вдосконалення володіння всіма видами 

мовленнєвої діяльності, цілеспрямоване формування культури усного та 

писемного мовлення, умінь використовувати мовні засоби в залежності від 

функціонального різновиду мови, готовність до співпраці і ефективної 

комунікативної взаємодії в різних ситуаціях, що відповідають досвіду, 

інтересам і психолого-віковим особливостям учнів старшої школи; розвиток 

умінь будувати свою промову відповідно до конкретної мовленнєвої ситуації, 

визначати мету спілкування, враховувати тип і наміри адресату мовлення, 

вибирати ефективні моделі спілкування, оцінювати власне мовлення і бути 

готовим до його осмисленої корекції.  

     У інтегрованому курсі принцип текстоцентризму є чільним, тому 

тексти, підібрані для аудіювання / читання авторами курсу, повинні бути 

основою для організації значної частини роботи на уроці. Для аудіювання і 

читання автори  програми пропонують використовувати тексти, що належать до 

різних родів літератури, жанрів; типів і стилів мовлення; тексти, що містять 

монологічне і діалогічне мовлення. Ступінь складності текстів має відповідати 

запланованій навчальній задачі і рівню реальної підготовки учнів, а відбір 

текстів здійснюватися з урахуванням змісту роботи по всіх лініях програми. 

Мовленнєва лінія є основною інтегруючою ланкою курсу. Матеріал 

мовленнєвої лінії забезпечує формування та вдосконалення умінь і навичок за 

основними видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та 

письма, необхідних для сприйняття, розуміння та інтерпретації мовлення і для 

складання власних висловлювань. Робота з реалізації мовленнєвої лінії 

програми здійснюється  за кількома напрямками, головними з яких є читання і 

аналіз текстів, розгляд художньо-мовних засобів, різноманітні види роботи з 
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текстом в усній і письмовій формах, самовираження і літературна творчість 

учнів, публічне мовлення. Така  систематична робота  долучає учнів до 

літератури як виду мистецтва і в той же час розвиває, збагачує мовлення учнів, 

дозволяє їм усвідомити творчу індивідуальність письменника, збагнути 

таємниці його майстерності. 

Пріоритетним видом роботи в контексті інтегрованого курсу є 

комплексний філологічний аналіз  художніх і публіцистичних текстів, який 

передбачає, як аналіз ідейно-образного, морального змісту, композиції, 

характеристики персонажів, осмислення образу автора, так і його художньої 

форми, індивідуального стилю письменника, мовних засобів його вираження.  

Акцент у реалізації мовної лінії робиться на підвищенні уваги до 

функціональної значущості кожної одиниці мови, до їх стилістичних, 

зображально-виражальних можливостей у мовленні; на комунікативній 

доцільності їхнього використання. Розвиваються вміння здійснювати мовний 

самоконтроль, аналізувати мову з точки зору її ефективності в досягненні 

поставлених комунікативних завдань відповідно до мовленнєвої ситуації і 

сфери спілкування. 

Літературна лінія програми передбачає розгляд літературного твору як 

діалогу культури – автор і читач, автор і епоха; вивчення літературного твору 

як мистецтва слова, увагу до поетики (поряд з проблематикою). Урахування 

цих аспектів дозволяє сформувати вміння читати й осмислювати художній 

текст в єдності його змісту і форми.  

Зміст літературної лінії як інтегрованого компоненту реалізується як в 

процесі роботи з текстами різних літературних жанрів, які обирає вчитель, 

пропонують автори підручника, так і  в процесі комплексного вивчення творів 

літератури, представлених у програмі. Для їх читання та аналізу плануються 

окремі години. На таких уроках повинна проводитися і робота з додатковою 
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інформацією (аналіз біографічних відомостей і світогляду письменника), 

приналежність до певного літературного напряму, роду, жанру, особливість 

тематики і проблематики, основного пафосу і художньо-естетичної 

своєрідності. Однак головним пріоритетом в цій роботі повинні бути рефлексія 

учнів на проблеми, що розглядаються у творі, вміння оцінити їх, висловити 

свою позицію в усній і письмовій формі.  

Інтегрований мовно-літературний курс, який забезпечує представлена  

програма, покликаний дати цілісне уявлення про природу слова, розвивати 

комунікативні навички учнів, дає можливість розуміти і інтерпретувати тексти і 

головне створювати власні тексти.  

Вважаємо, що новий курс буде сприятиме усуненню інформаційної 

перевантаженості процесу навчання, поліпшенню пізнавальної діяльності учнів, 

підвищенню системності знань; забезпечить активне створення асоціативних 

систем та образів, засвоєння універсальних прийомів сучасного сприйняття та 

обробки інформації, що буде сприяти підвищенню якості та системності знань, 

їх раціональному використанню.  
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психіатрії, наркології, неврології та медичної психології 

 

Актуальність. Незважаючи на досить велику кількість досліджень 

характеристик особистості медичних працівників, досить слабко залишаються 

вивченими змістовні особливості мотиваційної сфери, які впливають на 

професійний розвиток медичних працівників, а також зміни мотиваційного 

профілю особистості, що викликані специфікою професійної діяльності 

[1,4,6,8]. Таким чином, вивчення мотиваційної сфери особистості медичного 

працівника, зокрема у взаємозв’язку з професійною діяльністю, професійним 

становленням, представляють на сьогоднішній день досить важливий і 

актуальний напрямок психологічних досліджень. 

Мета дослідження – визначити особливості мотиваційно-потребової 

сфери медичних працівників у процесі їх професійної діяльності. 
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Наше дослідження має наступні завдання: 

1. провести теоретичний аналіз проблеми мотиваційної сфери 

особистості і професійної діяльності медичних працівників; 

2. дослідити особливості змісту і структуру потребової сфери у 

медичних працівників на різних етапах професійного становлення. 

Методи та матеріали дослідження. Відповідно до мети і завдань 

дослідження був підібраний комплекс методів,  як теоретичних (аналіз, 

порівняння, систематизація отриманої інформації та її інтерпретація), так і 

психодіагностичних („Методика діагностики соціально-психологічних 

настанов особистості в мотиваційно-потребовій сфері” (О.Ф. Потьомкіної), 

методи математичної статистики – t-критерій Стьюдента, кореляційний аналіз 

(коефіцієнт рангової кореляції Спірмена). 

У дослідженні в якості випробуваних взяли участь студенти 1 і 2 курсу 

Харківського базового медичного училища №1, у віці від 16 до 20 років, 

дівчата, у кількості 50 осіб; медичні сестри, що працюють на практиці і мають 

стаж роботи не менш року, у віці 20-35 років, у кількості 20 осіб; лікарі, що 

працюють у тих же медичних закладах у кількості 15 осіб. 

Результати. Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми 

дослідження мотиваційної сфери особистості дозволив побачити широкий 

семантичний діапазон природи мотиваційних явищ, їх функцій. Існують різні 

підходи до визначення мотиваційної сфери особистості, її структури, змісту, 

динаміки і механізмів .  Цим проблемам присвячена велика кількість робіт як у 

вітчизняній психології (Є.П. Ільїн, В.І. Ковальов, О.М. Леонтьєв і ін.), так і в 

зарубіжній (К. Левін, А. Маслоу і ін.) [2,3,5,7]. 

 

Результати дослідження специфіки мотиваційно-потребових установок 

подані у вигляді Таблиці 1 і 2. 
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Таблиця 1 

Показники прояву установок у мотиваційно-потребовій сфері у медиків 

на різних етапах професійного становлення(в умовних балах) 

 1группа 

1 курс 

(х ± σ)  

2 группа 

2 курс 

(х ± σ)  

3группа 

Мед. 

сестры 

(х ± σ ) 

4 группа 

Врачи 

(х ± σ)  

Ориентация на процесс 8,59±2,81 6,34±1,84 6,18±1,65 5,40±1,84 

Ориентация на результат 6,22±2,18 5,51±1,64 6,05±1,96 6,33±1,63 

Альтруистическая ориентация 8,22±4,24 5,30±1,99 6,02±2,14 5,07±1,94 

Эгоистическая ориентация 4,00±2,06 4,05±1,98 3,60±2,07 3,47±2,17 

Ориентация на труд 4,66±1,96 5,10±1,91 4,93±2,24 5,07±1,39 

Ориентация на свободу 6,22±2,15 5,95±1,92 5,95±2,20 4,80±1,93 

Ориентация на власть 2,63±2,27 3,51±2,16 3,25±2,38 3,93±2,12 

Ориентация на деньги  3,72±1,92 4,04±1,78 3,82±1,68 4,20±2,14 

 

Таблиця 2 

Показники відмінності прояву установок в мотиваційно-потребовій сфері 

в групах медиків на різних етапах професійного становлення  

 t 1-2  t 1-3 t 1-4 t 2-3 t 2-4 t 3-4 

Ориентация на процесс 4,34*** 4,46*** 4,64*** 0,62 1,89 1,49 

Ориентация на результат 1,74 0,37 0,19 1,89 1,86 0,57 

Альтруистическая ориентация 3,81*** 2,75** 3,49** 2,26* 0,44 1,66 

Эгоистическая ориентация 0,13 0,89 0,79 1,45 0,99 0,21 

Ориентация на труд 1,16 0,60 0,82 0,52 0,07 0,30 

Ориентация на свободу 0,66 0,57 2,27* 0,00 2,20* 2,00* 
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Ориентация на власть 2,02* 1,23 1,91 0,74 0,73 1,08 

Ориентация на деньги  0,87 0,25 0,74 0,85 0,28 0,64 

Примітка: *p≤0.05  ** p≤0.01   *** p≤0.001. 

 

Висновки.  

1. Теоретичний аналіз наукової літератури показав, що  мотивація 

професійної діяльності медичного працівника визначається складним, 

динамічним процесом, який  розвиває  власну індивідуальність, свій 

професійний стиль, спрямовує активність особистості професіонала.  

2. Особливе значення у структурі особистості медичного працівника 

має наявність мотивації професійного самовдосконалення. Вона включає в себе 

три компоненти: відношення до своєї професії; відношення до себе як 

професіонала; відношення до самовдосконалення в професійній сфері. 

3. У психологічній літературі мотиваційна сфера представляє собою 

комплекс мотиваційних утворень зі складними, багатомірними, 

ієрархізованими зв’язками, що мають еволюційний характер і визначають її 

якість. В науковій літературі існують різні уявлення про цілісність, компоненти 

мотиваційної системи. 

4. Мотиваційна сфера професійної діяльності створює єдину систему, 

до якої входять у складному взаємозв’язку  різни цілі, мотиви та установки. 

Мотивація організує цілісну поведінку, підвищує професійну активність, 

суттєво впливає на формування цілі і вибір шляхів її досягнення.  

5. У досліджуваних першокурсників усвідомлення життя пов’язане з 

вирішенням завдань професійного й особистого самовизначення. 

6. У другокурсників усвідомлення життя пов’язане з освоєнням 

професії, її цінностей, операцій, конкретних медичних маніпуляцій. Тобто, на 
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відміну від першокурсників, у них відбувається розвиток мотиваційної сфери за 

принципом «зсув мотиву на ціль». 

7. Для всіх досліджуваних медичних сестер характерна висока 

«Орієнтація на альтруїзм» і низька на «егоїзм» і «гроші». При цьому 

виявляються і деякі зміни у потребовій сфері в процесі професійного 

становлення майбутніх медичних сестер. У медичних сестер, які вже 

працюють, відзначається протиставлення «Орієнтації на альтруїзм» 

дефіцитарним потребам. У лікарів найбільш виражені «Альтруїстична 

орієнтація» і «Орієнтація на процес», які стримують із двох боків реалізацію 

таких  егоїстичних настанов у потребовій сфері,  як «Орієнтацію на владу» і 

«Орієнтацію на гроші». Таким чином, у цій групі корислива мотивація 

протистоїть мотивації помочі іншим і робочій рутині. У медичних сестер і 

лікарів «альтруїзм-егоїзм» утворять дихотомію, що говорить про усвідомлену 

моральну регуляцію поведінки.  

Отже, вивчення мотиваційно-потребової сфери особистості медичного 

працівника в загальному й зокрема у взаємозв’язку з професійною діяльністю, 

професійним становленням, є значним в психології праці та представляє на 

сьогоднішній день досить важливий і актуальний напрямок психологічних 

досліджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 



764 
 

 

 

Тематика: Педагогічні науки 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРАКТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

  

Фрумкина А.Л. 

кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков №2 

Национального университета “Одесская юридическая академия”, 

frumkina@onua.edu.ua 

 

На сегодняшний день в начальном образовании активно меняются цели, 

задачи, содержание, подходы к организации образовательного процесса. В 

связи с реформой образования, утвержденной Министерством образования и 

науки Украины, приказ № 208 от 27.02.2018 г. [8], одной из 10 ключевых 

компетентностей новой украинской школы названа компетентность в общении 

на иностранном языке, а именно “умение правильно понимать речь на 

иностранном языке, устно и письменно выражать и толковать понятия, мысли, 

чувства, факты и взгляды (посредством слушания, говорения, чтения и письма) 

в широком диапазоне социальных и культурных контекстов” [10, с. 11]. Отсюда 

следует, что обучение иностранному языку приобрело другие цели, появилась 

острая необходимость вывода иностранного языка из статуса школьного 

предмета и введение его в статус средства, обслуживающего приобретение 

знаний по различным дисциплинам и решение жизненно-обусловленных задач. 

В связи с этим иностранный язык начинает рассматриваться не как предмет 

обучения, а как средство коммуникации для решения различных 

образовательных и социально-бытовых проблем. Именно этот фактор 
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обусловил организацию процесса обучения иностранному языку как средству 

овладения различными школьными образовательными курсами, в процессе 

которых иностранный язык используется как средство их усвоения. 

Что касается подготовки будущих учителей начальных классов, известны 

многие теоретические и практические решения. Такие исследования особенно 

актуализировались в образовательную систему Украины с начала 

независимости нашего государства. Расширение контактов с европейскими 

странами обусловило подготовку специалистов, свободно владеющих 

иностранными языками, для их интеграции в культурологическую и бизнес 

среду этих государств. Отсюда возросла значимость фундаментальных, 

базовых иноязычных знаний школьников для их дальнейшего 

совершенствования в вузах, а в последующем и в профессиональной 

деятельности.  

В монологическом процессе обучения, где каждый из образовательных 

предметов изучается отдельно, не существует доминанты в формировании 

компетенций ни одного из них. В интегрированном процессе обучения один из 

предметов является доминирующим, а другой – вспомогательным. Так как 

иностранный язык выполняет лишь обслуживающую функцию, то все его 

содержание зависит от содержания изучаемого образовательного курса, 

который и является доминирующим предметом. Именно он, утверждает 

Р. Мартынова, определяет содержание и объем языкового материала, 

изучаемого на каждом занятии, а также последовательность его отбора в 

зависимости от содержания доминирующего предмета [6]. 

Из сказанного вытекает, что подготовка такого учителя начальных 

классов для обучения иностранному языку младших школьников усложняется 

необходимостью его подготовки по обучению какой-то конкретной 

образовательной деятельности. В таком случае он сможет в одном учебном 
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процессе обучать школьников двум дисциплинам: образовательному курсу и 

иноязычным способам восприятия, осмысления, запоминания и применения 

полученных образовательных знаний в их иноязычном сопровождении. 

В рамках нашего исследования в качестве образовательного курса для 

младших школьников мы выбираем «Изобразительное искусство». Наш выбор 

обусловлен несложной теоретической основой данного предмета, но при этом 

широким спектром практической деятельности по реализации 

соответствующих ему знаний. В плане обучения иностранному языку детям не 

придется усваивать сложные лингвистические явления. Их сжатый объем 

может быть вполне достаточным не только для понимания объяснения учителя, 

но и для активной коммуникации в рамках приобретаемых знаний и умений. 

Вместе с тем считаем курс «Изобразительное искусство» 

высокоэффективным для развития личности ребенка. Он формирует у детей  

эмоционально-эстетическое отношение к познаваемым объектам и явлениям, 

выступает как действенное средство развития творческого воображения, 

зрительной памяти и пространственных представлений.  

Подготовка будущего учителя начальных классов к интегрированному 

обучению иностранным языкам и изобразительному искусству младших 

школьников предполагает формирование не только вышеуказанных видов 

компетенций, а еще и психолого-педагогической компетенции, состоящей в 

педагогических и психологических знаниях как общенаучного, так и 

специфического содержания для предмета изобразительное искусство и 

умениях организовывать приобретение детьми знаний по данному предмету и 

их практическому применению для изображения окружающей 

действительности; художественно-изобразительной компетенции, состоящей в 

приобретении знаний различных видов изобразительной деятельности и 

закономерностей практической реализации визуальных художественных 
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образов на плоскости; предметно-методической компетенции, состоящей в 

знании методических приемов обучения изобразительному искусству и умении 

выполнять все методические действия, связанные с изображением предметов 

окружающей действительности. 

Первыми двумя видами компетенций подготовки будущих учителей 

начальных классов для преподавания изобразительного искусства средствами 

иностранного языка являются психолого-педагогические. На первый взгляд, 

прослеживается их идентичность. В действительности, общедидактические 

принципы организации обучения этим двум предметам («Изобразительное 

искусство» и «Иностранный язык») во многом совпадают, но их реализация 

происходит по-разному, в зависимости от специфики содержания каждого из 

них. Психологические особенности усвоения техники изобразительного 

искусства и развития умений иноязычной речевой деятельности также состоят в 

одинаковых психологических процессах, а именно: восприятии, осмыслении, 

запоминании и применении. Однако сущность их реализации зависит от 

содержания этих предметов. Например, для восприятия окружающей 

действительности достаточно активизации зрительного анализатора, а для 

восприятия иноязычной информации необходима активизация всей 

анализаторной системы. То есть иностранное слово нужно увидеть, услышать, 

запомнить и записать. 

