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IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки»
присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу
«WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату.
Тематика конференцій охоплює всі розділи Міжнародного електронного науковопрактичного журналу «WayScience», а саме:
- державне управління;
- філософські науки;
- економічні науки;
- історичні науки;
- юридичні науки;
- сільськогосподарські науки;
- географічні науки;
- педагогічні науки;
- психологічні науки;
- соціологічні науки;
- політичні науки;
- інші професійні науки.
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Тематика: Інші професійні науки (телекомунікації)
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
Авраменко Олексій Юрійович
студент
Державний університет телекомунікацій (м. Київ)
При виборі методів забезпечення високої доступності слід прагнути до
забезпечення збалансованості між цінністю зберігається інформації, вартістю її
зберігання з урахуванням витрат на підтримку надмірності та витратами на
відновлення.
Збереження програм і даних забезпечується в основному використанням
інформаційної надмірності (зберігання резервних даних), тимчасової (процеси
відновлення і дампірування) і апаратної (наявність додаткових накопичувачів,
серверів і т.д.) видами надмірності.
Метод резервування передбачає наявність ідентичною (при зберіганні
копій) або неідентичних (при зберіганні передісторій) надмірності в системі [7].
При цьому розрізняють:
1. Оперативне резервування. Додаткові ресурси використовуються тільки
для вирішення системою необхідних завдань. Відновлення що вийшли з ладу
ресурсів не передбачено.
2. Відновне резервування. Частина резерву використовується тільки для
відновлення зруйнованих робочих копій або передісторій, призначених для
вирішення поточних завдань.
3. Оперативне резервування для вирішення системою необхідних завдань
і відновне - для відновлення зруйнованих копій, використовуваних при
оперативному резервування.
4. Резервування з метою забезпечення тривалого і надійного архівного
зберігання програмних модулів і інформаційних масивів. Воно включає в себе
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як завдання визначення необхідного числа копій або передісторій модулів і
масивів з урахуванням можливості їх руйнування при зберіганні, так і завдання
організації функціонування архівів магнітних носіїв.
У ряді робіт [7] виділяють три основні стратегії резервування:
Стратегія 1. Застосовується для масивів постійних даних, в тому числі
для програмних модулів. Полягає у створенні та використанні копій основного
масиву. У разі його руйнування використовується перша копія, при її
руйнуванні - наступна і т.д.
Стратегія 2. Замість копій інформаційного масиву зберігаються його
передісторії - попередні покоління масиву і відповідні їм масиви змін. При
руйнуванні поточного масиву відбувається його відновлення по передісторії за
допомогою програми оновлення.
Стратегія 3. Змішана стратегія, що передбачає зберігання як копій, так і
передісторій. Резервування інформації проводиться методом поступового
заміщення. Змінені частини масиву поміщаються в копію оригіналу. Оригінал
видаляється лише після повного завершення оновлення і його підтвердження.
Дві і більше копій є тільки під час оновлення.
Реалізація резервування даних здійснюється або шляхом створення
прикладними програмами додаткових запитів записи даних на резервні
пристрої пам'яті, або автоматичним дублюванням (тріорування) записи, що
здійснюється на фізичному рівні, тобто або на рівні додатків, або на рівні
пристроїв зберігання.
При експлуатації автоматизованих систем часто виникає необхідність в
зберіганні великого обсягу даних в спеціалізованих архівах магнітних (або
магнітооптичних) носіїв. При цьому використовуються дві основні стратегії
резервування інформаційних масивів:
Стратегія А-1. Робочі копії отримують з дубліката рівня т (в архіві
зберігається основний масив-оригінал і т рівнів дублікатів. Якщо він
руйнується, то його відновлюють з дубліката рівня (m-1) або при m=1 - з
оригіналу, після чого знову робиться спроба отримання робочої копії. При
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цьому отримані раніше копії в якості дублікатів не використовуються.
Стратегія Л-2.
Робочі копії отримують з дублікатів рівня m, але при його руйнуванні
дублікат може бути відновлений з будь-якої раніше отриманої робочої копії.
Метод дампірування поточної інформації передбачає періодичне зняття
копії окремих інформаційних масивів (або всієї бази даних) на допоміжне
пристрій з метою відновлення поточної інформації в разі її руйнування. У
проміжках між
Зняття дампів ведеться системний журнал, званий «контрольним слідом
», в якому реєструється послідовність дій, модифікують масиви, або значення
записів до і після модифікації.
Системний журнал є основним засобом забезпечення збереження при
використанні колективних даних. Головні цілі ведення системного журналу відновлення поточного стану масивів шляхом послідовного здійснення
операцій з ними, починаючи з останнього дампа, а також вилучення невірних
результатів шляхом здійснення зворотного обробки.
Неможливість відновлення зруйнованої інформації в разі втрати
системного журналу, що неприпустимо в більшості систем реального часу,
вимагає резервування системного журналу декількома копіями.
Список літератури:
1. Кульба В.В., Ковалевский С.С., Шелков А.Б. Достоверность и
сохранность
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«Информационные технологии». - М.: СИ1 [ТЕГ, 2017, 500 с.
2. В.Галатенко, И.Дорошин Доступность как элемент информационной
безопасности, М:- «Jet Info», №2(33), 2016.
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Тематика: Державне управління
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В
УКРАЇНІ У НАПРЯМІ ФОРМУВАННЯ САМОДОСТАТНІХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Агафошина М.П.
аспірант,
Чернігівський національний технологічний університет
Беручи до уваги те, що останнiми роками в Українi проводиться
адмiнiстративно – територiальна реформа, спрямована на децентралiзацiю
влади, i зважаючи на той факт, що кожен регiон України має свiй рiвень
економiчного розвитку, регiонам як головним суб’єктам економiчних,
полiтичних та соцiальних вiдносин, надано право самостiйно вирiшувати
економiчнi проблеми. Саме тому, i розподiл повноважень доцiльно здiйснювати
знизу доверху, тобто спочатку визначити повноваження мiсцевих органiв
влади, а потiм – центральних. Розумiємо, що головною ознакою мiжурядових
вiдносин у країнi є органiзацiя та способи перемiщення фiнансових ресурсiв вiд
одного рiвня влади до iншого, основним iнструментом якого є система
бюджетних трансфертiв.
Реформування системи мiжбюджетних вiдносин є предметом постiйних
дослiджень науковцiв. Цiй тематицi присвячено багато наукових робiт таких
вiдомих вчених, як: I. О. Лунiна, О. П. Кириленко, С. В. Слухай, О. Д. Василик,
В. Я. Швець, О. О. Сунцова, В. М. Опарiн та багато iнших.
Мета дослiдження полягає у розкриттi особливостей, якi характеризують
сучасний стан та перспективи розвитку у сферi фiнансiв мiсцевого
самоврядування в Українi.
Як нам вiдомо, регулюються мiжбюджетнi вiдносини Бюджетним
кодексом та iншими чинними законодавчими актами України. Оглядово: згiдно
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статтi 81 Бюджетного кодексу України, мiжбюджетнi вiдносини – це вiдносини
мiж державою, Автономною Республiкою Крим та територiальними громадами
щодо забезпечення вiдповiдних бюджетiв фiнансовими ресурсами, необхiдними
для виконання функцiй, передбачених Конституцiєю України та законами
України [1]. Однак, на сучасному етапi децентралiзацiї, вважаємо за необхiдне
наголосити саме на актуальних питаннях та проблемах у сферi фiнансiв
самодостатнiх територiальних громад.
30 жовтня - 1 листопада 2019 року в Києвi вiдбулося засiдання секцiї
фiнансистiв мiсцевих рад Асоцiацiї мiст України, в ходi якої було
обговорено найбiльш дискусiйнi та проблемнi питання бюджетiв мiст та
областей України [2]. Практиками було видiлено низку питань, щодо
удосконалення мiжбюджетних вiдносин задля оптимального вирiшення
функцiональних обов’язкiв на мiстах.
Загалом, можна видiлити найбiльш актуальнi аспекти для забезпечення
належного виконання делегованих державою повноважень, зокрема що
стосуються здiйснення пошуку, акумулювання та розподiлу грошових коштiв:
- забезпечення сплати податку на доходи фiзичних осiб до вiдповiдних
бюджетiв за фактичним мiсцезнаходженням пiдприємств, установ, органiзацiй;
-

списання

заборгованостi

мiсцевих

бюджетiв

перед

державним

бюджетом за середньостроковими позиками, що були надані виключно на
виконання делегованих державою повноважень;
- запровадження мотивацiйних преференцiй для органiв мiсцевого
самоврядування;
- забезпечення iндексацiї нормативної грошової оцiнки землi та майна
вiдповiдно до iндексу споживчих цiн за вiдповiдний рiк;
- передбачення освiтньої субвенцiї з врахуванням пiдвищення заробiтної
плати педагогiчним працiвникам (беручи до уваги постанову Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату працi
педагогiчних, науково – педагогічних та наукових працiвникiв закладiв i
установ освiти i науки»);
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- пiдвищення ставки оподаткування екологiчного податку та рентної
плати, а також переглянути розподiл зарахування екологiчного податку до
мiсцевих бюджетiв у бiк збiльшення частки до мiських бюджетiв та бюджетiв
ОТГ;
- спрямування не менше 20 вiдсоткiв коштiв субвенцiї з державного
бюджету до бюджетiв мiст обласного значення та об’єднаних територiальних
громад на фiнансове забезпечення будiвництва, реконструкцiї, ремонту i
утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення,
вулиць i дорiг комунальної власності безпосередньо у населених пунктах;
- удосконалення системи оподаткування акцизним податком з реалiзацiї
суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв в частинi
алкогольних та тютюнових виробiв, зараховувати вищевказаний платiж за
мiсцем розмiщення об’єкта торгiвлi;
- передбачити, щоб частина акцизного податку з виробленого в Українi
пального та частина акцизного податку з ввезеного на митну територiю України
зараховувалася до мiсцевих бюджетiв;
- удосконалити процедуру монетизацiї пiльг на проїзд;
- переглянути заборону розмiщувати тимчасово вiльнi кошти загального
фонду мiсцевих бюджетiв на депозитних рахунках, що є істотною складовою
фінансового стану мiсцевих бюджетiв;
- негативно вплине i скасування сплати коштiв пайової участi у розвиток
iнфраструктури населеного пункту [2].
На нашу думку, цi дiї дадуть шанс отримати бiльше фiнансових
перспектив для вирiшення соцiально – економiчних питань на мiсцях, що
призведе до пiдвищення економiчного зростання самодостатнiх територiальних
громад.
Результатом вивченої теми є висновок про необхiднiсть удосконалення
системи мiжбюджетних вiдносин в України та пошуку оптимальних моделей
взаємодiї органiв влади на всiх рiвнях.
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Тематика: Інші професійні науки
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ОСІБ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМ ТА НЕСПЕЦИФІЧНИМ
БОЛЕМ У ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ
Ал-Дабабсех Хайсам
Вороніна Ірина Миколаївна
Національний університет фізичного виховання та спорту України,
магістранти
Вступ.