Два других вида компетенций – предметно-содержательных (для 

изобразительного искусства – художественно-изобразительная, а для 

иностранного языка – иноязычно-речевая) формируются в полной зависимости 

второй от первой, при этом с учетом специфики знаний и умений в области 

изобразительного искусства и иноязычных знаний и умений, обеспечивающих 

возможность выражения первых на иностранном языке. Это проявляется в том, 
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что изучаемая тема в курсе «Изобразительное искусство» требует 

соответствующего ей лексического, грамматического и речевого материала.  

Два третьих вида компетенций – методических (для изобразительного 

искусства – предметно-методическая, для иностранного языка – лингво-

методическая), хотя и имеют свою специфику в процессе их формирования, 

однако предполагают, что система упражнений по обучению второй будет 

всецело зависеть от системы упражнений по формированию первой. Так, 

например, если учитель предлагает учащимся выполнить последовательные 

действия для обучения изображению какого-либо предмета, то система 

упражнений по обучению выполнения этих действий на английском языке 

должна быть такой, чтобы обеспечить понимание речи учителя и выполнения 

на основе этой речи соответствующих художественно-графических действий. 

То есть формирование этих двух видов компетенций состоит в: знании 

методических приемов обучения изобразительному искусству и знании 

методики преподавания иноязычному языковому и речевому материалу, 

необходимому для выражения предметно-методических знаний на иностранном 

языке; умении выполнять все методические действия по рисованию и 

использовать все методические приемы по обучению иноязычному языковому 

и речевому материалу. 

Из вышесказанного следует, что сформированность всех 

вышеупомянутых видов компетенций обеспечит возможность педагогу обучать 

в одном учебном процессе двум разным по структуре дисциплинам, одна из 

которых является носителем определенного содержания, а другая – лишь 

обслуживает его выражение и вербальную основу его усвоения.  

Список литературы: 

1. Мартынова Р. Ю. Педагогические основы интегрированного 

обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности студентов 



769 
 

 

 

неязыковых специальностей: [монография]. Одесса : Освіта України, 2017. 191 

с. 

2. Наказ № 208 от 27.02.2018 г. «Про організацію та проведення 

підготовки вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 

2018/2019 навчальному році, відповідно до Концепції «Нова українська школа» 

[електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

organizaciyu-ta-provedennya-pidgotovki-vchiteliv-inozemnih-mov 

3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування 

середньої школи. Міністерство освіти і науки України. 20.10.2016. 40 с. 

[Електронний ресурс]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/ 

zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf 

 

 

Тематика: Економічні науки 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Харченко Т.М.  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

Ігнатущенко Ю.В.  

магістрант факультету Економіки і менеджменту, 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

 

Система управління конкурентоспроможністю підприємства має 

впливати на всі сфери забезпечення підприємства кадрами, інформацією, 



770 
 

 

 

матеріалами, фінансами, інвестиціями, енергією, рекламою, збутовою 

діяльністю тощо. Саме тому обов’язковими складовими такої системи  повинні 

бути:  

1. нормативно-правове забезпечення розвитку 

конкурентоспроможності підприємства;  

2. організаційне забезпечення цього процесу, що передбачає 

активну співпрацю усіх функціональних структур підприємства; 

3. фінансово-економічне забезпечення розвитку 

конкурентоспроможності на основі підвищення фінансових можливостей 

підприємства, забезпечення збалансованості доходів і витрат тощо;  

4. кадрове забезпечення, яке полягає у створенні навчальної 

бази підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 

для формування ефективної системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства;  

5. інформаційне забезпечення полягає у формуванні 

інформаційних систем моніторингу показників конкурентоспроможності 

підприємства;  

6. науково-технічне забезпечення, яке полягає у формуванні 

центрів з науково-технічної підтримки процесів розробки та реалізації 

стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.  

За результатами проведеного  теоретичного та економічного аналізу щодо 

визначення конкурентоспроможних позицій  підприємства маємо підставу 

говорити, що у Інституті сільського господарства Північного Сходу НААН 

України,  що розташоване на території Сумської області, олійні культури стали 

економічно-привабливими, а високий попит на олійне насіння, що 

забезпечують переробні підприємства та експортери, сприяє стабільній ціновій 

ситуації та підвищенню ефективності цього напряму діяльності. У господарстві 
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соняшник є найбільш конкурентним видом. Разом з тим є перспектива 

збільшення площі для даної культури у зв’язку з найвищою її рентабельністю 

серед інших сільськогосподарських рослин. 

Отже, система управління конкурентоспроможності підприємства 

повинна базуватися на засадах функціонального управління у розрізі об’єктів 

управління, що сприятиме  реалізації принципу клієнтоорієнтованості 

(орієнтування на потреби та можливості споживача), продуктоорієнтованості 

(формування спроможності підприємства конкурувати на визначеному ринку 

завдяки конкурентоспроможності продукції) та стратегічного управління 

(створювати необхідні умови для досягнення бажаної конкурентної позиції за 

певний період часу). 

Таким чином, у ході проведеного дослідження визначено, що 

конкурентоспроможність підприємства слід розглядати з урахуванням чинників 

конкурентоспроможності продукції, потенціалу підприємства, галузей, регіонів 

і країни в цілому. Оцінювання стану використання взаємопов’язаних та 

взаємозалежних рівнів визначається, перш за все, здатністю конкретних 

виробників випускати конкурентоспроможну продукцію. Критерії, 

характеристики і чинники динаміки конкурентоспроможності для кожного її 

рівня мають власну специфіку. Залежно від комбінації чинників впливу, 

конкретне підприємство характеризується досягнутим рівнем та особливим 

характером формування конкурентоспроможності. До того ж, специфічна 

комбінація чинників є об’єктивною передумовою формування стійких 

конкурентних позицій підприємства на ринку. Запропонована систематизація 

чинників конкурентоспроможності підприємств дозволяє розробити систему 

показників конкурентоспроможності та методи її оцінювання, спрямувати їх на 

нейтралізацію існуючих проблем підприємства.  
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Система управління конкурентоспроможністю підприємства дозволяє 

свідомо впливати на конкурентоспроможність продукції як на відносну 

характеристику, яка відображає відмінність даного товару від товару 

конкурента за ступенем відповідності одній і тій же суспільної потреби і за 

витратами на її задоволення, зберігати і розширювати ринки збуту, враховуючи 

сукупні вимоги ринку до продукції організації, за рахунок цілеспрямованої 

діяльності по відношенню до якісних характеристик продукції та до 

виробників-конкурентам, забезпечуючи отримання стійкого приросту прибутку 

в процесі розвитку підприємства. 

Таким чином, термін “конкурентоспроможність в системі управління  

сільськогосподарського підприємства” можна представити як комплексне 

поняття, яке відображає здатність підприємства отримувати та використовувати 

необхідний результат діяльності, що дозволяє йому розробляти, виготовляти, 

реалізовувати протягом передбачуваних термінів часу необхідну кількість 

виробів, що можуть бути затребувані ринком. 

Наполеглива підтримка конкурентоспроможності Інституту сільського 

господарства Північного Сходу НААН України гарантовано забезпечить 

виживання та розвиток, а також спроможність займати активну позицію на 

конкурентному ринку у динамічних умовах зовнішнього середовища. 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

ПРОЦЕСІ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

 

Хвіц Л.М. 

КВНЗ «Ковельський медичний коледж», викладач 

 

Традиційна система навчання у медичних коледжах пов’язана із 

численними навчальними дисциплінами, які за змістом і методологією тісно 

зв’язані між собою. Ось чому особливої цінності набувають сьогодні навчальні 

програми, курси, окремі заняття й позааудиторні заходи, в яких реалізуються 

внутрішня та міжпредметна інтеграція. 

Систематизація та інтеграція – процеси, близькі за своєю сутністю. Суть 

інтеграції полягає в об’єднанні ідей, наукових теорій, технологій навчання в 

процесі скоординованої діяльності викладачів різних навчальних предметів та 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. Інтеграція сприяє успішному 

формуванню світогляду студентів, засвоєнню систематичних знань, 

підвищенню рівня практичних умінь та навичок . 

Питання впровадження інтегрованих занять відноситься до числа 

найбільш актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. Це 

зумовлено новими завданнями, які висуваються сьогодні освітніми реформами 

перед викладачами вищих медичних навчальних закладів. 

В медичних навчальних закладах природничі дисципліни є 

фундаментальними і вивчаються на перших і других курсах спеціальностей 

«Сестринська справа», «Лікувальна справа» і «Фармація». Такий інтегрований 
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підхід виконує важливу функцію, а саме – забезпечення бази знань, умінь і 

навичок підготовки до вивчення клінічних дисциплін. 

При аналізі анкетування викладачів медичного коледжу з’ясовано, що всі 

опитані колеги погодилися з тим, що використання міжпредметних зв’язків у 

навчальному процесі підвищує пізнавальну активність та успішність студентів. 

З викладачів, що впроваджують новітні технології навчання, 61,54 % 

найчастіше використовують інтегровані заняття.  

Запровадження інтегрованих занять у навчально-виховний процес навчального 

закладу слід починати з організаційних заходів, які проходять у чотири етапи.  

На першому етапі відбувається вивчення адміністрацією ВНЗ, 

предметними цикловими комісіями питань міжпредметного характеру.  

На другому етапі важливо огранізувати систематичне навчання 

викладачів. У своїй праці Є. Медведок пропонує наступну орієнтовну тематику 

постійно діючого семінару.  

Організація спільної роботи викладачів циклових комісій природничих, 

науково-фундаментальних та спеціальних клінічних дисциплін проходить на 

третьому етапі.  

На четвертому етапі проходить організація експериментальної роботи 

викладачів, створення творчих груп, мета яких – вивчення й апробація 

досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду та 

запровадження в практику педагогічного колективу.  

Творча група на чолі з Є. Медведок виробила дидактичні вимоги до 

міжпредметного інтегрованого заняття:  

1. Заняття повинно мати чітко сформовану мету, для якої слід використати 

знання з інших дисциплін.  

2. Має бути забезпечена висока активність студентів у використанні знань з 

інших дисциплін. 
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3. Застосування міжпредметних зв’язків має спрямовуватися на пояснення 

причинно – наслідкових зв’язків змісту понять і явищ.  

4. Інтегроване заняття має сприяти формуванню позитивного ставлення до 

навчання, що досягається за допомогою:  

– використання наочних посібників з інших предметів, наукової літератури, яка 

розкриває досягнення сучасної науки та має міжпредметний характер.  

5. Інтегроване заняття завжди має спрямовуватися на узагальнення цілих 

розділів навчального матеріалу суміжних курсів. Для цього можуть 

використовуватися комплексні домашні завдання, узагальнюючі семінарські 

заняття, заняття – екскурсії, бінарні лекції, заняття – конференції .  

Проблема інтегрованого заняття у медичному коледжі нова, але важлива. 

Інтегровані заняття доцільно проводити за такими темами, які вимагають 

максимального і глибокого встановлення міжпредметних зв’язків.  

Інтегровані заняття в медичному коледжі можуть бути різних типів: лекція, 

семінар, практичне заняття.  

У вищих навчальних закладах використовують лекційно-практичну 

систему викладання,  де лекція повинна займати основне місце, тому що вона 

організовує і направляє роботу студента з вивчення курсу. Вченими доведено, 

що в процесі викладання нових тем доцільно використовувати бінарні лекції. 

На інтегрованих бінарних лекціях запис рівнянь, складання таблиць, опорних 

схем, конспектування допоможе глибше засвоїти новий матеріал .  

Під час проведення інтегрованої бінарної лекції викладач спирається на 

прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів. І, як уже було сказано 

вище, її треба проводити у формі діалогу. Самі студенти, відповідаючи на 

запитання викладача, самостійно здобувають знання, перебуваючи у творчому 

пошуку.  
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Після закінчення експерименту було проведено опитування студентів 

щодо ступеня активності та їх емоційного стану на інтегрованих заняттях. 

Результати опитування такі: 66,7 % студентів указали, що активно працюють на 

тих інтегрованих заняттях, теми яких їх зацікавили; 25 % опитаних завжди 

активні на інтегрованих заняттях; 8,3% не активні, бо такі заняття викликають 

них хвилювання. 

Проте результати опитування показали, що інтегровані заняття з 

використанням сучасних технологій навчання викликають майже в усіх 

студентів позитивні емоції. 

Кожен викладач, маючи відповідний досвід, має право на вибір методики 

проведення заняття. Але вся його робота має націлюватися на те, щоб заняття 

викликало інтерес у студентів, щоб отримані ними фундаментальні знання вони 

зуміли використати у своїй майбутній професійній діяльності медичного 

працівника. 
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Дем’янчука, м. Рівне 

 

 

В умовах реформування загальної середньої освіти провідну роль 

відведено початковій ланці, першочерговим завданням якої є формування 

загальномовленнєвих умінь і навичок молодших школярів, розвиток їхніх 

мовленнєвих здібностей, важливою складовою яких є читання і письмо. 

Підготовка руки дитини до письма починається задовго до приходу до 

школи. Це відбувається і тоді, коли маленьке дитинча захоплює іграшку, під 
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час різних ігор з пальчиками малюка, масажу кінчиків пальців, ліпки з 

пластиліну, глини, тіста та багатьох інших вправ, які допоможуть майбутньому 

учню красиво писати, не відчуваючи втоми та негативних емоцій. 

У віці 5-7 років робота спрямована на подальшу підготовку руки до 

письма, розвиток просторових уявлень, окоміру в процесі графічної діяльності. 

В основі оволодіння письмом лежать рухові навички. Оволодіння руховими 

навичками, зокрема, графічними – це є утворення тимчасових нервових 

зв’язків. Розвиток рухів і формування рухових навичок залежить як від 

дозрівання нервово-м`язевого апарату дитини, так і від змісту й будови 

діяльності на певному віковому етапі. 

Утім це не свідчить про те, що дошкільника потрібно посадити за шкільні 

прописи. Найкоротший шлях до навчання – через гру та живий інтерес. А хто 

сказав, що починати вчитися писати необхідно тільки ручкою або олівцем і 

тільки на папері? Так виникла ідея готувати руку до письма за допомогою 

піску, солі та манної крупи. 

На актуальності та ефективності використання пісочної технології в 

освітньому процесі для корекції та профілактики психоемоційних розладів у 

дітей наголошують Н. Бережна, А. Галузинська, О. Дубинська, М. Корнійчук та 

ін. О. Єпанчинцева, Т. Татаринцева та ін. у своїх працях доводять, що робота з 

піском розвиває пізнавальну та емоційну сферу дітей, розкриває їх творчий 

потенціалу. В. Газолишин, Л. Комісарова, Ю. Степура та ін. акцентують увагу 

на тому, що метод піскотерапії сприяє соціалізації особистості. Т. Грабенко, А. 

Гречишкіна, Т. Зінкевич-Євстигнеєва, О. Ісаєнко, Н. Коваленко, Н. Корбова, В. 

Рубан та ін. вважають означену методику елементом психологічної та 

психотерапевтичної допомоги особистості. 

Спостереження і досвід багатьох дослідників доводять, що перенесення 

ігор та вправ в пісочницю підвищують ефективність корекційно-розвиткового 
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процесу [1; 2]. З одного боку, значно підвищується інтерес дошкільників до 

занять ‒ спостерігається різке зростання пізнавальної активності; а з іншого 

боку, розвиток пізнавальних процесів відбувається більш гармонійно.  

Діти із задоволенням починають писати на піску, виводити різні палички 

та гачечки, не бояться, що у них щось не вийде і не відчуваючи будь-якого 

емоційного дискомфорту. У процесі роботи з піском у дітей підвищується 

тактильна чутливість, розвивається дрібна моторика рук. Такі властивості 

піску, як м'якість, тягучість і приємна на дотик шорсткість, створюють умови 

для розслаблення. 

Така техніка передбачає: 

̶ розвиток плавності, витонченості і точності рухів; 

̶ вміння працювати кистю і пальцями обох рук; 

̶ координації руки і ока; 

̶ оволодіння технічними вміннями: регуляція сили рухів, певна 

амплітуда, швидкість, ритмічність;  

̶ уміння змінювати розмах і напрямок руху руки при малюванні; 

̶ гармонійне поєднання ліній, кольору і тіні. 

Дітям з особливими потребами також необхідно оволодіти навичками 

письма, але це дається нелегко. Навичка – складна психомоторна дія, яка 

включає уміння писати вивчені літери з дотриманням правильного зображення 

всіх її елементів і поєднувати літери між собою; розвиток координації руки й 

очей; зміцнення м’язів кисті руки й усього тулуба; розширення межі орієнтації 

в площинному просторі. 

Для навчання дітей з психофізичними вадами використовуються ті ж 

методи, що й для навчання дітей з непорушеним розвитком, проте особливості 

психофізичного розвитку учнів обумовлюють інакші способи застосування цих 

методів. Зокрема, методи навчання повинні бути корекційно-розвитковими. Це 
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найсуттєвіша відмінність спеціальних дидактичних методів, яка означає, що 

будь-який метод чи прийом окрім дидактичної мети має розв'язувати і 

корекційну, спрямовану на розвиток учнів. В організації навчальної діяльності 

враховується рівень знань, темп роботи, динаміка втомлюваності, обсяг пам'яті, 

стійкість уваги, довільність психічних процесів дитини, рівень розвитку її 

мов¬лення та опорно-рухової системи.  