Біль у нижній частині спини (БНЧС) й, зокрема, пов’язана з

вертеброгенними синдромами є однією з основних причин тимчасової
непрацездатності, і важливою медико-соціальною й економічною проблемою.
Останнім часом відбувається зміна парадигми у лікуванні БНЧС: перехід від
пасивних

методів

(медикаменти,

мануальна

терапія,

фізіотерапевтичні

процедури, масаж, операції та ін.) до активних (кінезітерапія, медична тренінгтерапія, а в стадії ремісії функціональний тренінг, йога, біг та силове
тренування) [7], що потребує більш деального дослідженя впливу цих заходів
на організм осіб з БНЧС.
Мета дослідження – провести огляд сучасних поглядів на фізичну
терапію осіб з вертеброгенним больовим синдромом.
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних
джерел, метод систематизації наукової інформації.
Результати дослідження та їх обговорення. Фізична терапія хворих
болем у нижній частині спини повинна бути комплексною [5]. При цьому
основна увага дослідників та практикуючих фахівців звертається на ліквідацію
болю і відновлення рухової функції [1]. Найбільший ефект відновлення
досягається при спільному застосуванні різних засобів, методів і форм фізичної
терапії, таких, як: терапевтичні вправи; фізичні вправи у воді, плавання;
ортопедичні засоби; навчання побутовим і трудовим навичкам; елементи
спорту, рекреаційна терапія, ходьба, елементи йоги (дихальні вправи й асани)
тощо [14];
Petering R. C. вказує, що вправи, які застосовуються за індивідуальними
схемами (спостереження, розтягнення, укріплення м’язів), діють значно
ефективніше за групові методи терапії. Стабілізація стану хворого при
застосуванні фізичних вправ настає значно швидше і має більш прологновану
дію, ніж без них. При хронічних болях у спині сегментні стабілізуючі вправи
більш ефективні, ніж стандартне загальне лікування, але менш ефективні, ніж
лікування із застосування додаткових засобів: заняття на спеціальних
пристроях,

масаж,

електролікування,

тощо.

Але

для

зниженні

короткострокового болю терапевтичні вправи дають не кращий результат, ніж
стандартне загальне лікування [10].
У разі БНЧС в першу чергу необхідне розвантаження хребта [4, 11].
Паралельно повинні проводитися вправи, спрямовані на збільшення рухливості
хребта. Тракційна терапія (витяжіння, екстензія, екстензійна терапія) є одним з
основних

методів

лікування

неврологічних

вертеброгенних

проявів.

Патогенетичним методом лікування є різні види витяжіння хребта [6].
Єрьомушін М.А. [3], зазначає, що тракційна терапія (витяжіння хребта)
при захворюваннях периферичної нервової системи набуває все більшого
значення. Застосуванням тракційної терапії досягається:


розвантаження хребта,
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зняття спазму паравертебральних м'язів,



зменшення м'язових контрактур,



зниження внутрішньодискового тиску,



нормалізація внутрішньодискових взаємин (усунення підвивиха в

міжхребтових суглобах, збільшення діастазу між суглобними поверхнями
міжхребтових суглобів),


збільшення висоти міжхребтового диска,



звільнення від здавлювання нервових осередків хребта.

Усе це призводить до декомпресії корінця й зменшення набряку й
ліквідації патологічної імпульсації із ХРС. Тракційне лікування призначають
при підгострому болю, на етапах стабілізації й регресування загострень.
Існує безліч видів і методів лікування тракційної терапії: сухе витяжіння
(аутотерапія, ручне витяжіння, гравітаційне витяжіння), підводне (аутотракція,
горизонтальне, вертикальне, напіввертикальне тощо).
Призначення того або іншого виду тракційного лікування залежить від
діагнозу, особливостей клінічних проявів захворювання, наявності супутніх
захворювань, віку й т.д. [2]. При сприятливому впливі цього лікування на
хворого іноді доцільно продовжити його до повної ремісії (до 15-20 сеансів) [5].
Серед широкого спектру вибору чинників, які вливають на зменшення болю,
добре

зарекомендував

себе

Kinesio

Taping

(КТ).

Фізичні

терапевти

рекомендують в якості первинної і вторинної профілактики болів у спині KТ.
Цей метод широко використовується при епізодичних болів у поперековокриживому відділі

хребта.

У дослідженнях

застосування

кінезіотейпу

відмічають, що метод KТ підвищує рухливість м’язів у поперековому відділі
хребта і ведуть до суб’єктивного зменшення або зникання больового синдрому
[11]. В період ремісії акцент роблять на профілактику загострень, зміцнення
м’язів та поновлення динамічного стереотипу [4]. Для цього використовуються
фізичні вправи, спрямовані на зміцнення м'язів живота, спини, тазового поясу,
нижніх кінцівок і набуття правильної постави.
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Наразі, у провідних світових науково-методичних виданнях в останні
роки з’явилася інформація щодо використання елементів Пілатесу [13],
функціонального тренінгу, фітболів, босу, системи TRX [7] та іншого знаряддя,
активного використання рухів, що запозичені з реального життя [9], у
програмах фізичної терапії осіб з БНЧС.
Все частіше, стали з’являються публікації щодо застосовування засобів і
методів фізичної терапії, функціонального тренінгу та аквафітнесу для
інтенсифікації реабілітаційного процесу і якнайшвидшого повернення осіб з
БНЧС до трудової діяльності [8, 14].
Приступаючи до занять фізичними вправами, необхідно: ураховувати
походження, причину й клініку захворювання; визначити лікувальні завдання
стосовно кожного хворого; підібрати засоби й форми для розв'язання цих
завдань; ураховувати етап, період хвороби; знати симптоми й фази розвитку
хвороби; знати реакцію організму на хворобу; ураховувати вік, стать, фізичну
підготовку й супутні хвороби; дотримуватися принципів дозування фізичного
навантаження;

раціонально

поєднувати

спеціальні

вправи

із

загальнорозвивальними й паузами для відпочинку [9].
Основна умова — фізичне навантаження повинне бути адекватним
функціональним можливостям хворого [12]. Недостатнє за інтенсивністю
фізичне навантаження не буде виявляти чинного лікувального впливу, однак
треба пам'ятати, що передозування, особливо в клініці нервових хвороб, може
призвести до значних негативних наслідків [14]. Величина навантаження
визначається кількістю залучених у роботу м'язових груп, а також темпом
роботи. Навантаження визначається за шкалою Борга [12].
Виcнoвки.
Широке розповсюдження болю у поперековому відділі хребта обумовлює
підвищений інтерес до даної проблеми й вимагає вивчення нових підходів до
раціональної терапії. На основі аналізу та узагальнення сучасної літератури
визначено, що заняття терапевтичними вправами та іншими видами рухової
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активності позитивно впливають на зниження інтенсивності болю у нижій
частині спини.
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Тематика: Політичні науки
ВЕКТОРИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ М.ФУКО
Александров Денис Валентинович
кандидат соціологічних наук, доцент
Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького
Макрофізика і мікрофізика влади – це поняття, що використовуються
М.Фуко для характеристики влади в різних її проявах, стали позначати дві
протилежні стратегії його кратології. Аналіз макрофізики влади прирівнюється
до аналізу саме політичної влади, де у М.Фуко яскраво окреслюються три типи
влади: суверенна влада, дисциплінарна влада та біо-влада. Кожна з них не
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тільки характерна для певних історичних періодів, що для Фуко як для історика
було необхідною умовою їх позиціонування, але і в цілому визнаються тією
константою, з якої держава створює єдиний комплекс політичної влади і який
позначається М.Фуко як «governmentality» (мистецтво управляти). Протягом
аналізу кожного з трьох типів влади розглядаються окремі концепти, які були
притаманні саме їм: «гротеск влади», «паноптикум» та «біо-влада».
Об’єктивація влади у М.Фуко пов’язана: по-перше – з ніцшеанським
підходом до знання та його застосуванням з метою панування, по-друге – з
редукцію можливостей суб'єкта влади, по-третє – із сприйняттям влади як
абсолютної домінанти над «соціальним тілом». Ці вектори об’єктивації і
привели Фуко до тієї методологічної кризи, яку він сам для себе виявив після
завершення праці «Воля до істини».
Окремі елементи об'єктивації влади в доробку М. Фуко досить ґрунтовно
представлені в працях зарубіжних та вітчизняних дослідників. Зокрема,
еволюція поглядів на владу через призму тілесності й дисципліни, починаючи з
праці «Історія безумства в класичну епоху» і закінчуючи книгою «Наглядати і
карати», проаналізовані в праці «Reassessing Focault: Power, Medicine and the
Body»

(С.Jones,

2002).

Діалог

М.Фуко

та

І.Бентама,

який

можна

реконструювати у сфері розуміння користі, істини і методів політичної влади
через контроль над задоволеннями був відтворений в праці «Beyond Foucault:
New Perspectives on Bentham's Panopticon» (A.Brunon-Erns, 2013). В свою чергу,
деякі вітчизняні дослідники виділяють законність, дисциплінарність і безпеку
як атрибути фукодіанської влади [1, с. 232], інші шукають взаємовідношення
влади і свободи на всіх стадіях творчості Фуко [2, с.116]. Проте більшість
дослідників не намагаються ретельно проаналізувати відомі курси лекцій
М.Фуко, вважаючи, що їх невідредагованість самим автором не надає їм
необхідної евристичної цінності.
Для розуміння об’єктивації політичної влади М.Фуко необхідно
звернутися до курсу лекцій «Потрібно захищати суспільство». В цьому доробку
М. Фуко розрізняє три історичні типи політичної влади, які властиві західному

17

світу – це «суверенна влада», «дисциплінарна влада» і «біо-влада». При цьому
французький дослідник ніколи не ставив перед собою завдання систематичного
викладу теорії влади, що складалась би з конкретних послідовних етапів. На це
може вказувати навіть та обставина, що в праці «Наглядати і карати» Фуко
розглядає лише так звану «суверенну» і «дисциплінарну» типи влади, тоді як
проблематика біо-влади з’являється у М.Фуко значно пізніше в праці «Воля до
істини».
Ідея інтеграції зазначених вище типів влади зустрічається у послідовників
М. Фуко також не часто, і, як правило, передбачає аналіз переважно одного з
типів. На думку Б.Джессопа, терміни «суверенна влада», «дисциплінарна
влада» і «простір біо-влади» в працях Фуко використовуються для
відображення проблемного поля становлення

різних історичних форм

державності [5, P.38]. Відмінною рисою західних дослідників, які користуються
специфічною методологією М.Фуко, є тенденція до вилучення авторських
концептів в тому вигляді, в яких він їх використовує в межах своїх досліджень
та не завжди адекватне копіювання до власних концептуальних узагальнень.
На думку Ж.Дельоза, в 1975 р. М.Фуко стикається з аналітичними
труднощами в своїх міркуваннях із-за визнання суб'єкта повністю підлеглим
різним макроструктурам влади, що вимушує його висунути ідею «пастирської
влади», де суб'єкт і об'єкт фактично мають однакову значущість [3, с. 126].
Сама ідея «пастирської влади» дозволяє розділити аналіз влади Фуко на власне
політичний і не власне політичний. Тільки після цього починається етап зрілої
політичної рефлексії над проблематикою влади, що характеризується
переходом від структуралізму до постструктуралізму. Досліджуючи специфіку
концептуалізації влади М.Фуко цього періоду, Р.Лінч виділяє два напрями:
аналіз архаїчних (premodern) форм влади, що включають «суверенну владу» і
аналіз сучасних (modern) форм влади, які включають «дисциплінарну владу» та
«біовладу» [4, p. 103].
У сфері владних відносин політичний суб'єкт має операціоналізувати цілу
низку нових владних властивостей. Поява на горизонті такого суб'єкта
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дозволила би інакше аналізувати онтологію влади і позбутись репресивно
пануючого підходу до політичної влади. Саме такий проект і намагався
здійснити М.Фуко на останньому етапі своєї творчості. Пошук такого елемента
владних відносин, який у звичній західній традиції мислення іменувався
актором влади, але не у традиційному розумінні, а в контексті «кордонів влади,
на її околицях".
Розглянуті вектори складають макрофізику влади і окреслюють перший
етап еволюції стратегій аналізу влади у М.Фуко. Тут суб'єктом влади ще
залишаються макроструктури, які представлені не стільки державою, скільки
дисциплінарними інститутами, які здійснюють тотальний контроль над людьми
або окремими соціальними групами. Це панування в різні історичні періоди
здійснювалось все досконаліше і більш витонченими техніками впливу,
починаючи від індивідуального підходу до конкретної «людини-функції», до
«людини-тіла», і зрештою доходячи до «людини-роду». Фукодіанська
об’єктивація влади має достатній евристичний потенціал, оскільки надає не
тільки можливість аналізувати владу в її політичному вимірі, але й розгортати
аналіз в різних просторах, де тільки можна знайти владні стосунки у їх
різноманітті.
Список літератури:
1.

Новаков А. А. Религиозно-политический субъект на границах

дискурса М. Фуко / А.А. Новаков // Научные ведомости БелГУ. Серия:
Философия. Социология. Право. – 2014. - №9(180). – С.231-236.
2.

Курочкина Л. Я., Первушина, В. Н. Концепция власти М. Фуко /

Л.Я. Курочкина, В.Н. Первушина // Вестник ВГТУ. – 2013. - №6-1. – С.116-119.
3.

Делез Ж. Фуко / Ж.Делез // Пер. с франц. Е.В.Семиной. – М.: Изд-во

гуманит. лит., 1998. – 172 с.
4. Taylor D. Michel Foucault: Key Concepts / D. Taylor. – Routledge, 2014. –
276 p.

19

Тематика: Юридичні науки
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО В
КОНТЕКСТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ
ТОВАРІВ
Алексик Д.І.
студент,
Гаврушкевич Н.В.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського, асистент, ID ORCID 0000-0002-6229-7458,
gavrushkevichnataliya@gmail.com
Протягом останнього часу дещо змінилася тенденція в реєстрації
географічних зазначень походження товарів в Україні [1].
«Географічне зазначення» згідно [2] - єдиний термін, що означає
найменування місця, що ідентифікує товар,

який походить з певного

географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики,
зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один
з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка,
та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території.
В Україні в 2019 році за підтримки ЄС започаткований проект
«Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні» [3], одними з
завдань якого є сприяння реєстрації українських географічних зазначень
(зокрема

вина,

спиртних

напоїв,

сирів

та

меду)

та

розвиток

винного/гастрономічного туризму в регіонах, де зареєстровані географічні
зазначення.
Ще нещодавно основними реєстраторами кваліфікованих зазначень
походження товарів та користувачами прав на використання зареєстрованих
кваліфікованих

зазначень походження

товарів були

великі

виробники

(наприклад, ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод», вул. Мінзаводська,
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1, м. Миргород, Полтавська обл., 37600 (UA), Підприємство з іноземними
інвестиціями ТОВ «Аква-Еко» та ін.).
Створення відповідних асоціацій виробників аутентичних продуктів
просприяло помітним зрушенням щодо формування ринку географічних
зазначень в Україні.
Останні три роки спостерігається така тенденція, що питаннями
реєстрації кваліфікованих зазначень походження товарів почали займатися
асоціації виробників традиційних продуктів, в т.ч. виробник херсонського
кавуна,

мелітопольської

черешні,

карпатських

високогірних

сирів,

«Придунайська Бессарабія»- перша в Україні асоціація виробників вина та ін.
У квітні 2019 р. Міністерство аграрної політики та продовольства
затвердило перелік восьми пріоритетних продуктів, що потенційно можуть
бути зареєстровані як географічні зазначення в Україні та ЄС. Нові українські
географічні зазначення включатимуть вина (Шабський, Ялпуг, Закарпаття,
Білгород-Дністровський),

сир

(Гуцульська

овеча

бриндзя),

а

також

Херсонський кавун, Мелітопольську черешню та Карпатський мед.
В ході підготовки до реєстрації
виробники

дотримуються

експерти будуть досліджувати, чи

затвердженої

специфікації,

норм

санітарно-

гігієнічних настанов та вимог до простежуваності, що покладені в основу плану
контролю за географічним зазначенням.
В будь-якому разі, реєстрація географічних зазначень на національному
рівні є обов'язковою передумовою для реєстрації і захисту їх на європейському,
навіть якщо країна не входить до складу ЄС [3]. Бо вже з 2023 р. від низки назв
продуктів, які є захищеним географічним зазначенням, доведеться відмовитися.
Для

забезпечення

«безболісного»

для

виробників

переходу

до

європейського співтовариства передбачений перехідний період, за який
виробники зможуть скоригувати назву своєї продукції і не порушувати
міжнародне право.
Це стосується виробників продукції, які використовують на даний час
географічні зазначення ЄС для сирів: «пармезан», «рокфор» і «фета», які
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повинні бути змінені до 2023 року; алкогольних напоїв: французькі –
«шампанське», «коньяк», «арманьяк», «кальвадос», угорське – «токай»,
португальське – «мадера», іспанське – «херес», які також будуть змінені з 2026
року.
Прикладами автентичної продукції, назви якої могли б бути захищені як
географічні

зазначення,

є

«полтавські

галушки»,

«українське

сало»,

«український борщ».
В Україні є багато продуктів, які придатні для реєстрації географічних
зазначень. Тільки тоді, коли виробники усвідомлять, що з реєстрації
географічних зазначень українських товарів є економічний зиск, вони самі
стануть зацікавлені реєструвати свої назви.
Список літератури:
1. Литвин, О. В. Підвищення конкурентоздатності продукції в умовах
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2. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
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Литвин ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 11,98
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Тематика: Інші професійні науки
ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ В ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ
СИСТЕМАХ З ГАРМОНІЙНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ
Андреєв А.А.
КПІ ім. Ігоря Сікорського, магістр
Кравченко І.В.
КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладач
В багатьох сучасних оптико-електронних системах (ОЕС) цивільного та
спеціального призначення інформація про стан об’єкта визначається побічно з
даних про положення поля опромінення в площині аналізу. Сигнал у вигляді
функції

зображення

формується

багатоелементним

фотоприймачем,

одноелементним фотоприймачем за наявності модуляції випромінення з
наступною дискретизацією та квантуванням для цифрової обробки.
В оптико-електронних далекомірах, лідарах, системах визначення
орієнтації для UMV
чутниках

систем

(UnManned Vehicle, автономні засоби пересування),
автоматизації

для

кодування

положення

сигналу

використовують гармонійну модуляцію.
Функція зображення (рис. 1)