Рухові уміння і навички складають основу розвитку дрібної моторики рук 

та підготовки руки до письма дитини, розвиток яких у дітей з ДЦП і з 

порушенням інтелекту певною мірою ускладнений. Тому описані корекційні 

завдання, які необхідно виконувати на піску на манній крупі або солі, можна 

використовувати у роботі з дітьми загального розвитку, а такожє надзвичайно 

важливими у комплексній реабілітації дітей з органічним ураженням нервової 

системи. 

Для використання даної техніки знадобляться: 

̶ пісок, манна крупа, сіль дрібного помолу; 

̶ лоточки з невеликими бортиками; 

̶ палички (подібно до паличок для суші), вушні палички, різний 

природний матеріал. 

Підхід до каліграфічних хвилинок повинен бути індивідуальним і 

залежати від навичок дитини та її когнітивних здібностей.  

Пропонуємо свій варіант каліграфічних хвилинок на піску: 

  

1. Букви колеса.  

У матусеньки Абетки 

Діточки живуть кругленькі. 

І великі і маленькі, 

Навіть трішечки товстенькі. 
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Пишемо букви : а ф аф фаб е беебв о а во ов вас ю в сю юс всь є о ьє  

 

2. Букви гачки. 

Ще у матінки Абетки 

Дітки «п» і «ч» і «к» ‒  

Дуже схожі на гачки. 

Хто цих діток добре знає, 

Той уміло розмовляє. 

Пишемо букви : г п го гпр ч рччрт п тп пткн я ня янбм км ол 

 

3. Букви качелі. 

Ось веселі каруселі. 

Букви схожі на качелі. 

Щоб оцінки гарні мати. 

Треба вміти їх писати. 

Пишемо букви : и й ийш и шиишц ци щ щи 

 

4. Букви хвости. 

Не тримай, а відпусти… 

Букви мають ще й хвости. 

До них сорока прилетіла. 

Десь хвоста вона згубила. 

Пишемо букви : з д дз злу д ду ум 

 

5. Букви жуки. 

Жу-жу-жу- вона співає. 

Ну і зовсім не літає. 
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Здогадався – то ж кажи! 

Це, звичайно, буква «Ж». 

Пишемо букви : ж х жохе 

  

 

В комплексі під час занять з дітьми з органічним ураженням нервової 

системи, проводиться робота на зниження втомлюваності, активізацію 

пізнавальних процесів, розвиток зв’язків між двома півкулями. Використовуємо 

вправи на розвиток диференційованих рухів пальців та рук: 

̶ постукати по столу розслабленою кистю правої, потім лівої руки;  

̶ вправа на послідовні рухи руками: ребро-кулак-долоня; 

̶ змінювання по черзі положення правої і лівої кистей на столі 

(зігнути-розігнути, повернути-відвернути); 

̶ розгладжування пісок долонею ; 

̶ постукування долонею, кожним пальцем по столу під ритмічний 

рахунок; 

̶ сполучати великий палець з усіма іншими по черзі; згинати пальці 

по черзі і одночасно. 

Одночасно звертаємо увагу на вироблення протиставлення великого 

пальця всім іншим, вільні рухи пальців без рухів кисті і передпліччя, якими 

вони часто заміщуються у дітей з органічним ураженням нервової системи, що 

мають рухові порушення: 

̶ фіксуємо передпліччя дитини і пропонуємо діставати пальцями з 

коробочки тонкі палички та складати їх під рукою, намагаючись не зрушити 

руку з місця; 

̶ розкочувати пластилін на столі спочатку всіма пальцями, а потім 

кожним окремо; 
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̶ прокочувати, обертати олівець, паличку між великим і кожним 

пальцем окремо. 

Отже, формування навичок письма має велике суспільне і педагогічне 

значення, адже особистість, яка не оволоділа на достатньому рівні писемною 

навичкою, не може повноцінно реалізувати себе у суспільстві. Письмо є 

необхідною складовою людської діяльності в усіх її різновидах. Від того 

наскільки добре дитина опанує графіку, залежить уміння граматично 

правильно, точно і змістовно висловлювати свої думки в усній і в писемній 

формах. 
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Сьогодні вагомості набуває проблема професійної підготовки вихователя 

як у педагогічній науці так і практиці. Адже вихователь є головною постаттю, 

від якої залежить виховання, навчання і розвиток дітей дошкільного віку.  

Професійно-педагогічна підготовка визначається як «...система 

організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування в особистості 

професійної спрямованості, знань, умінь, навичок і професійної готовності» [1, 

с.121]. Однак, не менш важливим чинником професійної підготовки майбутніх 

вихователів є формування готовності до асистентського супроводу дітей 

дошкільного віку. 

Н. Колосова розкриває зміст готовності майбутніх вихователів до 

педагогічної підтримки і розуміє її як «...цілісне особистісне утворення, що 

характеризується сукупністю гуманістичних і духовно-практичних ціннісних 

орієнтацій, фаховою компетентністю з питань надання педагогічної підтримки 

дітям дошкільного віку» [2, с.13]. 



785 
 

 

 

Важливе місце в модернізації освітньої системи посідає здобуття освіти 

особами з особливими освітніми потребами. Поділяючи думку сучасних 

дослідників та науковців, ми погоджуємося, що пріоритетним напрямом у 

навчанні дітей з особливими потребами є інтеграція інклюзивної освіти, яка 

вважається основною освітньою інновацією кінця XX століття – початку XXI 

століття, і має велику кількість прихильників у всьому світі [3, с. 41]. Завдяки 

цьому, кожна дитина з особливими освітніми проблемами, незалежно від стану 

здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на 

одержання освіти, якість якої не різниться від освіти здорових дітей [4, с. 3]. 

«Ми розуміємо, що інклюзивна освіта дозволить дітям з особливими 

освітніми потребами відчувати себе рівними в українському суспільстві. Це 

право таких дітей на самостійне життя. Це можливість подальшого 

працевлаштування. І я вірю, що вже в близькому майбутньому українське 

суспільство буде таким, де цінують кожного і яке буде відкритим для всіх», ‒ 

заявила Марина Порошенко, відкриваючи у 2017 р. у Харкові Перший 

національний форум «Вчимося жити разом». 

У статті 20 закону України «Про освіту» зазначено: «Інклюзивна освіта – 

це процес забезпечення рівних прав на одержання освітніх послуг дітей з 

психофізичними порушеннями за місцем проживання в умовах 

загальноосвітнього та дошкільного закладу, що передбачає створення 

сприятливих соціальних умов для їхнього розвитку (корекційно-педагогічна 

робота, спрямована як на подолання наслідків порушень психофізичного 

розвитку та формування у здорових дітей адекватних уявлень про однолітків з 

особливими освітніми потребами)» [4,с.13].  

Відтак ми переконані, що постать педагога займає особливе місце в 

сучасній системі інклюзивної освіти, адже він повинен бути наділений 

відповідним рівнем знань, високоінтелектуальним, з високим рівнем 
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відповідальності, готовим до швидкого інноваційного включення в освітній 

процес у роботі з «особливими дітьми», їх батьками, особами які їх заміняють. 

Наукові доробки дослідників (Н. Артюшенко, В. Бондар, Л. Будяк, 

І. Дмитрієва, І. Кузава, В. Синьов, М. Семаго, А. Чигрина та ін.) переконують, 

що до вагомих особистісних рис та якостей, якими повинен бути наділений 

педагог слід віднести мотиваційну готовність, толерантність, ентузіазм, глибоке 

бажання допомогти, активність, самостійність, відповідальність, 

комунікативність, емоційна гнучкість, емпатійність. З метою попередження 

передчасного «емоційного вигорання», фахівець повинен володіти різними 

техніками та практиками швидкого психологічного відновлення, розуміння 

системи самоконтролю. 

Проблема підготовки фахівців для роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами залишається невирішеною, і тому, ми вважаємо, що 

наявність компетентних педагогічних кадрів є однією з основних умов для 

розвитку інноваційного освітнього закладу, який дозволяє реалізувати потреби 

кожної дитини, незалежно від ступеня вираженості порушення, та забезпечує 

процес інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній 

простір.  

Вивчення законодавчих документів, наукової і навчально-методичної 

літератури засвідчує загальну тенденцію державної політики на ефективну 

реалізацію інклюзії на усіх рівнях освіти й удосконалення системи підготовки 

фахівців педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього 

середовища. Доцільне використання дефініції «діти з особливими освітніми 

потребами», оскільки саме цей термін чітко визначає галузевих фахівців, 

необхідних для розвитку таких дітей, і конкретизує державні відомства, які 

повинні виступати гарантами відповідного рівня освіти і подальшої їх 

соціалізації. 
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Ми вважаємо, що однією з основних проблем кадрового забезпечення 

інклюзивної освіти є низький рівень професійної підготовки майбутніх 

психолого-педагогічних кадрів до роботи в умовах інклюзивного освітнього 

середовища у закладах вищої педагогічної освіти, недостатній рівень 

обізнаності у проблемах інклюзивної освіти. 

Відтак переконані, що одним із пріоритетних напрямів, які сприятимуть 

підготовці майбутніх вихователів до асистентського супроводу дітей 

дошкільного віку, має стати інтегрування інклюзивного зорієнтованого змісту 

навчання у систему фахової підготовки педагогічних кадрів до роботи в умовах 

інклюзивного освітнього середовища, що вимагає насамперед удосконалення 

освітніх програм підготовки різнопрофільних фахівців і змісту навчальних 

дисциплін. 
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Інші професійні науки: Педагогічні науки 

 

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Хом'як О.А. 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Рудик І. А. 

студентка магістратури 

ПВНЗ Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука, м. Рівне 

 

«У вихованні все повинно базуватись на особистості вихователя… 

Тільки особистість може впливати на розвиток особистості, тільки 

характер може створити характер…» (К.Д.Ушинський). 

А. Макаренко, відомий вітчизняний педагог, одним із перших звернув 

увагу на те, що діти потребують складної тактики і техніки, що педагогу слід 

уміти керувати своїм настроєм, стилем і тоном спілкування, інтонацією, 

посмішкою, поглядом, мімікою, рухами, ходою... «Іноді жест буває 

красномовнішим за слова, а міміка в найкоротшу мить доводить те, на що 

знадобилися б монологи. Хороший педагог – завжди яскрава особистість, має 

власну техніку впливу, взаємодії, спілкування, саморегуляції» [2, c. 206 - 207].  

Особливості професійної підготовки фахівців дошкільної освіти 

вивчалися у дослідженнях А. Богуш, Г. Бєлєнької, Н. Грами, Н. Ємельянової, 

Л. Загородньої, Н. Ковальової, Т. Котик, Н. Лисенко, Г. Підкурганної, 

О. Поліщук, Т. Поніманської, Т. Танько, О. Федій та ін. 
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Здійснивши аналіз наукових праць вищезгаданих учених, ми дійшли 

висновку, що сучасний вихователь – це фахівець, який працює в системі 

дошкільної світи та володіє педагогічними технологіями, що відповідають 

новим суспільним цілям та рівню розвитку науки про дитину. Оскільки 

професійна діяльність будь якого педагога спрямовується на виховання 

унікальної, всебічно розвиненої, неповторної особистості, професія вихователя 

належить до творчих видів діяльності. Тому, переконані, що в сучасних умовах 

вихователь повинен мати найвищий рівень фахової підготовки та високий 

інтелектуально-креативний потенціал.  

Поняття «підготовка» за тлумачним словником визначається по-перше, як 

«...дія, спрямована на забезпечення, здійснення, проведення, виконання 

чогось», по-друге, у значенні «...давати необхідний запас знань, передавати 

досвід в процесі навчання, практичної діяльності» [1. с. 767]. Отже, термін 

«підготовка» може виступати у двох значеннях: як процес, дія, діяльність і як 

результат дій. 

Одне з найбільш повних визначень поняття професійної підготовки 

наводить Т. Танько: професійна підготовка – це система організаційних та 

педагогічних заходів, які забезпечують формування в особистості професійної 

спрямованості, системи знань, навичок, умінь і професійної готовності, що в 

свою чергу, визначається як суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе 

здатною і підготовленою до виконання певної професійної діяльності та прагне 

її виконати [5, с. 16]. 

Акцентуючи увагу на проблемі формування професійної компетентності 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах акмеологічного 

підходу, Х. Шапаренко стверджує, що професійна компетентність як 

багатоаспектне утворення забезпечується синтезом тісно взаємопов'язаних 

структурних компонентів: особистісного, рефлексивно-оцінювального, 
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креативного, що забезпечують у своїй взаємодії продуктивну педагогічну 

діяльність і професійне акмеологічне зростання майбутнього педагога [6, с.8]. 

Професійно-педагогічна підготовка розглядається науковцями як система 

взаємопов’язаних і взаємодіючих структурних і функціональних компонентів, 

сукупність яких забезпечує достатній рівень готовності студентів до майбутньої 

професійної діяльності. 

На думку Сенько Ю.В. готовність до професійної діяльності як 

новоутворення майбутнього педагога є фундаментом його професійної 

компетентності. Тобто і готовність, і компетентність – це рівні професійної 

педагогічної майстерності. Професійна педагогічна компетентність – своєрідна 

зона найближчого (або віддаленого) розвитку педагогічної готовності. Однак, 

автор підкреслює, що вони не знаходяться у відношенні наслідування: спочатку 

готовність, потім компетентність [4, с. 68]. 

Результатом професійно-педагогічної підготовки, на думку науковців 

(І. Бужиної, А. Ліненко, Г. Троцко), є готовність до педагогічної діяльності, яка 

визначається як цілісне стійке особистісне утворення; інтегральна 

характеристика, яка відображає особистісну позицію педагога (О. Шпак); 

інтегральне багаторівневе динамічне особистісне утворення (С. Литвиненко); 

інтегративна якість особистості (І. Гавриш) тощо. 

Аналіз педагогічних досліджень засвідчує відсутність єдиного підходу 

щодо тлумачення кола понять, які характеризують процес підготовки майбутніх 

вихователів до педагогічної діяльності. 

У педагогічних дослідженнях (І.Богданова, О.Біда, І.Бужина, Н.Волкова, 

І.Гавриш, Н.Грама, Н.Кічук, Л.Кондрашова, В.Кушнір, А.Ліненко, О.Пєхота, 

Т.Танько, Г.Троцко, В.Чайка, М.Чобітько та ін.) визначено зміст, етапи, 

компонентний склад професійно-педагогічної підготовки та запропоновано 

різні моделі її реалізації. 
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Дослідженням В. Семиченко було доведено необхідність уведення у 

навчальний процес моделі інваріантної двом частинам – професійної 

підготовки і професійної діяльності [3, с. 41]. Саме тому, коли йде мова про 

підготовку майбутніх вихователів до педагогічної діяльності, доцільно 

користуватися терміном «професійно-педагогічна підготовка», оскільки він 

характеризує педагогічну діяльність як професійну. 

Проаналізувавши теоретичні аспекти підготовки майбутніх  вихователів 

до педагогічної діяльності, ми вважаємо, що означена проблема є актуальною в 

сучасних умовах розвитку системи освіти. Саме професійна педагогічна 

підготовка допоможе майбутньому вихователю органічно включитись до 

педагогічної діяльності.   

Гармонійний розвиток дитини дошкільного віку напряму залежить від 

результату професійної підготовки майбутніх вихователів. Тому, сьогодні 

головним завданням вищої школи, на нашу думку, має бути якісне оновлення 

професійної підготовки майбутніх вихователів до педагогічної діяльності. У 

сучасній педагогічній науці та практиці важливо закцентувати увагу на 

проблемі професійної підготовки майбутнього вихователя до педагогічної 

діяльності; потребують зміни технологічні основи підготовки фахівців 

дошкільного профілю. 

Таким чином, сьогодні залишаються актуальними й вимагають 

подальшого розвитку питання самовдосконалення професійної майстерності 

вихователів закладів дошкільної освіти, а також активізації студентів на 

саморозвиток професійно значущих якостей, адже майбутній вихователь 

повинен реалізувати себе через здобуття педагогічної освіти як професійний 

фахівець та високоосвічена особистість. 
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В умовах духовного відродження України посилюється інтерес до 

історичного аспекту суспільного зростання, зокрема ґенези освіти, оскільки 

саме вона виступає впливовим чинником соціального прогресу. Порушуючи 

сучасні проблеми початкової освіти, ми дедалі частіше звертаємося до 

багатоаспектної педагогічної спадщини, велика частина якої залишається не 

дослідженою.  

Аналіз праць, що стосуються становлення та розвитку теорії і практики 

початкової освіти в Україні, засвідчує, що проблеми, які необхідно розв’язувати 

в сучасних школах і раніше хвилювали педагогів, методистів та громадських 

діячів.  

Трансформація початкової освіти може бути ефективною за умови 

вивчення історичного досвіду та вмілого використання його найбільш 

прогресивних і раціональних здобутків у сучасній практиці. Набуває ваги 

потреба дослідження проблем виховання в окремих регіонах, історико-

педагогічних традицій українського народу [8, с. 1180].  

Розвиток освіти в окремо взятих регіонах України досліджували 

Т. Кочубей, О. Фізеші, Т.Денисюк. У науковій праці Мінц М. зазначено, що 
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помітним внеском у дослідження народної освіти у південному регіоні є праці 

І. Добренського, В. Постолатія, О. Тригуба, П. Тригуба, О. Білюка, І. Павлика, 

В. Шкварця, М. Мельника, В. Боброва, С. Водотики, Є. Сінкевича та ін. Автори 

вказують, що швидке зростання економічного потенціалу на Півдні України 

сприяло розвитку початкової освіти, появі значної кількості народних училищ у 

пореформений період та поступове підвищення популярності освіти серед 

народу [5, с. 8]. Поширення початкової освіти серед дітей і дорослих різних 

верств населення висвітлено у дослідженнях О.Тригуб, Л.Рябовол.  