Рис. 1. Функція зображення
записується у вигляді (1):
f ( x)  f1 ( x)  f 2 ( x)  f3 ( x) ,

(1)
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де

f1 ( x)  ax  b - фонова стала складова сигналу, f 2 ( x)  an  rnd (1) -

шумова складова сигналу в вигляді «білого» шуму з амплітудою аn та середнім
значенням аn/2,

f3  A sin(2 fo   )

- інформаційна складова сигналу з

амплітудою А, частотою fo, фазою φ.
Основними цифровими методами оцінки фази сигналу є метод
дискретного Фур’є перетворення та різновиди цифрового синхронного
детектування [1, 2]. Вхідним для всіх методів є масив довжиною Nс значень
сигналу f . За умови цифрової обробки з дискретизацією сигналу в Nc точках на
періоді Т, тобто з інтервалом дискретизації Tsp ( частотою дискретизації fsp)
T

sp



1
T

f sp N

(2)

функція сигналу описується вектором розміром Nc=N·NT, де NT кількість періодів в інтервалі спостереження Tc.
Розроблену імітаційну модель було використано для проведення
комп’ютерного

експерименту з метою дослідження

граничної методичної

похибки оцінки фази гармонійних сигналів цифровими методами, впливу
фонового освітлення на похибку визначення фази, залежності показників
точності від відношення «сигнал/шум».
Проведені дослідження показали, що для «ідеального» гармонічного
сигналу за нескінченного відношення «сигнал/шум» (без шумової, фонової
складових) всі згадані методи забезпечують оцінку фази з абсолютною
похибкою 10-15-10-16 радіан. Похибка обумовлена обмеженістю розрядності
даних дійсного типу обчислювального пристрою.
Похибка «прямих» обчислень до двох разів вища за похибку
«адаптованої» реалізації метода проміжної частоти (рис. 2), при якому зникає
потреба багаторазового обчислення тригонометричних функцій.

24

Рис. 2. Похибка методів цифрової синхронної детекції
Наявність сталої фонової складової не впливає на похибку визначення
фази.
Зменшення відношення «сигнал/шум» за рахунок появи адитивної
шумової складової призводить до збільшення похибки (рис. 3)

Рис. 3. Залежність похибки від відношення «сигнал/шум»
Для практичних значень відношення «сигнал/шум»

в 50дБ

– 60дБ

абсолютна похибка оцінки фази сигналу з гармонічною модуляцією має
порядок 10-6 радіан, що відповідає субсекундним значенням.
Поява

шумової

складової

призводить

до

скорочення

діапазону

вимірювань за рахунок того, що в околі нульового значення та значення 2·π
фази з’являється зона невизначеності. В цій області похибка оцінки має
неприпустимо велике значення (рис. 4). Область визначає мінімальну і
максимально можливу межу достовірної оцінки фази сигналу вказаними вище
методами.
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Рис. 4. “Пікові значення похибок, що формують «мертву зону» при
кількості періодів вимірювання Т = 1 і співвідношенні «сигнал/шум» 10 дБ.
Результати додаткових досліджень залежності розміру «мертвої зони» від
відношення «сигнал/шум» та розміру даних наведено на рис. 5, 6.

Рис. 5. Залежність величини «мертвої

Рис. 6. Залежність величини

зони» від відношення «сигнал/шум»

«мертвої зони» від інтервалу
спостереження

З графіків видно, що всі залежності є монотонними та спадаючими.
Величина « мертвої зони» залежить від відношення «сигнал/шум» та від
розміру масиву даних. Розмір масиву визначається щільністю вибірок на
періоді та кількістю періодів в інтервалі спостереження.
Для отримання аналітичної залежності величини «мертвої зони» було
застосовано метод функціональної апроксимації. Залежність шукалась у вигляді
експоненційної функції (3)
f ( x)  a * eb*x  c ,

де a, b, c - коефіцієнти апроксимації.

(3)
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В результаті розрахунків була отримана емпірична формула залежності
величини «мертвої зони» від відношення «сигнал/шум» та кількості періодів
сигналу в інтервалі спостереження (4)
f (SN , T )  a(T )* eb(T )*SN  1.1*107 ,
a(T )  0.605* e0.028*T  0.247 ,

(4)

b(T )  0.041* e0.11*T  0.151 ,

де SN - співвідношення сигнал/шум, T - кількість періодів сигналу.
Для оцінки достовірності залежності від відношення «сигнал/шум»
розраховано коефіцієнти кореляції, які становлять: 0.9997 для одного періода,
0.99994 для двох, 0.99982 для п'яти, 0.99889 для десяти, 0.99897 для
п'ятидесяти, 0.99844 для ста періодів. Коефіцієнт кореляції для функції а(Т)
становить 0.983, для b(Т) - 0.998. Отримані значення говорять про високу
достовірність розрахунків.
Абсолютна гранична похибка наближаючої залежності (4) не перевищила
5·10 -4 радіан.
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Тематика: Економічні науки
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Ukrainian Parliament adopted law on land market in first reading. The
explanatory memorandum annexed to the document notes that the bill defines the
specifics of the legal regulation of the turnover of agricultural land on the basis of
market mechanisms [1].
Therefore, the problem of land relations, and especially the social aspects of
the land market is very relevant for Ukraine. In 2002, a temporary moratorium on
land sales was introduced in Ukraine, December 20, 2018 it was extended once again.
Extension of the moratorium on sale of agricultural land in Ukraine stipulates that the
owners of land shares are not freely dispose of them and the only way to transfer the
land in use remains a lease agreement.
Earth acts as an essential and irreplaceable source of national wealth of
Ukraine means to meet economic and social needs of humanity and is the main
means of production in agriculture. Ukraine has significant land and resource
qualitative and quantitative potential. As of January 1, 2018 the land fund of Ukraine
amounted to 60.4 million. Ha, or about 6% of the territory of Europe. Agricultural
land accounted for about 0.9% of the world area, including arable land – about 2.4%.
Index of agricultural land per person is currently one of the highest among the
countries of the world and is more than 0.98 hectares, including 0.77 hectares of
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arable land (the average for the world 0.63 and 0.18 hectares on one person,
respectively) [2]. The Ukrainian chernozem («black soil») resources, which are
among the largest in the world, have long attracted the attention of various domestic
and foreign entities. Chernozem is the most fertile soil.
Now in Ukraine there are many fears about the land market. First of all, the
rural population fears that the price of land will be low and there will be speculation
that in the face of declining purchasing power will lead to the fact that the peasant
will remain without land, without money. In this case, large agricultural holdings
monopolize the land, because they are long and are the largest landowners Ukraine. It
is worth noting that the price of land is not formed in the market, and on the basis of
regulatory and monetary valuation, to which a lot of questions from the standpoint of
speculative component. Too low price has led to an increase in the number of
landowners in the country, which led to the concentration of large land holdings in
agricultural holdings. After all, large agricultural holdings is much more profitable to
lease land at low rents, you buy at the market price or pay rent based on the market
value of the land. Today, many foreigners to lease land in Ukraine. The farmers fear
that in the case of lifting the moratorium, the land will massively buy foreign. It
should be noted that the Land Law of Ukraine limits the number of buyers of
agricultural land by citizens and legal entities of Ukraine, who are engaged in
agricultural production [3]. However, in the Ukrainian realities, and this status is not
difficult to obtain. that the Land Law of Ukraine restricts the number of buyers of
agricultural land by citizens and legal entities of Ukraine, who are engaged in
agricultural production. However, in the Ukrainian realities, and this status is not
difficult to obtain. that the Land Law of Ukraine restricts the number of buyers of
agricultural land by citizens and legal entities of Ukraine, who are engaged in
agricultural production. However, in the Ukrainian realities, and this status is not
difficult to obtain.
As practice shows, an industry in which the state cannot cope with the
functions entrusted to it, operates in the shadow, since it is necessary to weasel one’s
way out somehow. So, what are the schemes used at the conclusion of deeds in the
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«shadow land market»? Here are some concise examples:
First, the conclusion of perpetual lease agreements. Usually, when someone was
offered the chance to buy land, the parties concluded a perpetual lease agreement,
namely an agreement for the right to use a land plot for agricultural purposes. This
agreement may be either refundable or non-refundable, as until 1 January 2019 they
were of indefinite duration, etc. At present, the maximum term for the right of use of a
land plot under perpetual lease agreements concluded after 1 January 2019 is 50 years.
Second, conclusion of long-term lease agreements. Typically, they are
concluded for 49 years. The difference between perpetual lease agreements and longterm lease agreements was that the latter were always fixed-term and overregulated
by the state. Overregulation of this type of agreement is undoubtedly connected with
the absence of opportunity to buy land. Ukraine - it is the only democratic country
where land owners do not have the right to freely dispose of their property.
In addressing this question it is necessary to take into account three aspects:
political, economic and social. The political aspect is that the land is owned by the
people, so the government should be a key player in the land market for agricultural
purposes and must have a significant amount of its rights to regulate circulation. It is
responsible for creating the current legal framework to protect the common national
interests and not the interests of individual citizens.
The land market should be developed in an evolutionary way in pursuit of the
goal of achieving economic and social effect. The economic aspect is to choose a
version of the completion of land reform, which would create conditions for
increasing agricultural production, improving its competitiveness and increase land
productivity. The social aspect of a goal is not just to preserve and revive the village
and support the rural population. The reform should be carried out in the interests of
rural residents, farmers. The land must belong to those who work it. In addition, the
private ownership of land is inherently absolute and due to the interests of the people,
realized through the state (political decisions). It is therefore necessary to improve the
institution of private ownership of land. Only if private ownership of land will be
socially equitable and provide incentives to the effective management of the owner.
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To register a proprietary right or an encumbrance to a land plot with the State
Register of Proprietary Rights the relevant land plot must be registered with the State
Land Cadastre. Registration of the title to the land plot follows two procedures,
namely: (I) registration of the land plot itself in the State Land Cadastre (if the land
plot is not registered therein): and then (II) title registration within the State Register
of Proprietary Rights. No restrictions exist in respect of ownership to non-land real
estate – buildings, structures, facilities, office premises, apartments, etc.
However, foreigners (including foreign individuals and companies, stateless
persons and foreign states) cannot directly own agricultural land plots due to
restrictions of the Land Code of Ukraine.
Foreigners and stateless persons who inherit agricultural land must dispose of it
within one year.
Concerning non-agricultural lands, foreign legal entities and joint ventures
founded with foreign participation may acquire ownership title to non-agricultural
land plots within the boundaries of settlements. This applies to the purchase of real
estate objects (other than land plots) or construction of real estate objects on such
plots connected with business activity in Ukraine and outside settlements in case of a
purchase of real estate objects (other than land plots).
Foreign purchase, if it is allowed subject to the above restrictions, does not
differ from the general rule. Land plots of state and municipal ownership may be
acquired only through land auctions except for a few particular cases mainly related
to future use of the land being acquired.
The core legal act governing land relations in Ukraine is the Land Code (2001).
Various aspects of land matters are also regulated by the other important legal acts, as
follows: the Land Lease Law; the Law on State Land Cadastre; the Law on Land
Evaluation; the Law on Land Planning; the Law on Land Protection; the Law on
Land Melioration; and other laws and subordinate legislation.
Under the Land Code, agricultural land is a land used for agricultural
production, carrying out agricultural research, and allocation of production
infrastructure, including infrastructure for wholesale markets for agricultural
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products.
Agricultural land includes: agricultural areas (arable lands, perennial plants,
hayfields, pastures and fallows); and non-agricultural areas (farm roads and trails,
field shelter belts and other protective plantings except those part of the forest fund,
lands under farm buildings and yards, land under the infrastructure of wholesale
markets for agricultural products, temporary out-ofuse land, etc.).
It is strictly prohibited to use agricultural land plots in contradiction with their
intended use, which is specified in land allotment documentation. Agricultural
companies may own and use agricultural land for agricultural commodity production
only.
The measure remains in effect until Parliament adopts a new law to govern the
agricultural land market. So far – until the end of the moratorium – the following
transactions are prohibited: state-owned and municipal agricultural land cannot be
sold unless to satisfy public need subject to the specific procedure; private
agricultural land plots for agricultural commodity production or farming cannot be
alienated, except in cases of inheritance, exchanged for another land plot or bought
for public need; the intended use of private agricultural land plots for agricultural
commodity production or farming can be changed only for further allocation of the
relevant land plot to an investor to carry out activities under the production sharing
agreements. Several draft laws have registered in recent months in the Parliament,
which may lift the moratorium, if adopted.
In order to identify the future Ukrainian land price that may exist in the case of
land market opening a number of countries as benchmarks can be used: having
analyzed international experience the Ukrainian land price was compared to the
European average land price; factors that define the price can be divided into three
groups: risk existence, amount of income, macroeconomic indicators.
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Тематика: Інші професійні науки (Фізико-математичні науки)
ВІДСТЕЖЕННЯ ЛЕВІТУЮЧИХ ПОГЛИНАЮЧИХ ЧАСТИНОК В
ОПТИЧНОМУ ПІНЦЕТІ
Аптекар Є.В.
Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського
студент
Оптичні пінцети відомі досить давно. Перші експерименти були здійснені
Артуром Ешкіним у 1970-х роках [1], а в 2018 році він отримав Нобелівську
премію з фізики за винахід оптичних пінцетів і їх застосування для вивчення
біологічних систем. На сьогодні, оптичний пінцет грає дуже важливу роль в
біології, хімії та фізиці. Це дуже зручний інструмент для утримання і
маніпулювання мікро- та наноскопічними структурами: атомами, вірусами,
бактеріями, ДНК і РНК, колоїдними частинками та багато чим іншим [2].
Оптична пастка, як правило, утворюється з щільно сфокусованого
лазерного променя і об’єктиву з великою числовою апертурою. Біля точки
фокусу лазерного променя існує сильний градієнт оптичного поля, як
радіальний, так і повздовжній, в якому можна захопити прозорі діелектричні
частинки. Проте оптичне захоплення поглинаючих частинок набагато
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складніше, бо змінюється механізм взаємодії світла з частинкою і до балансу
приєднуються інші сили [3].
Метою цієї роботи було отримання стабільно левітуючих поглинаючих
частинок в оптичній пастці та відстеження їх динаміки. Дані про динаміку
частинки та її властивостей в оптичній пастці є необхідною умовою для
побудови точної моделі левітуючих частинок.
Для виконання цих задач було побудовано оптичний пінцет (Рис. 1).
Синій лазер 450 нм потужністю 1 Вт був використаний для захоплення
частинок. За допомогою телескопічної системи лінз відбувалося розширення
променя, який потім проходив через непрозору перешкоду для штучного
формування тороїдального профіля інтенсивності профіля (ТЕМ01* моди).
Таким чином інтесивність променя сконцентрована в кільці світла, на відміну
від гауссового профіля (TEM00 моди), у якого максимум інтенсивності
зосереджений в центрі променя. Оптичне захоплення з таким променем
сильніше, бо поглинаючі частинки «шукають» мінімум інтенсивності і таким
чином будуть стабільно утримуватися в центрі пастки [4]. Для фокусування
лазерного променя використовувався об’єктив Carl Zeiss Pancolar з фокусною
відстанню 50 мм.

Рисунок 1. Схема конфігурації оптичного пінцета
Цей оптичний пінцет стабільно утримує дрібні фракції графіту, арсеніду
галія легованого марганцем та арсеніду галія легованого цинком, які були
розташовані в скляній камері для подачі частинок (Рис. 2). Спостереження
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динаміки частинок відбувалося за допомогою високошвидкісної камери
Hamamatsu ORCA-Flash2.8 з високою роздільною здатністю.
Для оцінки розміру частинок, які захопила оптична пастка, необхідно
відкалібрувати

масштаб

зображення

відеокамери.

Для

цього

камерою

отримується зображення лінійки, що розташована приблизно там, де будуть
спостерігатися левітуючі частки (предметна площина). Для цієї роботи була
взята лінійка, що має шкалу з ціною поділки 10 мкм (Рис. 3). З цього можна
встановити, що розмір одного пікселя у площині зображення відповідає розміру
поля 0,55 мкм у предметній площині.

Рисунок 2. Левітація мікроскопічних частинок графіту

Рисунок 3. Калібровочна лінійка з кроком 10 мкм, встановлена на місці
фокусу оптичної пастки
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З отриманих фото- і відеоматеріалів можна спостерігати переміщення цих
частинок в точці фокусу, точну причину яких ще потрібно встановити. Для
швидкого і точного відстеження динаміки частинок краще всього обчислити їх
центри радіальної симетрії. Існує багато методів для цих цілей, які працють з
різною точністю і швидкістю роботи. Один з них, це алгоритм субпіксельної
локалізації

зображених

об’єктів,

який

заснований

на

аналітичних,

неітеративних розрахунках перетину прямих, проведених через центри кожного
пікселя і паралельних градієнтам інтенсивності, розроблений Партасараті
(Parthasarathy) [5].
З отриманих даних були визначені величини переміщень, типові значення
яких складають одиниці мікрометрів, та їх часові інтервали.
В результаті роботи було показано можливість стабільно утримувати в
повітрі поглинаючих частинок розмірами 5 – 25 мкм за допомогою
сконструюваного оптичного пінцета. Після обробки даних були побудовані
зображеня послідовних положень частки (Рис. 4) і побудовані відео для
подальшого вивчення динаміки, що потрібно для побудови моделі левітуючих
частинок.

Рисунок 4. Приклади зображень з інтервалом 20 мс мікрочастинки
графіту з обрахованим центром радіальної симетрії
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Тематика: Економічні науки
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З
ІМУНОЛОГІЇ
Баєва О.В.
ПВНЗ «Київський медичний університет», Доктор біологічних наук,
професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та мікробіології
Соколенко В.Л.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Кандидат біологічних наук, доцент
Соколенко О.В.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Кандидат біологічних наук, доцент
Забезпечення якості вищої освіти на засадах європейських стандартів і
рекомендацій ESG вже близько двох десятиліть вважають основою для
розвитку Європейського простору вищої освіти. Метою європейської кредитнотрансферної системи, яка була запропонована в Україні, є підвищення якості
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освіти шляхом змін підходів до навчального процесу та використання сучасних
інноваційних педагогічних технологій [1, 2].
Найбільш ефективним способом підготовки студентів вищої школи
вважається інтерактивне навчання, яке передбачає спільну роботу всіх
учасників процесу.