Розвиток змісту початкової освіти й педагогічної думки досліджували 

такі вчені: Н. Дем’яненко, М. Євтух, Н. Никало, Б. Ступарик, О. Сухомлинська, 

М. Яремченко та ін. Освітні реформи стали предметом наукових розвідок 

вітчизняних учених: Н. Побірченко, Л. Гаєвської, Л. Березівської, С. Бричок, 

І. Шумілової.  

Різноманітні аспекти освітніх проблем, розвитку теорії та практики 

навчання в закладах освіти знайшли відображення в працях науковців: Л.Вовк, 

М.Гриценка, П.Дроб’язка, М.Євтуха, І.Зайченка, В.Кузя, І.Курляк, 

В.Липинського, М.Лисенка, Д.Мазохи, Н.Побірченко, О.Савченко, С.Сисоєвої, 

О.Сухомлинської, Б.Ступарика, С.Філоненка, А.Черкашина, М.Ярмаченка, 

Г.Ясницького та ін. Зазначені дослідження мають узагальнюючий характер, 

розкривають проблеми освітньої політики, загального шкільництва, розбудови 

освіти, ідеї української школи, діяльність педагогів та громадських діячів. 

На сучасному етапі трансформаційних перетворень система освіти зазнає 

реформування, що в свою чергу впливає на усі сфери суспільного життя. Це 

зумовлює потребу дослідження історії становлення теорії й практики виховання 

і навчання нового покоління на різних етапах розвитку людського суспільства 

[4]. В історичній ретроспективі на території сучасної України початкову освіту 
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можна було здобути в парафіяльних, козацьких, народних школах, школах 

грамоти. 

У XV-XVIII ст. в Україні парафіяльні школи стали найпоширенішим 

типом шкіл [7, с. 48]. Виникає унікальна та своєрідна ще одна система 

початкової освіти, що діяла на території України XVII-XVIII ст., а саме 

козацька система виховання й навчання. У виборі школи, як правило, не було 

ускладнень, оскільки до послуг була ціла мережа різних козацьких шкіл: 

полкові, січові, музичні та інші [2, с. 201].  

Порівняльний аналіз рівня початкової освіти першої половини XVIII ст., 

здійснений Кочубей Т. свідчить, що рівень грамотності та освіченості народу 

був досить високим, характерним явищем була велика кількість початкових 

шкіл [3, с. 40]. 

З початку XIX ст. все більше виявляються риси централізації та уніфікації 

освіти за загальноімперським зразком, а початкова освіта здійснювалася 

парафіяльними (однорічними, сільськими), повітовими (дворічними, міськими) 

училищами. Зростанню національної самосвідомості українського народу 

сприяла поява у 50-х роках XIX ст. недільних шкіл (працювали в неділю і 

святкові дні), організованих кращими представниками української інтелігенції з 

метою надання початкової освіти дітям і дорослим. Діяли також школи сільські, 

міністерські, фабричні, залізничні та ін. [6]. Проте початкові школи другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. тривалий час не мали державних навчальних 

програм і лише у 1897 р. Міністерством народної освіти публікуються 

“Приблизні навчальні програми” для початкових шкіл [5, с. 10].  

В Україні до ХХ століття існували школи грамоти, як одно- та дворічні 

школи елементарного навчання, зміст освіти обмежувався заучуванням 

молитов, початками читання, письма й лічби [7, с. 49]. 
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Сфера освіти протягом другої половини XX століття зазнавала істотних 

змін і перетворень, реформувань, щоб змусити ефективніше відповідати 

завданню модернізації суспільства на соціалістичних засадах, відповідно до цих 

умов відбувалося становлення та розвиток змісту початкової освіти [1].  

Ґенеза початкової освіти України ХVІ-ХХ ст. також відбувалася під 

впливом прогресивних ідей, із зміною суспільних відносин виникали різні 

заклади початкової освіти, змінювався зміст та тривалість навчання дітей 

молодшого шкільного віку, одні педагогічні ідеї змінювались іншими. 
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Ожиріння кішок є однією із найбільш розповсюджених незаразних 

патологій, зокрема за даними Hoemino M., 2012, ожиріння або надлишкова маса 
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діагностується від 35 до 50% даних тварин [3]. Ожиріння – це не лише 

збільшення маси, а і цілий комплекс паталогічних змін, що викликають суттєві 

зміни у метаболізмі, а відтак, і фізіологічні зміни [4]. Насамперед, це: розвиток 

резистентності периферичних тканин до інсуліну, цукровий діабет, зміни 

ліпопротеїдного профілю крові [1, 6]. Значні зміни відбуваються у білковому 

обміні, зокрема, вважається що кішки з ожирінням відчувають підвищену 

потребу у білках, оскільки велика частина амінокислот дезамінується, а 

вуглецеві залишки використовуються у процесі глюконеогенезу [2, 7]. Для 

кішок характерна висока чутливість до дефіциту амінокислот, які для інших 

тварин є замінними, зокрема, це - цистеїн та таурин. Щодо ліпідного обміну, то 

кішки неспроможні синтезувати арахідонову кислоту, похідні якої, 

ейкозаноїди, простагландини, є модуляторами розвитку запального процесу [4].  

Одними з характерних ускладнень за ожиріння є ліпідоз печінки, 

захворювання нирок, шкірні патології, які супроводжуються розвитком явищ, 

притаманних для запального процесу, зокрема цитолізом [5]. Останній 

характеризується виходом у кров так званих цитолітичних або індикаторних 

ферментів, які є маркерами ступеня запалення окремих тканин та органів. 

Метою даного розділу наукової роботи було дослідження активності 

індикаторних ферментів аланінамінотрансферази (АЛТ), 

аспарагінамінотрансферази (АСТ), гамма-глутамілтрансферази (ГГТ) та лужної 

фосфатази (ЛФ) сироватки крові кішок за ожиріння.  

Дослідження проводились на базі навчально-науково-виробничої клініки 

дрібних тварин ЖНАЕУ. Було відібрано дві групи кішок віком 3 - 7 років 

різних порід, що включали як самців, так і самок. Контрольна група складалась 

з 7 клінічно здорових тварин, що проходили діагностичне обстеження перед 

щепленням, дослідна група включала 5 тварин, що мали надлишкову масу або 

ожиріння. Кондиції тіла тварин оцінювали згідно шкали BCS (body condition 
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score): Індекс BCS контрольної групи становив 3 за п’ятибальною шкалою і 4-5 

за дев’ятибальною, BCS тварин дослідної групи становив відповідно – 4-5 і 7-9. 

Кров для біохімічних досліджень брали з підшкірної вени передпліччя (v. 

cephalica antebrachii) з дотриманням правил асептики і антисептики. Активність 

ферментів аланінамінотрансферази (АЛТ, ALT, КФ.2.6.1.2) та 

аспартатамінотрансферази (АСТ, AST, КФ.2.6.1.1), лужної фосфатази (ЛФ, 

ALP, ALKP, КФ.3.1.3.1), гамма-глутамілтрансферази (ГГТ, GGT, КФ 2.3.2.2) 

визначали напівавтоматичним біохімічним аналізатором відкритого типу 

Rayoto 1904С. Статистичний аналіз одержаних результатів проводили за 

допомогою програми Microsoft Excel 2016, а оцінку вірогідності — за критерієм 

Стьюдента. 

Індикаторні ферменти каталізують різноманітні хімічні реакції у 

клітинах, у здорових тварин основний пул даних ферментів локалізується у 

цитоплазмі або органоїдах клітин, незначна активність даних ферментів 

виявляється у сироватці крові і вважається фізіологічною. Під час паталогічних 

процесів відбувається цитоліз і вихід ферментів у кров, відповідно зростає їх 

активність у сироватці крові. Вважається, що АЛТ є індикатором цитолізу 

клітин печінки, АСТ – міокарду, ГГТ – печінки, нирок, підшлункової залози, 

ЛФ – кісток, кишківника, печінки. Результати дослідження активності 

вищевказаних ферментів у сироватці крові кішок представлені у таблиці. 
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Таблиця  

Активність індикаторних ферментів сироватки крові кішок у нормі та за 

ожиріння, M±m, Од/л1 

Фермент Контрольна 

група, n=7 

Дослідна група, 

n=5 

Референтні 

значення 

активності 

АЛТ 45±5,3 68±9,7 0 - 75 

АСТ 22,7±3,9 29,8±4,4 9 - 30 

ГГТ 2,1±0,47 4,5±0,68* 0 - 3 

ЛФ 69±7,3 78,5±9,9 4 - 85 

 

Примітка: 1 – Од/л, одиниця активності ферменту, що відповідає кількості 

ферменту, здатного каталізувати 1 мкмоль субстрату за 1 хв; 

*- різниця між показниками контрольної та дослідної груп є статистично 

достовірною на рівні р<0,05. 

 

Як видно з одержаних результатів, активність усіх досліджуваних 

ферментів у крові кішок з ожирінням мали тенденцію до збільшення, зокрема 

для АЛТ зростання активності становило 51,1%, АСТ – 31,3%, ГГТ – у 2,1 рази, 

ЛФ – 14%, однак статистично достовірна різниця характерна лише для значень 

активності ГГТ. Такі зміни свідчать, що у кішок з надлишковою масою та 

ожирінням спостерігається зростання цитолітичних явищ у печінці, нирках, 

міокарді. Найбільші відмінності були виявлені щодо ГГТ, що свідчить про 

ураження печінки та нирок. Ожиріння викликає збільшення частки 

ліпопротеїдів дуже низької щільності, які містять значну кількість 

тригліцеридів та холестерину і потребує певного напруження метаболічних 

процесів у гепатоцитах, з іншого боку, за ожиріння зменшується кількість 
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фосфоліпідів, які є основою ліпідної частини клітинних мембран, що у 

сукупності є дестабілізуючими факторами, які провокують цитолітичні явища. 

Нефропатії є одними з характерних паталогічних станів, що 

супроводжують ожиріння у кішок, оскільки збільшується інтенсивність 

окислення жирних кислот, амінокислот, зростає кількість аміаку, сечовини, 

креатиніну, кетонових тіл тощо, виведення яких з організму може спричинити 

цитоліз. Найменші зміни спостерігались в активності ЛФ. Вказаний фермент 

має широку локалізацію серед тканин та органів, однак у крові переважно 

зосереджені печінкова та кісткова фракції. Збільшення лужної фосфатази, на 

відміну від інших індикаторних ферментів, характеризує в більшій мірі 

екскреційну здатність печінки і є характерною не стільки для цитолізу, як для 

обтураційних явищ жовчних вивідних шляхів. Суттєве зростання активності 

АЛТ і ГГТ і незначне зростання активності ЛФ у тварин дослідної групи може 

свідчити про масові явища цитолізу у різних органах. 

Таким чином, дослідження активності індикаторних ферментів у кішок з 

надлишковою масою та ожирінням показало, що вказані патології спричиняють 

напруження метаболічних процесів у печінці, нирках та інших органах. Разом з 

тим зміни активності ферментів АЛТ, АСТ, ЛФ характеризувались лише 

тенденцією до зростання, що свідчить про певний ступінь компенсаторних 

механізмів, у результаті яких інтенсивність метаболізму може підтримуватись 

на рівнях, характерних для здорових тварин. Активність ферменту ГГТ у 

хворих тварин перевищувала таку у здорових у 2,1 рази, що свідчить про 

високий ступінь цитолізу у органах, де найвища концентрація даного ферменту, 

а саме – у печінці, нирках, підшлунковій залозі. 
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Тематика: Сільськогосподарські науки 

 

 

ВПЛИВ ФОНІВ ЖИВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

РОСЛИН ПРОСА 

 

Шакалій С.М. 

Полтавська державна аграрна академія, кандидат сільськогосподарських наук 

 

Головним фактором оптимізації фону живлення проса є добрива. 

Підвищення врожаю сільськогосподарських культур від внесення добрив в 

чорноземній зоні становить 40-50 % [1]. Надходження поживних речовин в 

рослини в онтогенезі і використання їх поряд з продуктами фотосинтезу в 

процесах обміну речовин визначає умови формування врожаю 

сільськогосподарських культур і його якість [1].  

Просо є дуже вимогливим до родючості поля. Для його нормального 

розвитку необхідна достатня кількість доступних елементів живлення в ґрунті. 

За даними деяких дослідників [2], для утворення 1 ц зерна й 2 ц соломи 

рослинами проса засвоюється приблизно 3 кг азоту, 1,5 - фосфору, 2,5 - калію і 

1 кг кальцію. Для утворення 1 кг повітряно-сухої маси просу потрібно близько 

30 кг зольних елементів й азоту, тоді як для пшениці потрібно 23 кг. Тому 

отримання високих урожаїв зерна просо потребує внесення високих доз 

органічних та мінеральних добрив [3].  

Фосфорні і калійні добрива вносять восени під оранку до обробітку 

ґрунту плоскорізами, азотні в повній розрахунковій нормі – під передпосівну 

культивацію [4].  
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Під структурою врожаю прийнято розуміти сукупність елементів, що 

визначають продуктивність рослин [3]. Структура врожаю є якісне і кількісне 

відображення елементів і органів рослини, що визначають величину врожаю і 

взаємодію організму і середовища на окремих етапах росту і розвитку рослин. 

Для зернових культур волотевого типу до елементів структури врожаю 

відносяться: кількість стебел з волоттю на одиницю площі, число зерен або їх 

маса в одній волоті, маса 1000 зерен [4].  

Показники структури врожаю є досить мінливими і залежать від 

конкретних умов, які формують кількісне вираження кожного з них. Вони 

залежать від ґрунтово-кліматичних умов, сортових особливостей, а також і від 

низки параметрів, що визначаються технологією вирощування даної культури.  

Довжина волоті та її форма, як і висота рослини, є сортовою ознакою, яка 

значною мірою змінюється від умов вирощування, особливо від фону живлення 

рослин. Так, з поліпшенням мінерального живлення спостерігалось збільшення 

довжини волоті на рослинах проса – у середньому по сортах цей показник 

змінювався від 18,1 шт. до 32,7 см.  

Найбільшу довжину волоті було зафіксовано у варіанті з внесенням 

розрахункової дози добрива, вона становила: по сорту Константинівське – 32,0, 

Східне – 29,6, Таврійське – 36,6 см, що у 1,7-1,8 рази вище за цей показник на 

контролі.  

У середньому по фонам живлення найдовшою волоттю характеризувався 

сорт Таврійське, по цьому ж сорту відмічена найвища варіація цієї ознаки у 

варіантах удобрення – 27,2 %.  

Просо має низку біологічних особливостей, що зумовлюють значну 

різноякісність його зерна. Так, через нерівномірність викидання волоті та 

значну тривалість цвітіння, достигання зерна в різних її частинах також 

нерівномірне. Найваговитіше і крупніше зерно формується у верхній частині 
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волоті. Проте його частка у загальній масі волоті складає лише 10-20 %. 

Середня частина волоті вже менш продуктивна і ваговита, але її частка в урожаї 

складає близько 60 %. Сумарно ця кількість зерна (70-80 %) і є основою 

врожаю [2].  

Вчені зазначають, що порівняно з контролем без добрив, азотні добрива 

сприяли збільшенню маси 1000 зерен проса на 0,06-0,08 г. Із збільшенням дози 

фосфорних і калійних добрив маса 1000 зерен зростала на 0,05-0,07 г. 

Позакореневе підживлення проса у фазі кущіння мідними і марганцевими 

добривами збільшувало масу 1000 зерен на 0,07-0,24 г. Найвищі показники 

були на фонах внесення мінеральних добрив N60Р40К90 і N90Р40К90 [1,5].  

У розрізі сортів найбільшою масою 1000 зерен характеризувався сорт 

Таврійське (6,48 г у середньому по строках сівби та фонах живлення), 

найменшим цей показник був у сорту Східне – 5,55 г, сорт Константинівське 

мав масу 1000 зерен 5,93 г.  

Кореляційний аналіз дозволив встановити середній позитивний зв'язок 

між біологічною врожайністю та масою 1000 зерен – кореляція між цими 

ознаками становила 0,68 (рис. 1). Високий ступінь кореляції спостерігався між 

цим показником та довжиною й масою волоті (r = 0,86 та 0,83 відповідно). 

 

Рис. 1. Коефіцієнти кореляції між урожайністю зерна проса та 

структурними показниками (середнє по сортам, строкам сівби та фонам 

живлення)  
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При визначенні маси зерна з однієї волоті максимальний показник знову 

ж таки було отримано на варіанті з внесенням розрахункової дози мінерального 

добрива, він становив 3,6 г/волоть, що вдвічі більше, ніж на контрольному 

варіанті (у середньому по сортах та строках сівби). На фоні N40P30 цей 

показник був більшим за неудобрений варіант на 0,7 г.   

Отже, кращі показники елементів структури врожаю було отримано серед 

досліджуваних сортів у варіанті з внесенням розрахункової дози добрива. 

Розвиток практично всіх складових структури урожаю (окрім кількості зерна у 

волоті) мав напрям до зменшення від першого до третього строку сівби.  
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Тематика: педагогічні науки 
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Рівненський державний гуманітарний університет,  

доктор педагогічних наук, професор  

кафедра педагогіки початкової освіти 
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E-mail: shevtsiv53@ukr.net 

 

Інклюзивна освіта в Україні набуває актуальності. Створюються школи з 

інклюзивними класами, у яких спільно навчаються діти з обмеженнями 

життєдіяльності із нормативно типовими учнями. Однак учителі закладу 

загальної середньої освіти професійно і психологічно не готові здійснювати 

освітній процес у класах з інклюзивною формою навчання. Їм не вистачає 

необхідних знань і навичок для роботи з такими учнями в інклюзивних класах. 