При впровадженні інтерактивних методів навчання

формуються умови для активного обміну інформацією, вирішення поставлених
задач та проблемних питань, що виникли в процесі вивчення тієї чи іншої
науки, спонукають як педагогів, так і студентів взаємодіяти, спільно оцінюючи
поведінкові моделі та моделювати наступні етапи навчання [3].
Активне впровадження в навчальний процес інтерактивного навчання, що
на відміну від традиційних лекцій та лабораторних занять, має ряд
методологічних переваг. До методів, які активізують навчальний процес,
відносяться : метод ситуаційного аналізу; метод рольових ігор; різні види
тренінгів і ігрове проектування [4]. Навіть використання кейс-технологій,
заснованих на аналізі ситуацій, дає можливість викладачеві не тільки
активізувати увагу студента, проте й

формувати та розвивати

відповідні

професійні компетенції та клінічне мислення.
Інтерактивне навчання стимулює емоційний стан організму, що сприяє
більш активному запам'ятовуванню. Навчанню і запам'ятовуванню може
сприяти і те, як інформація подається в новому, незвичайному вигляді, що не
збігається з уже встановленими в

головному мозку закономірностями й

шаблонами.
Активізація запам'ятовування за рахунок емоцій може мати

й інший

фізіологічний механізм. Неспецифічні подразники викликають виділення
клітками головного мозку

проопіомеланокортину, що активізує процеси

пам'яті. Цей медіатор розщеплюється на ряд речовин, однією з яких є АКТГ, що
у свою чергу є гормоном, який регулює синтез кортизолу.
Активізацію запам'ятовування за рахунок емоцій можна використовувати
на практичних заняттях: робота в малих групах над аналізом конкретних задач,
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захист позиції своєї групи перед іншими однокурсниками, участь в імітаційних
і ділових іграх.
Для навчальних тем, де обсяг матеріалу значний, а логічні зв'язки між
його елементами не виражені чітко та однозначно, придатною буде гразмагання "Останнє слово". На практичному занятті вона може виконувати ту ж
саму функцію, що традиційне фронтальне опитування. Її нескладні правила
полягають у тому, що викладач встановлює черговість, у якій студенти
називають по одній властивості об'єкту вивчення (наприклад, клітини та органи
імунної системи або реакції антиген-антитіло). Тому, хто пропустив "хід" або
дав неправильну відповідь нараховуються штрафні бали, а переможцем
вважається той, за ким залишилося "останнє слово". Крім підрахунку додатних
та від‘ємних балів викладач може по ходу гри висловлювати зауваження або
навідні питання, щоб істотні характеристики явища або процесу не залишилися
поза увагою студентів [5].
Інтерактивне навчання

розвиває емоційний інтелект. В останнє

десятиліття була висунута концепція про існування емоційного інтелекту. Він
доповнює той тип інтелекту, що зазвичай виміряється за допомогою тестів для
визначення коефіцієнта розумового розвитку (IQ –тест). Необхідно виявляти і
розвивати такі особистісні якості як ініціатива, здатність до співчуття,
самооцінка й мотивація. В інтерактивному навчанні задіяні обидві півкулі
головного мозку. Ліва півкуля головного мозку відповідає за мову, логічне
мислення і сприйняття послідовності й закономірностей. Права – за сприйняття
музики, зорових образів і уяву. Звичайно, у реальності все набагато складніше, і
між півкулями не можна провести чітку демаркаційну лінію.
Ігри-змагання добре поєднуються з іншими прогресивними методами
навчання,

наприклад,

з

відеодемонстрацією.

При

вивченні

медичної

мікробіології демонстрація реальних об'єктів часто неможлива із-за їх
небезпеки для життя і здоров'я студентів, а виконання ряду лабораторних до
сліджень - із-за складності і тривалості. Тоді як навчальні фільми дають гарну
можливість зазирнути у мікросвіт [4]. Крім того, понад

80% навчальних
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фільмів з імунології – англомовні, що може виступати як інтерактивний
елемент при підготовці студентів медичних вищих навчальних закладів.
Таким чином, впровадження в навчальний процес інтерактивного
навчання, що на відміну від традиційних лекцій та лабораторних занять, має
ряд методологічних переваг.
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Тематика: Інші професійні науки
РОЗРОБКА ТРИВИМІРНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМИ НОСА
Бажан О.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки,
студент кафедри біомедичної інженерії
Розвиток науки і комп'ютерної техніки дозволив значно розширити
можливості людини в різних галузях життя [1]. Однією з найбільш
консервативних галузей є зокрема медицина [2]. Яка, між тим, дуже часто
використовує сучасні інформаційні технології [3-6].
В медицині слід відокремити пластичну хірургію, яка потребує засобів
комп’ютерного планування [7], які б дозволяли проводити попереднє
моделювання результатів як реконструктивної так і косметичної хірургії.
У випадку моделювання форми обличчя, відповідно до проведеного
дослідження для моделювання форми носа необхідно 20 точок у 2 проекціях [89]. У якості вхідних даних використовувалися загальнодоступні дані
фотограмметричних досліджень учасниць Міс Всесвіт останніх років, а також
зіркові персони, що обумовлено наявним «стандартом краси» у світі.
Вирішено, що варіації форми можна моделювати за допомогою
нормального розподілу. Отже, будемо вважати, що маркери (НП, М, КН, Кр,
Куп…) утворюють вектор 17-вимірний вектор ознак (Х), які розподілені
відповідно до 17-вимірного нормального розподілу:
𝑥1
𝑋 = ( … ) 𝑁(𝜇, 𝛴)
𝑥17
де µ – вектор середніх значень параметрів;
Σ – коваріаційна матриця параметрів.

(1)
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Таким чином µ моделює «середній ніс» з середніми значеннями
відповідних параметрів, навколо якого всі «правдоподібні» носи формують
«кластер».
Після вибору форми моделі нам потрібно визначити параметри
статистичної моделі.
Далі слід отримати параметри µ та Σ моделі. Для розрахунку µ
використовуємо вираз:
1

𝜇𝑖 = ∑𝑛𝑝=1 𝑥𝑖𝑝 ,
𝑛

(2)

де n – кількість досліджень (в роботі проведено 19 досліджень);
i – номер параметру;
p – номер дослідження;
xip – i-й параметр p-го дослідження.
Коваріаційну матрицю (Σ) параметрів моделі розраховувалась за
допомогою виразу:
𝛴11
𝛴=( …
𝛴𝑛1

… 𝛴1𝑛
… … ),
… 𝛴𝑛𝑛

(3)

де Σij розраховується згідно виразу:
1

𝛴𝑖𝑗 = ∑𝑛𝑝=1(𝑥𝑖𝑝 − 𝜇𝑖 )(𝑥𝑗𝑝 − 𝜇𝑗 ),
𝑛

(4)

де i, j – індекси;
p – номер дослідження;
xip , xjp – i-й параметр p-го дослідження та j-й параметр p-го дослідження.
Отримана статистична модель може бути розширена за рахунок
збільшення кількості «еталонів краси». Окрім того в майбутньому можливе
удосконалення моделі з врахуванням інших особливостей обличчя таких як
розмір рота, його положення, положення очей і т.п.
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Тематика: Інші професійні науки
РОЗРОБКА ЗАСОБУ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМИ
НОСА ФОТОГРАММЕТРИЧНИМ СПОСОБОМ
Бажан О.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки,
студент кафедри біомедичної інженерії
Наявні технічні та обчислювальні засоби сучасної науки та техніки разом
з математичним апаратом дозволяють проводити реєстрацію даних пацієнта, їх
обробку, та виявлення значущих ознак [1-4]. Але наразі відсутні доступні
інформаційні засоби, що дозволяли би проводити необхідні операції щодо
моделювання у ринохірургії [5-6]. Особливо актуальним є використання та
розробка таких засобів у нашій країні, що обумовлено значною кількості
громадян України травмованих під час конфлікту на сході. Тому, було
вирішено розробити засіб моделювання форми носа за анатомічними
особливостями. У якості вхідних даних вирішено використати 19 конкурсанток
конкурсу краси Міс Всесвіт – 2018 та акторок європейської зовнішності. При
цьому, слід зауважити, що для забезпечення одного масштабу також
проводилися виміри діаметру ока, яке здебільшого дорівнює 23,6 мм в
горизонтальній площині. Таким чином, досліджувані виміри на зображенні
приводились до фізичних розмірів наступним виразом:

𝑙𝑚𝑚 = 𝑙𝑝𝑥

𝐷𝑚𝑚
𝐷𝑝𝑥

,
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де Dmm, мм – діаметр ока, приймається за 23,6 мм;
Dpx, пкс – діаметр ока;
lpx, пкс– лінійний розмір;
lмм, мм – лінійний розмір.
Таким чином процес вимірювань полягав у фіксації трьох відстаней
досліджуваної точки до нульової. Розроблений інтерфейс програмного засобу
представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Інтерфейс програмного засобу
Для тестування були завантажені проекції учасниці конкурсу краси «Міс
Всесвіт – 2018» Еніко Кескес, після чого були розставлені маркери. На
наступному етапі проводилась тривимірна візуалізація побудованої моделі носу
та середньо-статистичної (рис. 2).

Рисунок 2 – Результат візуалізації середньо-статистичної моделі носу та
побудованої, яка відповідає проекціям Еніко Кескес
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Даний засіб комп’ютерного моделювання в інтерактивному режимі
дозволяє завантажити фотограмметричні проекційні дані пацієнта та отримати
відхилення

відносно

середньо-статистичної

моделі.

Також

виконується

візуалізація як середньо-статистичної моделі, так і моделі, отриманою на основі
даних досліджуваного пацієнта. Окрім того, програмний засіб дозволяє
провести розрахунки щодо можливої корекції відносно середньо-статистичної
моделі.
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Тематика: Інші професійні науки
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО
МУЛЬТИПОТОКОВОГО КЕРУВАННЯ ТРАФІКОМ В ПРОГРАМНОКОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖАХ
Баленко О.І.
Кафедра обчислювальної техніки та програмування
Національний технічний университет «Харківский політехнічний
інститут»
Харків, Україна,к.т.н., доцент
alexibalenko@gmail.com
Бовкун Д.О.
Кафедра обчислювальної техніки та програмування
Національний технічний университет «Харківский політехнічний
інститут»
Харків, Україна, магістр
gdimka822@gmail.com
Клaсичні методи yпрaвління трaфіком зaсновaні для нaлaштyвaння
ширини смyги ТI тa мехaнізмy мaрзрyштизaції, тaких як ECMP aбо iснyючих
протоколiв мaршрyтизaції, тaких як МРLS aбо IS-IS. IS-IS тa Open Shоrtest
Path First (ОSРF) протоколи мaршрyтизaції не aдaптyються до бyдь-яких змін
y мережі бо вaгa посилaнь є як стaтичнa, отже ці протоколи не мaють цілей
продyктивності при виборі шляхy, Traffic enginееring lkz ОSРF тa IS-IS, виконyє
фyнкцію розширення цих протоколів шляхом включення під чaс зaвaнтaження
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трaфікy вибірy шляхy. У дaнних підходaх до стaнy кaнaлy, додaється трaфік
зaтрaти

нa

зв’язок

тa

трaфік

мaшрyтизaторів.

Вслід

після

обмінy

мaршрyтизaторaми витрaт нa зв’язок тa нaвaнтaжень нa трaфік, вони
обчислюють нaйбільш коротший шлях для кожного із пyнктів признaчення.
Мaшрyтизaтори вимaгaють сaмa ці стaндaрти, котрі підлягaють зміні для
збирaння стaтистики тa обмінy трaфіком [5].
Якщо достyпнa кількість шляхів із однaковою мінімaльною вaртістью то
трaфік мoже бyти днaково розподілений між цими шляхaми. Це є концепціеєю
ЕСMP (рис 1). ЕСMP – це мaршрyтизaційний метод, котрий виконyє фyнкцію
врівновaження декількох шляхів [4].

Рисyнoк 1 – ЕСМР концепція
Розподілення трaдиційної мережевої aрхітектyри відбyвaється тaк як
покaзaно нa рис. 2, де кожен пристрій мaє обі площини керyвaння тa площинa
дaних. Площинa керyвaння є інтелектyaльною чaстиною мережевого пристроїв.
Воно приймaє рішення щодо пересилaння тa мaршрyтизaції потокy дaних.
Контроллер

дaних

це

є

чaстинa

мережевих

простроїв,

котрі

несyт

користyвaцький трaфік. Він мaє фyнкцію виконaння комaнди площини
керyвaння тa пересилaє дaні [3].

Рисyнок 2 – Трaдиційнa мережнa aрхітектyрa
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Оперaтори мережі повинні в рyчнy нaлaштовyвaти дaні мyльтиприймaчі
для реaгyвaння нa різні події тa додaтки y мережі. Чaсто оперaторaм довиться
користyвaтися обмеженими інстрyментaми, тaкими як інтерфейс комaндної
строки (CLІ) тa інколи скриптові інстрyменти для реоргaнізaці цих
конфігyрaцій політики високого рівня до політики низького рівня. Сaмa це
створює склaдність yпрaвління і оптимізaції мережі, що може призвести до
помилок в мережі [2].
SDN aрхітектyрa (риc. 3 ) тa ОреnFlow інтелект, фyнкції yпрaвління з
мережевих пристроїв тa їх роміщення нa центрaлізовaних серверaх, нaзвaних
контроллерaми тa дaє можливість центрaлізовaного yпрaвління мережею. SDN /
OpenFlow контроллер діє подібно до оперaційної системи, з відмінністю лише
в томy, що це преднaзнaчено для мережі. Контроллер бере нa себе і виконyє
необхідні прогрaми тa слyжби керyвaння, тaкі нa приклaд як пересилaння L2 тa
протоколи

мaршрyтизaції.

Тaкa

конфігyрaція

aнотyє

бaзовy мережевy

інфрaстрyктyрy. Отже він дaє можливість керyвaти додaткaми тa мережевими
послyгaми для обробки мереж як об’єктy логіки [4].

Рисyнок 3 – SDN aрхітектyрa
Оптимізaція мaршрyтизaції – це є одним з основних методів ТЕ. Вонa
повиннa використовyвaти декількa шляхів y мережі тa координyвaти
плaнyвaння трaфікy, використовyючи для цього глобaльний вид трaфікy через
достyпні шляхи мережі. Зокремa бaлaнсyвaння оптимізaції тa бaлaнсyвaння
ресyрсів, іншими компонентaми TE є відмовостійкість тa QoS.

49

Особливостями

трaфікy

мережі

вважають

проявлення

в

його

специфічномy профілі, а саме визнaчення фрaктaльного хaрaктеру певних
процесів : у реaлізaції зaвжди є присутнім певна кількість достатньо сильних
викидів нa загальному фоні по відношенню до низького середнього рівня, отже
відбувається

збільшення

коефіцієнту

відповідаючого

за

відхилення

максимальних (пікових) знaчень інтенсивності информaційного потокy, що
визначається виразом [6]:
𝑘 = 𝜆𝑚𝑎𝑥/𝜆ср
де

𝜆𝑚𝑎𝑥

–

являється

максимальним

значенням

інтенсивності

інформaційного потокy; 𝜆ср - несе в собі середнє знaчення інтенсивності даного
потокy.
Явище, котре описано вище, робить хaрaктеристики значно гіршими (чaс
зaтримок, збільшення втрат пакетів ) під час проходженні трaфіка нaвіть y тих
випaдкaх, де середня інтенсивність трaфікy має нaбaгaто нижче потенційно
допустимої швидкості передaчі, в обраному кaнaлі.
Отримані резyльтaти експериментів з yзaгaльнення нa грaфікaх, котрі нам
показють досягнyтy продyктивність, тaкож показують зaтримки передaчі в
мережі для різноманітних сценaріїв (рис. 4).

Рисyнок 4 – Приклад продyктивністі мережі не використовуючи
зaпропоновaний метод (scenario 0) та використaнням такого методy(scenario 1)
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При

імітаційному

моделюванні

шляхом

збору

статистики

та

відображенні її на графіку (рис. 5) було виявленно досить високі показники
топології номер один, (на графіку вони відмічені наступним чином - Graph0,
Graph1, Graph2), кількість пакетів котрі було обробленно за певний проміжок
часу, а саме 1200-1300 пакетів за секунду; проти більш скудних результатів
топології номер два (права на нашому зображенні) (котрі помічені відповідно Graph3, Graph4, Graph5), в котрій кількість пакетів переданих за проміжок часу
не більше ніж 700 пакетів за секунду.

Рисунок 5 – Графік статистики топологій для обох результатів
Аналізом розработаних методів, а також математичних моделей
керування SDN мережами чітко дало розуміння, про те, що задача та проблема
для забезпечення якості обслуговування посідає досить важливе місце у
наукових

працях

дослідників.

Маршрутизування

потоків

виконується

критеріями якості обслуговування та / або критеріями рівномірності
завантаженності ресурсів мережі. Збільшення якості обслуговування в
основному виконується із урахуваннями класифікації трафіку відповідно до
стандартифікації ITU-T, котра досить суттєво лімітує можливості керування
трафіком. Тим самим, більша кількість моделей не переймається врахуванням
характеристик мультисервісного трафіку та викликають до значною мірою
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великих погіршень якості обслуговування а також збільшення вірогідності
блокування каналів.
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Тематика: Інші професійні науки
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗГОРТАННЯ
РЕЗЕРВНИХ КОПІЙ CPANEL НА СЕРВЕРАХ З ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ
КОРИСТУВАЧІВ
Баленко О.І.
к.т.н., доцент
Маєрова Г.А.
магістрант, НТУ «ХПІ»
Дані – є однією з найбільших цінностей у сучасному світі. Потреба у
розгортанні резервних копій на багатокористувацьких серверах тісно пов’язана
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зі зростанням попиту на послуги хостингу для розміщення даних та вебконтенту. Автоматизація процесу розгортання таких копій, більш відомих як
бекапи, допомагає вирішити одразу декілька питань адміністрування серверів
такого типу.
Одним з найважливіших питань є швидкість розгортання резервних
копій. У якості другого питання можна зазначити коректність виконання
розгортання таких бекапів та виконання необхідних перевірок для забезпечення
їх подальшого функціювання. З огляду на зазначені вище пункти, можна
стверджувати, що тема автоматизації розгортання резервних копії є актуальною
на сьогоднішній день.
Для

дослідження

було

розглянуто

сучасні

технології,

що

використовуються на серверах з великою кількістю користувачів, за
наступними пунктами: операційна система, HTTP-сервер, контрольна панель,
DNS, антивірусне програмне забезпечення. За результатами огляду було обрано
наступні технології та ПЗ для проведення подальшого дослідження та
створення розробки власного методу: CloudLinux, Apache, cPanel, BIND DNS,
CXS (ConfigServer eXploit Scanner).
Нижче перераховано найбільш широковживані методи розгортання
резервних копій на серверах із встановленою контрольною панеллю cPanel,
наведено їх недоліки та запропоновано засоби їх вирішення. Першим засобом є
розгортання резервних копій аккаунтів через веб-інтерфейс (відповідне меню
може бути знайдено за шляхом WHM > Backup > Restore a Full Backup/cpmove
File). Вагомим недоліком такого методу є неможливість створення повністю
автоматизованого сценарію розгортання бекапу та виконання пост-налаштувань
і перевірок в автоматичному режимі. Другим засобом є вбудована утиліта
cPanel (за замовченням знаходиться на сервері за шляхом “/scripts/restorepkg”).
На відміну від першого, вона може бути використана при створенні сценаріїв
розгортання резервних копій. Третім засобом є мануальне розгортання
резервних копій. Подібний спосіб є зручним за умови що лише частина файлів
певного аккаунту потребує заміни на більш ранню версію. В залежності від
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формату зберігання бекапу, може бути виконано за допомогою стандартних
Linux-команд (cp, rsync, tar, unzip). До недоліків способу можна віднести великі
часовитрати при розгортанні цілого аккаунту, а також необхідність мануально
коригувати параметри ‘owner’ для файлів. Також цей спосіб не підходить для
швидкого розгортання дампів баз даних та налаштувань DNS.
Метою виконаної роботи є дослідження існуючих методів та розробка
власного методу автоматизація процесу розгортання бекапів аккуантів cPanel на
багатокористувацькому

сервері.