Підвищення ефективності педагогічної освіти, подолання внутрішнього бар’єру 

щодо спільного навчання дітей з особливими потребами потребує професійного 

навчання. Але, сучасна професійна підготовка майбутніх учителів у закладі 

вищої освіти не передбачає організації такої педагогічної системи, яка б 

забезпечила оволодіння соціономічними знаннями інклюзивного спрямування 

загалом і зокрема й учителів початкових класів.  

Таке реформування освітньої галузі в Україні та її інтеграція в 

Європейський Союз видається нагальним розв’язанням ряду суперечностей, 

серед яких головна – запровадження інклюзивного навчання в заклади 

загальної середньої освіти України та підготовка у закладах вищої освіти 



808 
 

 

 

майбутніх фахівців у галузі інклюзивної освіти. Керівний принцип інклюзивної 

освіти полягає у тому, що школи повинні приймати на навчання всіх дітей, 

незважаючи на їхні фізичні, інтелектуальні, соціальні, емоційні, мовленнєві або 

інші особливості (Саламанка, 1994) [5]. У цьому контексті, ЮНЕСКО в галузі 

освіти до 2030 року, підкреслюється необхідність підготовки учителів в галузі 

інклюзивної освіти як актуальна проблема в усіх країнах. Стверджується, що 

відсутній зв’язок між початковою підготовкою майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти і підвищенням кваліфікації вчителів. Підтверджується, що 

відправною точкою підготовки майбутніх фахівців з інклюзивної освіти є 

професійне навчання в закладах вищої освіти (UNESCO, 2018) [7]. 

Наразі, МОН України винесло на громадське обговорення стратегію 

розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки, у якій однією із стратегічних 

цілей визначено популяризацію серед абітурієнтів, студентів та викладачів 

навчальні напрями, в рамках яких відбувається підготовка фахівців з 

інклюзивної освіти.  

У системі інклюзивної освіти передбачається взаємодія вчителя 

початкових класів та асистента вчителя з інклюзивного навчання. Щороку 

збільшується кількість асистентів вчителів в інклюзивних класах. Але оскільки 

вчителі початкових класів в закладах загальної середньої освіти розглядаються 

головною діючою особою реалізації інклюзивної світи, тому прийнято вважати 

що навчання учнів в інклюзивних класах визначається як проблема учителя, 

який ставиться до проблеми включення нейтральн, або негативно(Anke de Boer, 

Sip Jan Pijl & Alexander Minnaert, 2010) [1].  

Тому, у цьому контексті, повинні підвищуватися вимоги до професійної 

підготовки у закладі вищої освіти на рівні входження абітурієнта у професію, 

його підготовки до педагогічної діяльності загалом, що у свою чергу зумовлює 

необхідність формування спеціальної компетентності фахівця з інклюзивної 
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освіти. Задля цього стратегії навчання майбутніх учителів, які 

використовуються у освітньому процесі закладу вищої освіти, можна 

адаптувати до професійної підготовки майбутніх фахівців з інклюзивної освіти 

(Florian, L., Young, K., & Rouse, M., 2010) [3]. Для навчання майбутніх фахівців 

з інклюзивної освіти важливим є навчальна дисципліна «Інклюзивна 

педагогіка» як наука, яка є провідним курсом, що визначає важливі теоретичні 

та дидактичні засади педагогіки інклюзивної освіти (Loreman, T., Deppeler, J.M. 

& Harvey, D.H.P., 2005 [4]; Florian, L., & Black-Hawkins, K., 2010 [2]). 

Виявлені проблеми стимулювали нас дослідити педагогічну систему 

професійної підготовки майбутніх учителів спеціальності 013 «Початкова 

освіта», яка забезпечить необхідну освітню підготовку випускнику закладу 

вищої освіти для здійснення ними поліфункціональної діяльності в 

інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти. 

Обґрунтовуючи авторську педагогічну систему професійної підготовки 

майбутніх учителів до роботи в інклюзивному середовищі з’ясували, що вона 

розкривається як множина взаємопов’язаних структурних та функціональних 

компонентів, які підпорядковані загальній меті освіти та навчання, 

структурними компонентами якої є 1) навчальна інформація; 2) засоби 

педагогічної комунікації (форми, засоби, методи, прийоми); 3) здобувачі освіти; 

4) педагоги; 5) єдність освітньої, наукової і практичної роботи студентів, 

спрямованої на реалізацію визначеної мети. 

Педагогічна система розглядається як множина закономірно пов’язаних 

один з одним елементів, що є певним цілісним утворенням, метою якої стало 

уможливлення «занурення» студентів у спеціально змодельований процес 

навчання, де майбутній фахівець, з однієї сторони набуває, удосконалює і 

корегує свої особистісно фахові якості, а з іншої – задовольняє власні потреби в 

отриманні вищої освіти, що сприятиме формуванню інтегрованої 
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компетентності фахівця з інклюзивної освіти. Задля цього важливо у майбутніх 

учителів початкових класів розвивали спеціальні компетенції роботи в 

інклюзивному середовищі, як-от: 

1. здатність долати перешкоди у ставленні до дітей з 

особливими освітніми потребами;  

2. здатність встановлювати партнерські стосунки, розвивати 

толерантне ставлення один до одного;  

3. здатність мінімізувати усі види дискримінації;  

4. здатність активізувати вербальну підтримку учнів з 

уповільненим типом навчальної діяльності;  

5. здатність розвивати взаємодію у командній роботі;  

6. здатність здійснювати професійні обов’язки, враховуючи 

різноманітні освітні потреби учнів і забезпечуючи, по-перше, включення 

учня з особливими потребами в середовище закладу загальної середньої 

освіти і, по-друге, створення умов для їхнього розвитку та розвитку всіх 

учнів у класі. 

Результатом професійної підготовки майбутнього фахівця з інклюзивної 

освіти у закладі вищої освіти виступає компетентність, витлумачена нами як 

показник інтегрованого особистісного новоутворення, що характеризується 

синтезом теоретичних соціоінклюзивних знань, практичних навичок і вмінь, 

особистісно значущих і професійно важливих якостей, необхідних для 

готовності успішно проводити соціально-педагогічну діяльність і здатності 

послуговуватися ними для вирішення стандартних і нестандартних соціально-

педагогічних ситуацій і проблем, пов’язаних із навчанням розмаїтих учнів в 

інклюзивному класі закладу загальної середньої освіти (З. Шевців, 2019) [6]. 

Складниками компетентності з єдність компонент: когнітивної 

(загальнонаукові, правові, загальнопедагогічні, психологічні та спеціальні 
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знання, знання педагогіки інклюзивної освіти й інноваційних методик навчання 

молодших школярів у інклюзивному середовищі), діяльнісної (методичні, 

креативні, прогностичні, інформаційні, мотиваційні, психологічні, 

профілактичні, соціологічні, реабілітаційні, корекційно-розвиткові й оцінно-

корекційні вміння), особистісно фахової (особистісно значущих якостей 

(гуманність, відповідальність, комунікабельність, справедливість, емпатійність, 

доброзичливість, ерудованість, креативність) і професійно важливих якостей 

(спрямованість, відповідальність, інтерес, потреби, мотиви, котрі сприятимуть 

гнучкості, мобільності та критичному мисленню, стресостійкості та рефлексії).  

Педагогічний експеримент проводився після уточнення Галузевих 

стандартів вищої освіти за спеціальністю «Початкова освіта» з урахуванням 

змісту інклюзивної освіти, завдяки упровадження загальної методики 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, яка базується на 

технологіях проблемного, контекстного й особистісно зорієнтованого навчання, 

інтерактивних методах навчання, традиційних і нетрадиційних формах 

організації навчальної діяльності студентів. Методика професійної підготовки 

фахівця до інклюзивної освіти була імплементована в усі форми навчання у 

закладі вищої освіти шляхом занурення студентів у майбутню професійну 

діяльність, як-от: на лабораторно-практичних заняттях, у процесі проходження 

педагогічної практики, під час самостійної роботи та виконання науково-

дослідницьких завдань. 

Список літератури 

1. Anke de Boer, Sip Jan Pijl & Alexander Minnaert (2010). Journal of 

Inclusive Education, 15, 331-353. http://dx.doi.org/10.1080/13603110903030089 

2. Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2010) Exploring inclusive pedagogy. 

British Educational Research Journal, First published on: 20 July 2010 (iFirst). 

http://dx.doi.org/10.1080/ 01411926.2010.501096; accessed 21 July 2010. 



812 
 

 

 

3. Florian, L., Young, K., & Rouse, M. (2010). Preparing teachers for inclusive 

and diverse educational environments: Studying curricular reform in an initial teacher 

education course. International Journal of Inclusive Education 14(7), 709–722. 

4. Loreman, T., Deppeler, J.M. & Harvey, D.H.P. (2005). Inclusive education: 

A practical guide to supporting diversity in the classroom.  

5. Salamanca Declaration (1994). Framework for Action on the Education of 

Persons with Special Needs: Materials of the World Conference. by images. persons 

with special needs (Salamanca, Spain, June 7-10, 1994). UNESCO, 40 p. 

6. Shevtsiv, Z. (2019). Basics of Inclusive Pedagogy: Textbook. 2nd view. 

recycling and add. Lviv: "New World - 2000", 2019. 264 p. [in Ukrainian] 

7. UNESCO. Inclusion in education Education transforms lives Leading 

Education 2030.  https://en.unesco.org/themes/inclusion-in-education 

 

 

Тематика: Економічні науки 
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 Сучасні динамічні зміни в комунікаційних та інформаційних технологіях, 

створили нові способи та методи роботи в медіаіндустрії. Засоби створення, 
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поширення та доставки інформації, якими користувались багато років, 

виявились не потрібними в новому інформаційному суспільстві. Активного 

розвитку набувають немедійні засоби масової інформації і створюють достойну 

альтернативу офіційним ЗМІ.  

Нове інформаційне суспільство зумовлює впровадження інформаційної 

культури, що розуміє під собою не просто навички роботи із сучасними 

електронними пристроями та програмним забезпеченням. Інформаційно 

культурна людина повинна уміти працювати з базами даних, вміти відібрати 

інформацію, оцінити її достовірність, проаналізувати, використати та 

співпрацювати з іншими користувачами інформаційного простору.  

Інформаційне суспільство – це соціологічна концепція, що визначає 

головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання 

науково-технічної та іншої інформації. Основні риси інформаційного 

суспільства:  

1. Перехід від індустріального до сервісного суспільства; 

2. Переважне значення кодифікованого теоретичного знання для здійснення 

технологічних інновацій; 

3. Перетворення ІТ-технологій в ключовий інструмент системного аналізу і 

теорії прийняття рішень [1]. 

 

Це створює безліч проблем для медіаменеджменту,  котрий виник як нове 

інтеграційне поняття, що поєднує в собі безліч аспектів. Деякі з них: 

1. Сукупність способів та методів управління медіакомпанією як сталою 

соціально-економічною системою, що підвищують ефективність її 

функціонування з метою отримання прибутку; 

2. Управління медіасферою як середовищем створення та поширення інформації; 
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3. Особливий вид соціальної діяльності, позаяк медіасфера створює площадку для 

спілкування, висвітлення альтернативних точок зору, формує колективну 

свідомість; 

4. На макрорівні – створення правових основ функціонування інформаційного 

суспільства, формування у соціумі основ медіакультури, забезпечення 

взаємозв’язку особистості та держави, дослідження впливу інформаційних 

технологій на громадян, забезпечення інформаційної безпеки, захист 

авторських прав; 

5. На рівні підприємств інших галузей, що не пов’язані із виробництвом та 

поширенням інформації – створення власного медіапростору, що стосується 

інтернет-торгівлі, рекламної діяльності, інтернет- та SMM-маркетингу, 

організацією фідбеку – зворотнього зв’язку із споживачем і т.п. 

Медіаменеджмент консолідує для використання методи та інструменти 

таких наук як економіка, культурологія, психологія, журналістика, соціологія. 

Основними принципами медіаменеджменту можна назвати:  

1. Досягнення економічної ефективності медіафірм та їх фінансової незалежності;  

2. Доступність, достовірність та об’єктивність інформації;   

3. Використання новітніх технологій для створення та поширення новин; 

4. Розширення можливостей систем та засобів обслуговування,  

5. Задоволення та рівень лояльності клієнтів; 

6. Поява нових каналів надання послуг; 

7. Освоєння персоналом нових технологій та засобів і методів надання послуг;  

8. Відповідність чинному законодавству (наявність ліцензій на програмне 

забезпечення, захист авторських прав); 

9. Відсутність/зменшення ризиків, пов’язаних з інтеграцією технологій та 

конфіденційністю персональних даних. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

МИСТЕЦТВО ГОБЕЛЕНУ: ЕТАПИ РОБОТИ  

 

Шевчук В.І. 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Магістр 

 

 Ткацтво, один з традиційних видів народної творчості, є невід’ємною 

частиною культури українського народу. Як традиційне так і сучасне, ткацтво  

представляє собою яскраве самобутнє явище. В ньому отримали найбільш 

повне втілення традиції багатовікового досвіду виготовлення тканин, 

регіональна специфіка яких в даний час створює етнографічну своєрідність 

тканих виробів окремих центрів, виявляється в творчій практиці народних 

майстрів і професійних художників.  

В зв’язку з цим дослідження традицій народного ткацтва має не лише 

суто наукове, а й загальнокультурне значення. А практичні поради по 

створенню гобелена дають молодому поколінню долучитися до народної 

спадщини. Задовольняючи практичні та естетичні потреби, художньо 

оформлюючи побут людей, вироби художнього ткацтва, разом з іншими 
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видами декоративно-прикладного мистецтва виступають важливою складовою 

частиною комплексу ідейно-емоційних засобів формування предметно-

просторового середовища людини.  

Різноманітні за характером декоративного рішення тканини є 

життєдайним джерелом творчих пошуків народних майстрів, авторських 

виставочних робіт.  

Створення гобелена починається з ідеї, що знаходить свої обриси в ескізі 

– спочатку графічному, а потім кольоровому. Первинний ескіз створюється на 

форматі А4. Після остаточного узгодження композиційно-колористичного 

рішення ескіз збільшується до натурального розміру майбутнього гобелена, 

переноситься на картон і обов'язково робиться в кольорі для подальшого 

використання у процесі ткання. 

На Україні верстати для ручного ткацтва існували двох типів: з 

вертикальним і горизонтальним розміщенням  основи. Також були поширені і 

нескладні прилади, на яких виготовлялися різні малі за розмірами вироби: 

ткацькі дощечки, кросенця і вилочки для плетіння поясів, очіпок;  верстати  для  

плетіння  рукавиць  тощо. 

Найкращий станок для ткання в сучасних умовах –  це рама, виготовлена 

із чотирьох брусків дерева, двох продольних і двох поперечних. На раму 

натягується основа – хлопкові нитки по висоті рамки на відстані 1-1,5 см. 

Прикріплюється ескіз із зображенням. 

Нитки традиційно готували для основи і піткання. Нитки основи 

шліфувалися, а піткання часто зволожували, запарювали. На Гуцульщині вовну 

двічі замочували у гарячій воді з лугом, щоб виткане з неї сукно під час валяння 

не збивалося. Нитки основи, грубіші, намотували на вал верстатів, а піткання, 

тонші – в шубки, шпулі. Різним переплетінням на ткацьких верстатах з двох 
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систем ниток (основи й поробку) виготовляли тканини певної щільності і 

ширини.  

Перед тим, як приступити до роботи з гобеленом, необхідно вивчити 

технологію його виготовлення. Основними техніками ручного ткання є просте 

полотняне, саржеве (чиновате), перебірне і закладне переплетення. 

Просте полотняне переплетення полягає в тому, що на верстаті з двома 

підніжками нитки піткання проходять через зів, перетинаючи перехресно нитки 

основи. Важливе при цьому рівномірне натягання ниток човником, розміщення, 

відповідна щільність збивання лядою, тощо.  

Саржева техніка узорного ткання (чиновать) виконується за допомогою 3-

24 підніжок. Залежно від послідовності перебирання підніжок і відповідного 

піднімання решіток для утворення зіву, щоб пропускати нитки піткання, 

утворюються дрібно рапортні узори. Це ламані, зигзагоподібні стрічки «піски», 

ряди зубчиків, ромбів, зірочок. Чиноваті полотна цікаві за своєю структурою, 

вони тугіші, еластичніші, в них орнаментальні мотиви дещо рельєфніше 

виступають над основою, виділяються світлотіньовими переливами.  

Для узорного пітнання  використовують кращі сорти ниток, часто зсукані. 

Декоративний ефект у таких тканинах збагачується ритмічністю чергування 

легко виступаючих кольорових  скісних  стрічок  на  однобарвному тлі. 

Перебірна техніка ткання виконується складним способом піткання ниток 

основи, утворення зіву із застосуванням дощечок, прутиків. Таке ткання 

називається «під дошку», «дві дошки», «перетин», тощо. Залежно від того, чи 

нитка піткання проходить по всій ширині тканини, чи тільки на місцях 

утворення узору, перебірна техніка поділяється на дві основні групи: суцільний 

перебір і перетин з вибором. Є різні локальні варіант перебору. Найбільш 

поширене поєднання технік простого плетіння й узорного перебірного у них 

чергуються   гладко  ткані  й  узорні  смуги. 
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Закладне (килимове) ткання здійснюється плетінням двох бавовняних 

ниток у різні кольори або природного кольору вовняних ниток піткання. При 

цьому нитки основи переплітаються кольоровими нитками піткання не по всій 

ширині виробу, а відповідними частинами задуманого узору на тлі тканини. Є 

різні способи виконання килимового ткання: «на вічка», «на межеву нитку», 

«на пряму нитку», тощо. 

Після завершення ткання гобелен треба зняти з рамки, щоб закріпити 

стібки, і обробити краї. Для того щоб виготовлений гобелен служив багато 

років, на виворітну сторону треба нанести підготовлений заздалегідь клей ПВА. 

Клей розводять водою, а потім за допомогою губки просочують килимок, добре 

промазуючи стібки з виворітного боку, не дозволяючи розчину просочуватися 

на лицьову сторону.  Ретельно оброблений клеєм килимок треба добре 

просушити, розтягнувши його на рівній поверхні для фіксації потрібної форми. 

Коли клей висохне, він надійно зафіксує стібки і не дозволить ворсинкам 

випасти. На завершення залишиться лише обробити край гобелена гачком – і 

виріб можна вважати завершеним. 
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Підготовка медичних кадрів серед іноземних студентів та якість їх знань 

впливає на визнання вузу у світовій системі вищої освіти та суттєво підвищує 

його рейтинг на міжнародному рівні. Випускники - іноземці є носіями 

інформації в зарубіжних країнах про конкретний медичний заклад, систему 

вищої освіти країни, політичний устрій, економічний та соціокультурний 

потенціал, ступінь розвитку держави, отже навчання іноземних громадян є 

прямою інвестицією в систему освіти України [1].  

В Українській медичній стоматологічній академії викладання дисциплін 

іноземним студентам проводиться російською та англійською мовами, що  

збільшує конкурентоспроможність вузу на міжнародних ринках вищої освіти та 

дає можливість стажування чи спеціалізації студентів у різних країнах світу.  

Успішне засвоєння матеріалу з гістології, цитології та ембріології 

іноземними студентами можливе не лише завдяки поєднанню різних методів 

навчання з використанням новітніх технологій та активізацією самостійної 

роботи, а й завдяки обов’язковому систематичному контролю отриманих знань.    

За умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

важливою складовою педагогічного процесу є використання стандартизованих 

методів контролю та оцінювання знань іноземних студентів. Оцінка знань 

студентів безпосередньо пов’язана з адекватністю методів контролю успішності 

навчання та відображає якість їх підготовки. Об’єктивність контролю та 

оцінювання результатів є шляхом до мотивації систематичної навчальної 

діяльності та стимулює  навчальну діяльність студента, у протилежному разі – 

може призвести до відсутності мотивацій до навчання. На жаль, більшість 

іноземних студентів першого курсу навчання не повністю розуміють різницю 

між гарною успішністю і фундаментальними знаннями з предмету, тому часто 

стараються випрошувати хороші оцінки, іншими словами «торгуються» за них. 

Викладач у такому випадку, повинен виховувати у студентів прагнення до 
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отримання, насамперед, змістовних і міцних знань, а не тільки мати 

«незаслужено» завищені оцінки. 

Контроль знань на практичних заняттях на кафедрі гістології, цитології та 

ембріології проходить в декілька етапів. 

1. Перевірка виконання позаудиторної самостійної роботи, що полягає в 

написанні визначень понять та термінів з кожної теми. 

2. Тестові завдання І-ІІ рівнів. 

3. Усне опитування теоретичного матеріалу. 

4. Комп’ютерне тестування (включає ситуаційні задачі з бази даних «Крок 

1». 

5. Робота по відпрацюванню практичних навичок, які полягають в 

замальовуванні гістологічних мікропрепаратів в пратикуми для 

самостійної аудиторної роботи студентів. 

Важливу роль в навчальному процесі, згідно кредитно-модульної 

системи, відіграє широке використання для контролю знань студентів тестів І і 

ІІ рівнів складності та постійне розв’язування на практичних заняттях 

ситуаційних задач. Значна увага при цьому приділяється аналізу відповідей на 

задані завдання. Якщо студент дав правильну відповідь, то повинен пояснити 

логіку свого вибору, а якщо неправильну – повинен знайти правильну відповідь 

та обгрунтувати її [4]. Студенти не заучують і не запам’ятовують завдання, 

аналізуючи ситуації вони осмислено та свідомо знаходять з них вихід. На 

кафедрі створений банк тестових завдань по всім 60 темам, що вивчаються на 

практичних заняттях згідно навчальної програми. Тести розроблені для 

іноземних студентів російською та англійською мовами і диференціюються по 

ступеню складності. Метою використання тестових завдань в оцінюванні 

навчальної діяльності іноземних студентів є не лише оцінка інформації, якою 
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володіє студент, а й уміння дійти висновку, зробити припущення або вибрати 

порядок дій для застосування своїх знань.  

Комп’ютерне тестування в порівнянні з іншими засобами контролю 

знань, для викладача та студента має низку вагомих переваг:  

1. заощадження сили та часу викладача (зникає необхідність виготовляти бланки, 

видавати завдання, вести підрахунок і обробку результатів); 

2. підвищення інформаційної безпеки (випадкова перестановка завдань у тесті або 

відповідей у завданні не дає можливості  копіювати номери правильних 

відповідей); 

3. зменшення витрат на друк матеріалів для організації тестування; 

4. не обмежена варіабельність тестів; 

5. комп'ютерне тестування практично виключає помилки при обробці результатів;  

6. швидка доступність результатів тестування (відразу після їх закінчення); 

7. можливість регулярно поповнювати й модифікувати банк завдань; 

8. проведення тестування не залежить від індивідуальних особливостей і 

психологічного стану викладача [2]. 

Колективом кафедри створено альбом-практикум, який заповнюється 

студентами при підготовці до занять та використовують для замальовування 

гістологічних мікропрепаратів. Велика увага приділяється практичній частині 

заняття. Розглядаючи мікропрепарати різного ступеня збільшення, викладач 

пояснює, на які гістологічні структури необхідно звернути увагу та замалювати 

до альбому-практикуму. Для кращого засвоєння особливостей морфологічної 

будови органів, студенти мають можливість в позааудиторний час працювати 

на кафедрі з гістологічними препаратами.  

Впровадження в навчальний процес розроблених на кафедрі гістології, 

цитології та ембріології тестових завдань, дозволяє зробити наступні 

припущення: 
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1) тестування вирішує проблему однозначності і відтворюваності оцінки знань; 

2) банк тестових завдань доступний кожному студентові і активно 

використовується для контролю та самоконтролю знань в процесі навчання; 

3) тестові завдання виражають вимоги до знань, умінь і навиків з дисципліни, 

стимулюють пізнавальну активність і дозволяють оперативно корегувати 

навчання;  

4) використання тестів в контролі і самоконтролі знань сприяє розвитку 

діагностичних здібностей студентів, що особливо важливо для формування 

професійного мислення майбутніх фахівців [3]. 
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Формування базових уявлень молекулярної фізики у студентів 

традиційно починається, по аналогії зі шкільною програмою, з вивчення та 

аналізу основних законів молекулярної фізики – Бойля-Маріотта, Гей-Люссака 

та Шарля, так званих основних «газових законів». Всі ці фундаментальні 

емпіричні закони являють собою попарні залежності між ключовими 

параметрами, які характеризують газовий стан речовини. Це означає, що один 

параметр є фіксованим а два інші – змінні: в законі Бойля-Маріотта фіксованою 

є температура Т, а описується зміна тиску Р зі зміною об’єму V; в законі Гей-

Люссака фіксованим є тиск, а аналізується зміна об’єму при зміні температури, 

в законі Шарля фіксованим є об’єм, а досліджується зміна тиску з 

температурою. Всі ці закони легко представляються наочно у вигляді звичних 

для колишніх школярів графіків 2D-формату: ізотерм Р=Р(V), ізобар V=V(T) та 

ізохор Р=Р(T). За допомогою варіювання фіксованих параметрів T,V та Р, 
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відповідно, отримують сімейства  кривих (ізотерм, ізобар та ізохор) у тих же 

координатах. Це призводить до того, що уявлення студентів обмежуються 

характерними 2D-графіками. Тобто, формується та закріплюється 

фрагментарне сприйняття фізичної картини газових станів та ускладнюється 

перехід до аналізу повної фізичної картини у всій її цілісності і складності. Не 

рятує ситуацію і введення узагальненої формули Менделєєва-Клапейрона, яка 

виражає взаємозв’язок між усіма трьома ключовими параметрами, оскільки 

графічне відображення залишається на 2D-рівні. 

На подальших етапах  навчання студентам викладають також характерну 

поведінку рідин та твердих тіл. При цьому використовують такі самі підходи, 

коли аналізуються 2D-залежності при фіксуванні третього параметра стану. 

Такий стиль викладання зумовлений історичними причинами, оскільки 

спочатку всі згадані закони були отримані емпірично, і експериментатори 

вимірювали залежності обраних величин лише від одного параметру, фіксуючи 

всі інші умови. На жаль, при традиційному викладі матеріалу з фазових 

перетворень недостатньо детально аналізується взаємозв’язок не лише між 

різними залежностями (як ми показали для найпростішого випадку «газових 

законів»), але й між поведінкою однієї й тієї ж речовини в різних агрегатних 

станах – газоподібному, рідкому та твердому. Для усунення цих недоліків нами 

запропоновано використовувати в навчальному процесі інноваційний підхід, а 

саме, застосовувати 3D-діаграму станів.      

3D-діаграма стану для однокомпонентної речовини являє собою об’ємну 

діаграму в координатах P-V-T. Це трьохмірна поверхня. Важливо, що всі 

можливі рівноважні стани речовини реалізуються виключно на цій трьохмірній 

поверхні. Жодний рівноважний стан речовини не може характеризуватися 

набором параметрів P, V ,T, який відповідає точкам, що лежать вище або нижче 

цієї 3D-поверхні. Рівняння 3D-поверхні можна представити, як P=P(V,T) або 
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f(P,V,T)=0. Зазначимо, що перерізи цієї поверхні при фіксованих параметрах Т,  

V, P являють собою, відповідно, P-V, P-T, V-T  діаграми. Для наочності, 

студентам слід пояснювати, що в тих областях тисків та температур, де 

речовина перебуває у газовому стані та може бути описана моделлю ідеального 

газу, ці діаграми відповідають графікам «газових законів» Бойля-Маріотта, Гей-

Люссака та Шарля. 

Підкреслимо, що на 3D-діаграмі відображені області існування речовини 

в усіх трьох агрегатних станах – газоподібному, рідкому та кристалічному 

(твердому). Між ними розташовані так звані «області неоднозначності по V». 

Це області, в яких відбуваються  фазові перетворення першого роду і попарно 

співіснують фази газ-рідина, кристал - рідина, кристал – газ.  Проекції областей 

двохфазного існування на площину P-T являють собою три криві фазової 

рівноваги: криву випаровування-конденсації, криву плавлення – кристалізації, 

криву возгонки – сублімації.  Ці  три криві перетинаються в одній точці, яка 

називається  потрійною точкою, де одночасно співіснують всі три фази. А 

крива рівноваги рідина-пара (проекція області співіснування рідини і газу) 

закінчується критичною точкою. 

Отже, в одній 3D-діаграмі одночасно відображені і всі можливі 

рівноважні стани речовини в трьох агрегатних станах, і області фазових 

переходів, і потрійна точка, і критична точка. Побудовою відповідних перерізів 

та проекцій цієї 3D-діаграми можна отримати всі відомі сучасній науці 

закономірності поведінки речовини в цих станах. 

Таким чином, з метою систематизації та упорядкування навчального 

матеріалу нами розроблено новий синтетичний формат викладу розділів курсу 

молекулярної фізики про агрегатні стани речовини та фазові переходи між 

ними. Узгоджено послідовність вивчення тем відповідно до дидактичного 

принципу доступності й обізнаності студентів. 
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Новий підхід забезпечує логічний взаємозв’язок між різними розділами 

курсу, які стосуються деталізованого вивчення кожного агрегатного стану 

окремо. Запропонований нами нетрадиційний виклад вирізняється чіткістю, 

компактністю і стимулює творчий пошук та активізує пізнавальну діяльність 

студентів. Він стимулює критичне мислення у студентів, спонукає шукати нові 

способи аналізу інформації, бути креативними, тобто, формує спеціаліста-

фізика, здатного до творчого вирішення різноманітних фізичних задач, 

схильного до саморозвитку та самонавчання.  

Використана нами альтернативна схема викладу матеріалу не дублює 

зміст більшості підручників з молекулярної фізики, а висвітлює нові аспекти і 

уявлення, які сформовані сучасною наукою.  

Внесені корективи забезпечили досягнення дидактичних цілей вивчення 

навчального матеріалу і дозволили осучаснити курс молекулярної фізики з 

урахуванням новітніх наукових досягнень. 
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Протягом останніх десятиліть і по сьогоднішній день досить серйозною та 

важливою залишається проблема зі здоров’ям сільського населення та 

системою охорони здоров’я у зв’язку з існуючими демографічними, 

економічними, територіальними, культурними, медичними та організаційно-

управлінськими умовами життя на селі. 

Незадовільний стан охорони здоров’я пов'язаний з тим, що для сільської 

місцевості характерні більш складні і несприятливі умови праці і побуту в 

порівнянні з містом. Трудова діяльність на селі часто пов'язана з мінімальною 

захищеністю від впливу несприятливих факторів. У селах часто відсутні 

водопровід, каналізація, система збору та утилізації сміття. Також важливим 

видається те, що в сільській місцевості ускладнений доступ до кваліфікованої 

медичної допомоги в силу географічної віддаленості і часто високу вартість 

медичних послуг. Також на незадовільний стан впливають консервативні  

погляди і традиційний уклад життя селянина, особливо в віддалених місцях. 

Спроможні об’єднані територіальні громади почали створюватися в 

Україні у 2014 р. і вони відповідно до нормативних документів повинні були 

стати базовим елементом ефективної системи влади в Україні.  Процеси 

децентралізації привели до створення 17 серпня 2016 року об‘єднаної 

територіальної громади Миколаївської селищної ради, до складу якої увійшли 

населені пункти Бобрицької, Верхосульської, Луциківської, Марківської, 

Супрунівської, Товстянської, Тучненської сільських рад та Миколаївської 

селищної ради. Усього до складу ОТГ увійшли 39 населених пунктів семи 

сільських та однієї селищної рад з адміністративним центром в  селищі  

міського типу Миколаївка. 

На території громади функціонує низка закладів, що утримуються за 

рахунок місцевого бюджету, у тому числі: 7 загальноосвітніх навчальних 

закладів I-III ступеня, 1 загальноосвітній навчальний заклад I-II ступеня, 3 
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дошкільних навчальних заклади, 2 заклади позашкільної освіти, 9 закладів 

культури, центр надання адміністративних послуг. Загальна кількість суб‘єктів 

підприємницької діяльності, що розташовані на території Миколаївської 

селищної ради 89 одиниці, з них юридичні особи - 31, фізичні особи -58 [1]. 

Система охорони здоров’я представлена однією лікарнею, двома 

амбулаторіями, дванадцяти фельдшерсько-акушерськими пунктами. Така 

кількість закладів охорони здоров’я повинна повністю забезпечувати потреби 

населення, але існують і певні проблеми. Серед ним можна виділити такі, як 

якісному наданні медичної допомоги сільському населенню перешкоджає 

нерівномірний характер розселення сільських жителів, великий радіус 

медичного обслуговування, специфіка умов сільськогосподарської праці і 

побуту на селі та інше. Всі ці фактори накладають певний відбиток на характер 

медичної допомоги (її обсяг і якість) сільським жителям і вимагають від органів 

управління охороною здоров’я застосування особливих організаційних форм і 

методів роботи. 

У сільських районах переважають малопотужні установи, які значно 

віддалені один від одного. Дефіцит санітарного транспорту та незадовільний 

стан транспортних комунікацій і великий радіус обслуговування населених 

пунктів обмежують медичних працівників у відвідинах хворих на дому. В 

зв’язку з цими причинами виникають великі складнощі в забезпеченні 

наступності амбулаторного та стаціонарного етапів. 

Україна на сьогодні знаходиться на першому етапі реформування системи 

охорони здоров’я. Дуже важливою проблемою для сільської медицини є 

забезпеченість кваліфікованими кадрами.  На міжнародному рівні визнано, що 

стан кадрових ресурсів визначає ефективність роботи систем охорони здоров’я, 

а саме якість і доступність медичної допомоги населенню. Сьогодні кадрова 
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криза - це проблема міжнародного рівня, яка стосується більшості країн світу, в 

тому числі і України. 

Сучасні проблеми розвитку кадрів охорони здоров’я пов’язані з дефіцитом 

персоналу, який надає первинну медичну допомогу, надлишком фахівців 

вузького профілю і зосередженням медичних працівників в крупних містах. 

Центральна роль в забезпеченні ефективної медичної допомогою відводиться 

медичним працівникам первинної ланки: лікарям, фельдшерам, медичним 

сестрам та акушеркам. 

У системі охорони здоров’я ОТГ Миколаївської селищної ради існує 

значний дефіцит лікарів первинної ланки при надлишку лікарів-фахівців, при 

цьому недостатньо лікарів і середніх медичних працівників, підготовлених до 

проведення цільової профілактики. Професійна кваліфікація працюючих 

медичних кадрів часто недостатня, низьким є рівень діагностики та лікування 

хворих.  

Виходячи з вищенаведеного стратегічні пріоритети розвитку охорони 

здоров'я в ОТГ Миколаївської сільської ради це: розвиток матеріально-

технічної бази і медико-технічного забезпечення медичних закладів; 

інформаційно-технічне забезпечення сільських закладів охорони здоров’я; 

підвищення доступності сільської медицини; підвищення рівня організації 

надання медичної допомоги (посилення організаційно-методичної роботи в 

сільських районах). Специфіка роботи в системі охорони здоров’я та її 

державна підтримка полягає в тому, що крім звичайних заходів соціальної 

підтримки медичних працівників необхідні додаткові, пов’язані з підвищеним 

рівнем відповідальності, умовами праці.  
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The significance of the mechanisms of public-private partnership (hereinafter – 

PPP) for modernization transformations is recognized in legislative and regulatory 

acts, in particular, in programs and strategies of social and economic development at 

the national and regional levels, in the Law of Ukraine «On Public-Private 

Partnership» [1] and a number of other laws adopted on its basis. However, the 

implementation of the main PPP mechanisms in practice is a rather rare phenomenon, 

in particular in the field of education [2, p. 72]. 
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The educational sphere requires more attention to itself, in particular by 

increasing the financing of the whole sphere as a whole and developing new unique 

mechanisms that will promote its qualitative and quantitative development. In order 

to solve such problems, in the twentieth century, new progressive forms of interaction 

between education, science, the state and business began to be actively used. In the 

scientific literature, in a generalized form, such interaction was called – public-

private partnership. It should be borne in mind that the PPP in the field of education 

acts as an educational alliance between the state, business and the public sector for 

the purpose of implementing socially-oriented projects and providing public services. 

That is, the state-private partnership in the field of education does not set the main 

goal of obtaining additional profit, but is entirely directed at the fulfillment of the 

main functions of the educational sphere. 

The tasks of implementing the mechanisms of public-private partnership in the 

sphere of education are: 

– expansion of the property and financial base of education by attracting 

extrabudgetary sources of funding; 

– ensuring the competitiveness of institutions of higher education and science, 

stimulating the convergence of fundamental and applied research; 

– ensuring the competitiveness of educational programs, improving their 

quality; 

– improving the efficiency of public property management in the field of 

education; 

– creation of innovation infrastructure of the university; 

– satisfaction of dynamically changing demand in the labor market, 

strengthening of the innovative component of education and science. 

Public-private partnership in the field of education becomes a strategic alliance 

regulating the interaction of its participants: state, business, public organizations and 
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educational institutions at different stages of the life cycle of educational services. 

Through the mechanism of PPP transformed state benefits, which are manifested in 

the development of «market» element providing public services to improve the 

quality and innovation of education. For the private sector, the benefits of public-

private partnerships manifest themselves in the development of a «social» element in 

the provision of private wealth based on social responsibility of business, the ability 

to assess and engage knowledge in a particular business. For educational institutions, 

the benefits of PPPs are manifested in the additional financing of the educational 

process, the impact of educational services and scientific developments to the 

commercial level of implementation in order to obtain new competitive advantages in 

the market of educational services. 

Despite the proven effectiveness of implementation mechanisms to implement 

projects based on public-private partnerships abroad, such projects are not common 

in domestic practice. This is due to imperfect legal framework, lack of education 

funding from the state, lack of understanding of the role of PPP in the implementation 

of socially important projects, etc. 

A significant obstacle to the effective implementation of public-private 

partnership mechanisms is the lack of an integrated PPP system for education. In this 

regard, one of the important approaches to state participation in business projects is 

the approach according to which PPPs should be considered as a set of relationships 

that are subject to control and monitoring. The construction of a management and 

monitoring system for PPPs is linked to the creation of specialized units of education 

management organs at all levels, which will be assigned functions for coordinating 

the activities of state authorities and local self-government, as well as educational 

institutions at each stage of the creation of PPP. 

 

 



834 
 

 

 

References: 

1. On public-private partnership: Law of Ukraine dated July 1, 2010, №. 2404-

VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.  

2. Lyakhovets O. A. Public-private partnership in higher education as an 

institutional component of modernization of the economy. Innovative economy. 2014. 

№ 4 (53). С. 71–78. 

 

 

Тематика: Педагогічні науки 

 

СТАН ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 

 

Щерба Н.С. 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

ОRCID 0000-0002-5467-4292, 

e-mail: scherbanatasha@gmail.com 

 

Інклюзивне навчання учнів з особливими освітніми потребами є однією з 

найважливіших інновацій, запроваджених останніми роками у вітчизняній 

середній освіті. Відповідні тенденції беруть свій початок із досвіду низки країн, 

першою з яких була, безперечно, Італія, де спроби інтеграції вразливих 

категорій дітей у масові школи розпочалися ще з 30-х років ХХ сторіччя.  

Як показав аналіз міжнародної статистики, згідно з прес-релізом 

Європейської Комісії з освіти осіб з особливими потребами в країнах-членах 
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Організації економічного співробітництва та розвитку, в 2012 році в Італії в 

спеціальних школах навчалось лише 693 дітей з особливими освітніми 

потребами, що становило 0,01% усіх учнів [1]. Ця статистика підтверджується і 

в Звіті з освіти осіб з особливими освітніми потребами [2]. Відповідно до нього 

за 2012 рік 99% усіх італійських учнів з інвалідністю навчались інклюзивно. 

Однак лідерські позиції в контексті освітньої інклюзії, що обіймає сьогодні ця 

країна, ґрунтуються на непростому досвіді, аналіз якого має слугувати 

путівником для інших країн.  

Ще в 1928 році понад 90% італійських учнів з інвалідністю були 

інтегровані в масові школи, включаючи німих і сліпих дітей, які не мали інших 

вад [3]. Ні школи, ані педагоги не були готові до їх навчання, тому цей процес 

називається самими італійцями "дикою інтеграцією". Її ключовими ідеями була, 

з одного боку, соціальна адаптація цих дітей, а з іншого – виховання в 

суспільстві позитивного ставлення до їх індивідуальних відмінностей [4, с. 15].  

Позитивний і негативний досвід, отриманий у країні за декілька 

наступних десятиріч, дозволив сформувати національну модель інклюзивної 

освіти. За "Законом про право дітей з особливими потребами на навчання в 

масових школах" №118, всі учні з інвалідністю мали бути зараховані до 

загальноосвітніх шкіл крім дітей із тяжкими психічними чи фізичними 

порушеннями. У 1977 році до Закону були внесені зміни, спрямовані на 

оптимізацію навчального процесу. За розробленими нормативами кількість 

учнів у класі не мала перевищувати 20 осіб, а число учнів з інвалідністю не 

мало бути більше 2 осіб. При цьому спеціальні педагоги співпрацювали з 

учителями-предметниками, коли йшлося про заходи, призначені для учня з 

інвалідністю. А отже всі діти без виключення мали вивчати мову жестів або 

шрифт Брайля [3]. Сьогодні право на інклюзивну освіту учнів з інвалідністю 

реалізується Статтею 3 Конституції Італії та Законом про неповносправність. 
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Останній регулює взаємодію між школами, місцевими відділами охорони 

здоров'я та сім'ями з метою укладання Індивідуального освітнього плану учня. 

З 2003 року всі директори і вчителі загальноосвітніх середніх навчальних 

закладів повинні регулярно підвищувати свою кваліфікацію стосовно навчання 

дітей з особливими освітніми потребами [4, с. 15].   

Вітчизняна середня освіта знаходиться сьогодні на етапі, коли ключові 

нормативні документи здебільшого приведені у відповідність до міжнародної 

нормативної бази з прав людини (наприклад, до матеріалів Саламанкської 

декларації); школи укладають Індивідуальну програму розвитку дитини та 

Індивідуальний навчальний план, їх адміністрації уповноважені закуповувати 

додаткове навчально-розвивальне обладнання та адаптувати шкільні 

приміщення до особливих освітніх потреб учня з інвалідністю. Проте низка 

питань залишаються відкритими.    

Так згідно з "Порядком організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах" [5], учнів "із числа дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи 

слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо" може бути не більше 3, 

а учнів "із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у 

тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними 

порушеннями розвитку (слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з 

інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих,  

що пересуваються на візках" – не більше 2. Водночас, згідно з Законом України 

"Про загальну середню освіту" [6] у класі може бути не більше 30 учнів.  

У практиці ж середньої іншомовної освіти в один масовий клас, що 

складається з 27 учнів, можуть бути інтегровані 3 дітей з ДЦП, які будуть 

вивчати іноземну мову (ІМ) без розподілу на групи та без допомоги асистента 

вчителя чи інших спеціальних педагогів. Якщо асистент учителя у класі все ж 
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присутній, то за положеннями НУШ [7] він не прикріплений до учня, а отже й 

не зобов'язаний йому допомагати. Це нагадує "дику інтеграцію", що 

запроваджувалася в Італії 90 років тому. Зрозуміло, що в цих умовах 

результативність іншомовної освіти дітей з тяжкими формами інвалідності не 

може бути достатньою, а турбота про їх усебічний розвиток є по суті 

демагогією. Частково виправити наявну ситуацію могло би регулярне 

підвищення кваліфікації педагогічного колективу шкіл у контексті інклюзивної 

освіти. Виявленню стану готовності вчителів ІМ до реалізації інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами і присвячена ця публікація. 

Як було з'ясовано, в Житомирському ОІППО викладається спецкурс, 

присвячений питанням реалізації інклюзивної освіти. 11.04.2019 року серед 

його слухачів (27 учителів ІМ загальноосвітніх шкіл м. Житомира) було 

проведено анкетування (див. рис. 1) 

Рис. 1. Анкета дослідження готовності вчителів іноземної мови до 

інклюзивного навчання 

АНКЕТА ВЧИТЕЛЯ 

1. Позначте варіанти, на які ви б відповіли 

ствердно: 
1) Мені доводилось навчати учнів: 

а) зі сліпотою; 
б) з порушеннями зору; 

в) з глухотою; 

г) з порушеннями слуху; 

д) з затримкою розумового розвитку; 

е) з розумовою відсталістю; 

є) з порушеннями опорно-рухового апарату; 

ж) з тяжкими порушеннями мовлення; 

з) з помірними порушеннями мовлення; 

и) з розладами поведінки; 

і) обдарованих. 

2) Я достатньо обізнаний щодо навчання учнів: 

а) зі сліпотою; 

б) з порушеннями зору; 

в) з глухотою; 

г) з порушеннями слуху; 

д) з затримкою розумового розвитку;  

е) з розумовою відсталістю; 

є) з порушеннями опорно-рухового апарату; 

ж) з тяжкими порушеннями мовлення; 

з) з помірними порушеннями мовлення; 

и) з розладами поведінки; 
і) обдарованих. 

3) Мені хотілося б дізнатися більше про навчання 

учнів: 

а) зі сліпотою; 

б) з порушеннями зору; 

в) з глухотою; 

г) з порушеннями слуху; 

д) з затримкою розумового розвитку; 

е) з розумовою відсталістю; 

є) з порушеннями опорно-рухового апарату; 

ж) з тяжкими порушеннями мовлення; 

з) з помірними порушеннями мовлення; 

и) з розладами поведінки; 

і) обдарованих. 

2. Якби була можливість, я би пройшов 

інтерактивний спецкурс про:__________________ 
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Проведене анкетування показало наступні результати (%) (див. рис. 2). 

 

Примітка: 

Ряд 1 – досвід інклюзивного навчання. Ряд 2 – самооцінка готовності до 

інклюзивного навчання. 

Ряд 3 – відсутність / недостатність досвіду інклюзивного навчання.. Ряд 4 

– готовність пройти відповідну підготовку. 

Рис. 2. Результати проведеного анкетування 

Матеріали рис. 2 дозволили нам зробити наступні висновки: 

1. Більшість учителів уже мають досвід навчання учнів з особливими 

освітніми потребами певних категорій (особливо з ЗПР, порушеннями 

поведінки та обдарованістю), проте, як відзначає близько половини педагогів, 

це не призвело до розвитку в них відповідної готовності. 

2. Значна кількість учителів відчувають труднощі в роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами (особливо з ЗПР, помірними порушеннями 

мовлення, поведінки та обдарованістю), проте менше половини з них готові 

цілеспрямовано підвищувати свою кваліфікацію. Це, очевидно, пояснюється їх 

інертністю та схильністю до ізоляційних моделей інвалідності. 

Сліпота
Поруш. 

зору  
Глухота

Поруш. 
слуху   

ЗПР
Розум. 
відст.

Опор.-
рух. ап.

Тяж. пор. 
мовл. 

Помір. 
пор. 

мовл. 

Розл. 
повед.

Обдарова
ність

Ряд 1 0 15 0 11 33 15 22 4 33 70 52

Ряд 2 7 11 0 7 11 0 19 4 15 7 30

Ряд 3 19 26 15 19 70 15 22 26 52 67 48

Ряд 4 11 7 11 7 15 7 11 15 11 56 19
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3. Найбільш актуальними проблемами є, на думку вчителів, питання 

навчання учнів із розладами поведінки та обдарованістю.  
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Тематика: Державне управління 

 

СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Юзькова Олена Іванівна 

Таврійський Національний Університет за спеціальністю «Державне 

управління», аспірантка,  тел. (099) 0794680, e-mail: e.yuzkova@gmail.com 

                                                                          ORCID: 0000-0002-0344-9693 

 

Ідея про «державу-сервіс» досить популярна останнім часом, хоча 

сервісна концепція держави виникла та сформувалась як теоретична основа 

сучасних реформ систем державного управління всіх ведучих країн світу в 

останній чверті ХХ ст. Основний внесок в її розробку внесли вчені Великої 

Британії та США.  

Базуючись спочатку на ідеях «нового державного управління», вони 

довели необхідність «менеджерізації» діючих систем публічного управління як 

основного засобу підвищення їх ефективності. Під «менеджерізацією» розуміли 

впровадження в практику  функціонування систем державного та 

муніципального управління передових управлінських технологій запозичених з 

бізнесу. Одним з наслідків такого впровадження  власне і стало переосмислення 

призначення сучасної держави. Мається на увазі, що ключовою функцією 

призначення держави стали вважати абсолютне служіння індивіду, який власне 

перетворюється з об’єкту в «клієнта» владних структур. Тобто, ключовим 

аспектом сервісної філософії держави є орієнтація держслужби на громадянина 

(клієнта), його потреби та інтереси. 

В свою чергу «сервісність» («клієнтоорієнтованість») держави припускає:  



841 
 

 

 

1. соціальну спрямованість його цілей (їх безпосередній зв’язок з 

найбільш важливими для об’єкту держуправління потребами та інтересами);  

2. результативність його впливу на об’єкт управління (тобто 

обов’язковість досягнення соціально обумовлених цілей); 

3. встановлення в якості основного показника ефективності систем 

публічного управління «задоволення громадян якістю наданих їм державних та 

муніципальних послуг»; 

4. відкритість та чуйність держслужби; 

5. прозорість адміністративних послуг; 

6. високу ступінь довіри населення до влади та її підтримку з боку 

суспільства; 

7. створення комфортних умов для отримання громадянами послуг та 

ін. 

Особливістю такої держави є також впровадження стандартів та 

регламентів надання державних послуг, використання технології «єдиного 

вікна» при взаємодії громадян та держави, перехід з часом до надання послуг 

переважно в електронній формі та ін.. 

Більшість дослідників називають ще такі характеристики 

клієнтоорієнтованої організації: 

1. клієнт отримує більше, ніж очікував;  

2. індивідуальний підхід, робота з конкретною ситуацією, сервіс як 

консалтинг;  

3. особиста увага до клієнта, прояв особистої турботи з боку 

співробітників; гнучкість (вихід за рамки формального ставлення);  

4. простота у  наданні  послуг;   

5. швидкість  обслуговування,  оперативність 
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Модернізація державної управлінської діяльності до моделі суспільства 

сервісного типу пред'являє підвищені вимоги  до моделей державного 

управління, а також, відповідно, до якостей, знань, вмінь та навичок державних 

управлінців нового типу – інноваційних лідерів на державній службі. Саме 

вони мають впроваджувати сервісно-орієнтований підхід ((Public) Service-

Dominant Approach)  в традиційне публічне управління. 

Автором тез було проведене дослідження деяких параметрів 

інноваційного лідерства, індивідуальних і соціальних, що ототожнюється 

сьогодні з управлінськими. Метою дослідження було порівняти індивідуальні  

потенції інноваційних лідерів, мобілізовані і організовані в інтересах системи - 

державного управління та бізнес-середовища та зрозуміти, які відповіді  

представники органів державної влади та представники бізнесу знаходять на 

питання «Що таке інноваційне лідерство та його ефективні механізми в 

управлінні процесами в умовах суспільних змін?» Власне, портрет особистих 

рис інноваційного лідера, описаний учасниками дослідження можна побачити у 

таблиці 1.  

Представники органів державної 

виконавчої влади 

Представники бізнесу  

Приємний на зовнішність 

 

Сміливий 

Наполегливий 

Сильний 

Мужній 

Харизматичний 

Ерудований 

Мудрий 

Освічений  

Має широкий світогляд 

Приємна зовнішність 

 

Сильний 

Відкритий 

Творчий 

Цілеспрямований 

Схильність до ризику 

 

 

Сформована система цінностей 

Внутрішній етичний кодекс 
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Має широкі прогресивні погляди 

 

Спрямований на систематичний 

саморозвиток 

Організований 

 

Має чітку місію та бачення (бачить шлях) 

Цілеспрямований 

Конкретний 

Відповідальний 

 

Мислить нестандартно 

Стратег 

Креативний  

Інший за поглядами 

 

Діє нестандартно 

Нестандартні/нешаблонні 

підходи/інструменти 

Не зупиняється на досягнутому 

Прагне змін і втілює їх 

 

Має мрію 

«Незручний для команди» 

Поєднує «молодість душі» з професійним 

досвідом 

 

Професіонал 

Постійно генерує нові ідеї 

Вміє адаптувати те, що добре працює 

Вміє працювати з невдачей 

Вміє тримати удар 

Вміє слухати 

 

 

Знання психології 

Емоційний інтелект 

Таблиця 1. Портрет особистих рис інноваційного лідера 

 

Ще одним досить вагомим чинником  успішного впровадження сервісної 

держави є необхідність створення сервісної організаційної культури на 

державній службі. Приєднуючись до думки відомого дослідника  питань 

лідерства та організаційної культури Е. Шейна, що ні культуру, ні лідерство не 

можна усвідомити окремо, у відриві один від одного, у контексті завдань 

модернізації України розроблено також характеристики та аспекти розвитку 
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лідерства та формування сервісної організаційної культури в органах публічної 

влади для забезпечення якості адміністративних послуг. 

Щодо формування  такої сервісної організаційної культури, буде також 

доцільно зазначити, що авторитетні дослідники теорії організації відзначають, 

що  у  будь-якої успішної  організації  є  три  взаємопов’язані  генеральні  

цінності: 

1. керованість,  2) клієнтоорієнтованість  (клієнтність);  3) 

інноваційність. 

Отже, успішність здійснення переходу до сервісної моделі держави  в 

Україні в багатьох аспектах буде залежати  від здатності керівників в 

державних установах та організаціях різних форм  власності  здійснювати  

управлінське  лідерство, сформувати  клієнтоорієнтовану організаційну 

культуру в органах публічної влади  та  створити  організаційне середовище для 

формування та підтримки організаційної поведінки,  яка дасть змогу 

забезпечити високу якість адміністративних послуг. 

Список використаних джерел: 

1. Пригожин А. И. Методы развития организаций [Текст] / А. И. 

Пригожин. — М. : МЦФЭР, 2003. — 863 с. 

2. Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство [Текст] / Э. X. 

Шейн ; пер. с англ. ; под ред. В. А. Спивака. — СПб. : Питер, 2002. — 336 с: ил. 

— (Серия “Теория и практика менеджмента”). 
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Тематика: Педагогічні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО  ІТ-ФАХІВЦЯ 

 

 

Юпаткіна Наталія Ярославівна  

викладач програмування та інформаційних дисциплін, викладач- 

методист, Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України», 

rdak.yupatkina@gmail.com 

 

«Не навчайте дітей так, як навчали вас,  

бо вони народилися в інший час». 

народна мудрість 

 

Сьогодення вимагає від випускників ВНЗ чіткого, правильного виконання 

операцій та високої швидкості роботи. Крім того, в умовах жорсткої 

конкуренції можна розраховувати тільки на себе і не чекати на допомогу, тому 

важливо навчити дітей не тільки швидко і якісно виконувати завдання, але і 

самостійно приймати рішення, вміти взяти на себе відповідальність, відстояти 

свою думку. Все це пояснює необхідність використання нових світових 

інформаційних розробок в освітній діяльності. Однією з інновацій в освітньому 

процесі є використання хмарних сервісів. 

Оскільки, для ВНЗ є важливим формування конкурентоспроможного 

випускника – ІТ-фахівця, необхідно розвивати його професійні компетентності. 

Головним напрямком педагогічної діяльності є розвиток професійних 
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компетентностей студентів шляхом впровадження діяльнісного та 

компетентнісного підходів до навчання, які передбачають постійне включення 

студентів до різноманітних видів педагогічно доцільної активної навчально-

пізнавальної діяльності, а також практична її спрямованість. 

Перевагами використання хмаро орієнтованого навчального середовища 

є: підвищена активізація навчальної діяльності студентів та мотивація до 

навчання; економія навчального часу – акцент переміщується на відпрацювання 

навичок, розвиток логічного мислення, пам'яті; є можливість взаємодії з 

освітніми сервісами, що в цілому підвищують ефективність навчального 

процесу. 

Одним із шляхів реалізації освітніх завдань є застосування на заняттях 

хмарних технологій, поєднання стандартних методів навчання та передових  

Хмарні технології є інноваційною альтернативою традиційному 

навчанню, забезпечують неперервність у навчанні, сприяють формуванню 

конкурентоспроможного ІТ-спеціаліста, створюють такі умови для 

використанням комп’ютерних технологій, що навчальний матеріал стає 

предметом активної практичної та розумової діяльності кожного студента. 

Хмарні технології (Cloud Computing) – це парадигма, що передбачає 

віддалену обробку та зберігання даних. Хмарні сервіси надають широкі 

можливості для створення різних навчальних ситуацій, в яких студенти можуть 

освоювати і відпрацьовувати навички необхідні в XXI столітті. 

Використання хмарних онлайн-сервісів у навчанні допоможуть 

сучасному студенту 

1. підвищити мотивацію до навчання; 

2. зменшити час на підготовку домашніх завдань; 

3. формувати інформаційні компетенції у процесі навчання та у 

позаурочній діяльності 
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4. організувати самостійну та дослідницьку діяльність; 

5. перетворити ігровий контент у захопливе навчання. 

В своїй роботі активно використовую різноманітні хмарні сервіси: 

1. Для узагальнення та систематизації знань студентів на заняттях 

використовую інтерактивні завдання, які створені за допомогою сервісу 

LearningApps.org. Такі завдання дають змогу в ігровій формі засвоїти та 

перевірити рівень навчальних досягнень студентів. Важливо, що даний сервіс 

дозволяє публікувати свої вправи та користуватися вже створеними вправами 

інших викладачів. 

 

Рис. 1. Завдання актуалізації знань з теми «Функції» 

 

2. Завдання у вигляді інтерактивних малюнків створюю за допомогою 

сервісу Тhinglink. Малюнок містить теги, натиснувши на які, студент отримує 

певну інформацію може переглянути відео фрагмент або посилання на веб-

ресурс. Малюнок можна використовувати для вивчення нового матеріалу, 

узагальнення та систематизації знань. 
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Рис. 2. Узагальнення знань з теми «Будова ПК» 

 

3. Для створення різноманітних дидактичних матеріалів для учнів 

використовую також мережеві сервіси такі як: документи Goоgle, його Google-

таблиці, Google-презентації та малюнки. Дидактичні матеріали створені за 

допомогою сервісу GoogleDocs, використовую як для різноманітних 

дистанційних заходів, так і під час занять як короткостроковий чи 

довгостроковий проект (заповнення спільної Google презентації). 

 

Рис.3. Google-презентація з теми «Масиви в С++» 

 

4. Для організації освітнього процесу використовую сервіс Google Sites 

створення сайтів, за допомогою яких відбувається підтримка взаємозв'язку з 

студентами. Адже студенти по-різному сприймають новий матеріал. Одному 
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потрібно більше часу, іншому – менше. Матеріал, який міститься на сайті, діти 

можуть переглядати в зручний для них час та стільки разів, скільки їм потрібно. 

 

Рис. 4.  Сайт викладача 

 

5. Для контролю якості знань студентів використовую Google форми. 

Також Google-форми використовую у анкетуванні студентів та викладачів 

коледжу. 

 

Рис.6. Googlе-форма для проходження заліку з дисципліни «Основи 

програмування та алгоритмічні мови» 

 

Хмарні технології на даний час стають повноцінним освітнім 

інструментом, дозволяючи усім студентам створювати власні онлайн-простори. 
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При цьому, у будь-якого студента є власна поштова скринька, а також доступ 

до хмарного середовища ВНЗ, де зберігаються усі завдання, підручники, інші 

навчальні матеріали. 

Перевагами використання хмаро орієнтованого навчального середовища 

є: підвищена активізація навчальної діяльності студентів та мотивація до 

навчання; економія навчального часу – акцент переміщується на відпрацювання 

навичок, розвиток логічного мислення, пам'яті; є можливість взаємодії з 

освітніми сервісами, що в цілому підвищують ефективність навчального 

процесу. 

Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, впровадження в освітній 

процес «хмарних обчислень» є відмінним рішенням проблем комп'ютеризації 

освіти. 

Застосування хмарних технологій стимулює професійний ріст педагога, 

спонукає шукати нові форми, методи і засоби навчання. Використання хмарних 

технологій дозволяє не тільки отримати доступ до навчальних матеріалів 

різного виду, але й виконувати роботу спільно студентам та викладачам. 

Список літератури: 

1. Марутян Рена Інформаційні тренди сучасного світу [Електронний 

ресурс]– Режим доступу до ресурсу: /http://matrix-info.com 

2. Світлана Литвинова Хмарно орієнтовані технології у сучасній освіті 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://virt-ikt.blogspot.com 

3. Світлана Коноваленко Хмарні сервіси в освітньому процесі 

студентів технологічних коледжів.// Інформаційні технології і засоби навчання, 

2017, Том 58, №2., с.88 

4. Чошанов М. А. E-Дидактика: Новый взгляд на теорию обучения в 

эпоху цифровых технологий / М. А. Чошанов / Образовательные технологии и 
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Тематика: Державне управління 

 

ТЕХНОЛОГІЇ Е-УРЯДУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА 

 

Яруліна Наталя 

аспірант кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального 

інституту державного управління НАДУ при Президентові України 

 

Зарубіжні країни (Великобританія, Данія, Естонія, Латвія, Норвегія, ОАЕ, 

Сінгапур, США, Швеція та ін.) вже давно успішно використовують технології 

е-урядування, завдяки яким поступово вдалося змінити саму природу влади, 

зробити її відкритою та прозорою для громадянського суспільства, забезпечити 

реальну участь громадськості у політичних процесах (зокрема, у 

законотворчості), створити умови для розвитку бізнесу, залучення іноземних 

інвестицій, зростання економіки, а головне  - налагодити ефективну взаємодію 

між владою, бізнесом та громадськістю, до чого в майбутньому і має прагнути 

Україна. 

Згідно з останнім дослідженням ООН (United Nations 

Е-government Survey 2018) щодо розвитку електронного урядування 

(E-Government Development Index) Україна посіла 82 місце серед 193 держав, 

втративши у порівнянні з 2016 роком 20 позицій [1]. Така негативна динаміка  

свідчить про значне відставання України від світових темпів розвитку 
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електронних послуг та наявність таких проблем як низький рівень розвитку 

інформаційних технологій через недостатнє фінансування цієї галузі, корупція,  

неготовність самих працівників органів публічної влади до кардинальних змін 

заради підвищення ефективності їхньої діяльності та їх спротив новітнім 

технологіям через можливість втрати робочого місця, бюрократизм, брак 

довіри до електронної взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг та 

суб’єктів звернення. Усе це стає бар’єрами на шляху до розвитку держави, 

утвердженню її демократичних цінностей. 

В Україні за впровадження системної чинної політики в сфері 

електронного урядування та інформатизації відповідає Державне агентство з 

питань електронного урядування. У звіті про виконання плану роботи цього 

агентства за 2018 рік [3], зокрема зазначено, що цим органом виконавчої влади 

спільно з відповідними органами державної влади за IV квартал 2018 року 

запроваджено понад 100 електронних послуг, запрацював Електронний кабінет 

водія, здійснено запуск сервісу MobileID (послуга електронної ідентифікації та 

кваліфікованого електронного підпису, який записується безпосередньо на 

SIM-карту) таких мобільних операторів як «Київстар», «Лайфселл» та 

«Водафон». 

Також у звіті зазначено, що в 10 ЦНАПах України пілотується 

інформаційна система автоматизації центрів надання адміністративних послуг 

«Вулик», а до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ 

ОВВ) підключені всі центральні органи виконавчої влади та усі обласні 

державні адміністрації, між якими щоденно транспортується близько 5 тис 

документів в електронному вигляді. Позитивним моментом є те, що у 2018 році 

проводилася робота з інтеграції системи «Вулик» з системами СЕВ ОВВ [3]. 

На 2019 рік Держагентство з питань е-урядування планує окрім всього 

іншого запровадити 50 нових суспільно важливих електронних послуг, 
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забезпечити на  Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua 

оприлюднення не менш 10000 нових якісних наборів відкритих даних, 

впровадити єдиний веб-портал електронного урядування в експлуатацію, 

забезпечити інтеграцію Національного реєстру електронних інформаційних 

ресурсів до системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів тощо [4]. 

Досить цікавим проектом Держагентства з питань е-урядування є 

реалізація системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів «Трембіта» у співпраці з «Академією електронного 

управління», компаніями Cybernetica Ltd та SoftXpansion Ltd у межах проекту 

EGOV4UKRAINE Програми «U-LEAD з Європою». 

Система «Трембіта» (https://trembita.gov.ua/ua) є одним із ключових 

елементів інфраструктури надання електронних послуг громадянам та бізнесу, 

який забезпечує зручний уніфікований доступ до даних державних реєстрів.  

Основу системи «Трембіта» становить удосконалена естонська платформа 

обміну даними X-ROAD, яка є фундаментом естонського цифрового 

суспільства. 

Будучи основою електронного урядування, система «Трембіта» здатна 

забезпечити глобальний реінжиніринг процесів державного управління з метою 

їх оптимізації та прозорості. Система «Трембіта» здійснює обмін даними без 

участі людини, що значно пришвидшує процес надання послуг, зменшує 

можливість механічних помилок та корупційних ризиків. 

У характеристиках цієї системи вказано, що вона є децентралізованою (не 

передбачає централізації даних і зміни їх власника), дає можливість отримувати 

доступ до даних державних реєстрів різними установами відповідно до заданих 

повноважень, що дозволяє економити час, раціонально використовувати 

бюджетні кошти, а громадянам полегшує процес збирання необхідних їм 
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документів, тобто підвищує якість надання електронних публічних послуг, 

використання єдиного набору правил та форматів при створенні взаємодій між 

інформаційними системами, високий рівень захищеності завдяки підписанню 

електронною печаткою та шифруванню всіх даних. 

Перший автоматизований обмін даними через систему «Трембіта» 

впроваджено між Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та 

Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

(Держлікслужба). Це уможливить проведення більше одного мільйона 

перевірок даних щомісяця. 

Держагентством з питань е-урядування у 2019 році планується 

забезпечити інтеграцію державних електронних інформаційних ресурсів ЦОВВ 

до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів «Трембіта» [4]. 

Також одним із напрямів діяльності Держагентства з питань е-урядування 

є електронний документообіг. На сьогодні в Україні найбільшого поширення 

набули такі системи електронного документообігу: АСКОД, «DocsVision», «iTS 

Office», «Optima Work-Flow», «Megapolis.Документообіг», «Lotus Notes», «КАІ-

Документообіг», «Діловод», «Діло», «Діло-Підприємство», «ДОК ПРОФ 2.0», 

«el-Dok system», «FossDoc», «IDS-Documents», «1С:Документооборот ПРОФ». 

Система електронного документообігу АСКОД, яка є продуктом 

українського розробника програмного забезпечення – компанії «Інфоплюс», 

уже успішно впроваджена у Київській міській державній адміністрації та 

міській раді, Волинській, Полтавській, Херсонській областях, містах Луцьку та 

Маріуполі, в Національному Банку України, Збройних Силах України тощо.  

АСКОД дозволяє автоматизувати процеси діловодства, паперового та 

електронного документообігу, забезпечує оперативний доступ до документів, 
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контроль виконавчої дисципліни, комунікацію між структурними підрозділами, 

надає можливість збирати статистичну та аналітичну інформацію.  

Основними продуктами АСКОД є АСКОД Корпоративний, АСКОД web, 

АСКОД АРМ Керівника. Різниця між ними полягає в тому, що АСКОД 

Корпоративний являє собою Desktop-клієнт, тобто клієнт, який встановлюється 

на робочі комп’ютери  користувачів, АСКОД web забезпечує доступ до 

функціоналу АСКОД-платформи за допомогою лінійки популярних Інтернет-

браузерів (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft IE/Edge, Opera, Safari) [5]. 

 «АСКОД АРМ Керівника («АСКОД Мобільний»), дає змогу підписувати 

документи електронним цифровим підписом, здійснювати розгляд документів, 

накладати резолюцію, формулювати доручення та завдання і здійснювати 

контроль за їх виконанням. 

Варто зазначити, що СЕД АСКОД також інтегрується з СЕВ ОВВ, що є 

необхідною умовою електронної взаємодії органів державної влади з 

міністерствами, відомствами тощо. 

Керівник апарату Херсонської ОДА В. Клюцевський у своїй статті 

зазначає, що працівники апарату Херсонської ОДА завдяки системі 

електронного документообігу АСКОД мають змогу обмінюватися 

повідомленнями в процесі підготовки документів, а керівники можуть 

оперативно доводити інформацію про завдання до своїх підлеглих. 

Користувачам доступні також можливості: публікації оголошень на 

електронній дошці для всього апарату з можливістю залишати свої коментарі та 

проводити голосування в онлайн-режимі, здійснювати відеодзвінків та 

проводити відеоконференцій в апараті Херсонської обласної державної 

адміністрації [2]. 

Отже, не дивлячись на значне відставання нашої країни в ІТ-сфері від 

світових держав, Україна поступово стає на шлях розвитку інформаційних 
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технологій, нарощує свій потенціал, розбудовує інформаційну інфраструктуру, 

працює над розробкою нових програмних продуктів та систем, збільшує 

кількість електронних послуг на єдиному урядовому порталі, робить роботу 

органів публічної влади якомога відкритою, доступною та зрозумілою для 

пересічних громадян. Вже сьогодні реалізація таких проектів як сервіс 

MobileID, системи «Вулик», СЕВ ОВВ, «Трембіта», систем електронного 

документообігу суттєво підвищила ефективність роботи органів публічної 

влади завдяки економії часових та матеріальних ресурсів. Їх подальша 

експлуатація, модернізація та інтеграція допоможуть налагодити ефективну 

взаємодію між владою, бізнесом та громадськістю, сприяти розвиткові нашої 

держави. 
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