Також

розглянуто

питання

виконання

необхідних пост-перевірок та налаштувань для коректної роботи аккаунту.
Також, після виконання процедури,

інформація щодо процесу розгортання

бекапу має бути надана адміністратору для подальшої обробки.
Однією з найважливіших цілей процесу розгортання резервної копії є
усунення негативних наслідків, що виникли у системі від дій або бездіяльності
користувача, адміністратора, а також внаслідок непередбачуваних технічних
пошкоджень системи, що виникли під впливом зовнішніх чинників. Саме тому
важливою темою, що має бути розглянуто у ході дослідження, є питання
усунення та попередження негативних наслідків розгортання резервних копій.
До переліку розглянутих наслідків відносяться наступні:
даних,

пошкодження

аккаунту,

некоректна

робота

втрата поточних
DNS,

некоректне

встановлення обмежень використання ресурсів, встановлення невірного
серверного плану, неповне розгортання резервної копії, непрацездатність сайтів
через відмінності у конфігурації серверів, ресет паролів баз даних MySQL та
зараження вірусним програмним забезпеченням.
Розробка

складається із трьох основних частин: модуль виконання

початкових перевірок, модуль розгортання резервної копії, модуль виконання
пост-процесних перевірок та налаштувань. Модуль виконання початкових
перевірок необхідний для отримання даних щодо стану аккаунту до виконання
розгортання, а також для створення поточної резервної копій. В задачу
застосунку входить отримання, парсинг та відправлення на сервер поточної
інформації про клієнтів мережі. Модуль розгортання резервної копії слугує для
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власне розгортання бекапу у поточний аккаунт (за наявності) або створення
нового аккаунту засобами утиліти cPanel. Модуль виконання пост-процесних
перевірок та налаштувань слугує для перевірки стану аккаунту після
розгортання копії, а також для встановлення для аккаунту коректного власника
(user owner), синхронізації DNS записів, встановлення коректного серверного
плану та рестарт сервісів CageFS. Також у модулі реалізовано функцію
збирання та виведення інформації щодо результату процесу.
У ході тестування розробленого методу було опрацьовано більше ста
резервних копій та було виконано мануальну та автоматичну перевірку
результатів розгортання та пост-процесних налаштувань. Як наслідок, було
підтверджено коректність роботи методу та доцільність його використання для
розгортання бекапів на серверах з великою кількістю користувачів, а також
повністю вирішено наступні зазначені вище проблеми: втрата поточних даних,
некоректна робота DNS, некоректне встановлення обмежень використання
ресурсів, встановлення невірного плану та вирішено питання вірусного ПЗ.
У ході дослідження, на основі проведеного аналітичного огляду існуючих
методів, була обґрунтована актуальність дослідження та була вирішена
науково-технічна задача автоматизації процесу розгортання резервних копій
cPanel на серверах з великою кількістю користувачів за рахунок розробки
системи розгортання бекапів, яка здатна усі необхідні до- та пост-процедурні
перевірки аккаунту, розгортання копії, а також збір інформації щодо виконаних
процесів.
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Тематика: Історичні науки
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЙОМНИХ КРАНІВ ТА ЗЕМЛЕЧЕРПАЛЬНИХ
МАШИН В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ПРОФЕСОРА В. О.
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО
Бандус В.О.
Аспірант, каф. «Політології»
Одеський національний політехнічний університет
м. Одеса, проспект Шевченка, 1
https://orcid.org/0000–0003–0387–9068
0963801179, slava-bandus@mail.ru
Віктор Опанасович Добровольський (1884-1963) один із найвидатніших
українських дослідників в галузі загального машинобудування, автор 160
наукових робіт, засновник власної наукової школи в Одеському політехнічному
інституті [1, с. 13]. Незважаючи на появу окремих праць присвячених фігурі
вченого та його науковому доробку в сучасній українській історіографії, все ще
залишається не висвітленою, значна частина його творчої спадщини, серед якої
важливе місце займають дослідження кранів та землечерпальних машин.
Інтерес В. О. Добровльського до цієї тематики проявився на початку його
творчого шляху і залишився важливим напрямком роботи на протязі 20-30-х рр.
ХХ ст. В період з 1912 по 1916 рр. Віктор Опанасович під час роботи на
будівництві Східно-Амурської залізниці [1, с. 9] опублікував у «Відомостях
південноросійського

товариства

технологів»

ряд

статей,

пов’язаних

з

експлуатацією кранів та землечерпальних машин. Першою у 1912 р. вийшла
публікація науковця: «Праця талями і краном» [2], присвячена роботі
підйомних машин, як засобу монтажу та збирання деталей [2 с. 73]. Продовжив
дослідження кранів В. О. Добровольський в 1915-1916 рр. видавши статтю
«Будівельні крани» і серію оглядових публікацій з особливостей використання
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екскаваторів Путиловського заводу, під назвою – «Досвід оцінки робіт
екскаваторами на будівництві східної частини Амурської залізниці» [3].
В 1929 р. ученому було довірено написання розділу «Землечерпальні
снаряди» в радянській «Технічній енциклопедії» [4]. Через незначне
розповсюдження землечерпальних снарядів, основним дослідним матеріалом
для науковця являлись моделі американських та європейських виробників.
Віктор Опанасович проаналізував існуючі землечерпальні машини, детально
оглянув особливості цієї техніки і підготував структуровану класифікацію [4, с.
402], виділивши два основні типи екскаваторів в залежності від того, де
знаходилась земля, що видобувалась: мокрі (з під води) і сухі. В ролі основної
класифікації екскаваторів дослідник визначив їх принцип роботи, розділивши
на снаряди з перервною (одноківшеві) і безперервною подачею ґрунту
(багатоківшеві), дана класифікація використовується і в сучасних дослідженнях
присвячених екскаваторам [5, с. 365].
Цього ж року професор опублікував статтю про перший багатоківшевий
екскаватор з можливістю розвороту черпакової рами на 360о, «Багатоківшевий
екскаватор Fr Krupp», оглянувши його конструкцію та принципи роботи [6].
Для вирішення актуальної проблеми механізації будівельних робіт та
вантажних операцій, що постала перед країною в процесі індустріалізації, в
1931 р. учений видав працю «Треба будувати радянські автозводи та вантажні
машини» [7], розглянувши варіанти використання та конструкцію мостового
екскаватора

і

транспортера,

компактного

екскаватора,

землечерпальної

машини, автопідйомника, навантажувача, як важливого елементу підвищення
продуктивності та механізації праці. Серед загальних тенденцій дослідник
відзначив поступове збільшення розмірів землечерпальних машин, що
призводило до підвищення їх рентабельності [7, с. 31]. Доповнив інформацію
про землечерпальні машини, професор, у праці «Нова машина розчищати
споховини канав» (1931), розглянувши конструкцію німецької машини для
очищення канав, науковець відмітив її зручність та високу ефективність і
розробив схему для побудови вітчизняного аналога [8].
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Напрацювання В. О. Добровольського з вивчення землечерпальних
машин

отримали

продовження

в

монографії

«Багатоківшеві

сухі

землечерпальні прилади» виданій українською мовою (1931) [9], що стала
першим фундаментальним зведенням всього доступного літературного і
журнального матеріалу по багатоківшевим екскаваторам у вітчизняній науці.
Віктор Опанасович підготував змістовну класифікацію цього типу екскаваторів,
розкрив основні особливості їх будови, принципи роботи, економічну
ефективність. Вихід цієї роботи відразу викликав широкий інтерес в наукових і
промислових колах країни. Після публікації монографії до вченого надійшов
ряд прохань від Технічної контори екскаваторобудування в Санкт-Петербурзі,
Екскаваторбуду Довжанська (Свердловська), конструкторського бюро НКТП
УРСР, Інституту екскаваторобудування транспортної техніки і Головного
управління водного господарства та інших організацій які просили перевидати
роботу, подати більше свідчень присвячених розрахункам, або іншим
технічним питанням [10, с. 3].
Відповіддю на поставлені запитання стала книга В. О. Добровольського
«Багатоківшеві екскаватори: їх конструкція, проектування і розрахунок» (1934)
[10]. Робота представляла собою перепрацьований, доповнений та значно
розширений новими даними і розрахунками варіант видання 1931 р. [10, с. 5].
Учений навів дані по матеріалам і нормам напружень прийнятих для
екскаваторів, державні стандарти, приклади числових розрахунків, подав 131-у
таблицю і 395 необхідних фігур, велику кількість фотографій з прикладами
роботи екскаваторами. Основним джерелом для монографії досліднику
слугували вітчизняні і закордонні наукові публікації, матеріали з заводів та дані
різноманітних звітів, особистий досвід, а ключовим об’єктом дослідження
слугували німецькі екземпляри багатоківшевих екскаваторів через їх значний
розвиток і велику диференціацію [10, с. 6].
В. О. Добровольський виконав розрахунки допустимих напружень для
матеріалів деталей, які оформив у вигляді таблиць та розрахунки реальної
продуктивності та потужності екскаваторів відповідно до різних типів ґрунту
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[10, с. 404]. На основі отриманих результатів вчений визначив причини
умовності кінцевого фактичного результату ефективності екскаваторів (перерви
в роботі, недостатнє наповнення черпака, розпушення ґрунту) і відзначив
застарілість класифікації ґрунтів прийнятої в СРСР та необхідності її заміни,
через неточність показників [10, с. 121]. Професор розглянув типи деталей
екскаваторів (вали, муфти, опори, передачі) і встановив, що норми їх
розрахунку аналогічні іншім напрямкам в загальному машинобудуванні, але за
рахунок великих перевантажень, деталі екскаваторів повинні виготовлятися з
особливо міцних матеріалів, володіти п’ятикратним запасом міцності по
відношенню до тимчасового опору матеріалу на розрив, використовувати сталь
для виготовлення валів і осів, мінімізувати використання чавуну та
використовувати роз’ємні підшипники [10, с. 191].
Велику увагу науковець приділив гусеничним екскаваторам, переваги
яких вбачав у відсутності необхідності прокладення рельсових шляхів та
високій мобільності. Віктор Опанасович розглянув основні ознаки даного типу
екскаваторів (третчерів, траншеєкопачів) і спростував неактуальне твердження
про велике зношення гусениці [10, с. 78]. Вчений надав ряд рекомендації щодо
покращення

повороту

гусеничних

екскаваторів,

відзначив

необхідність

застосування варіаторів для екскаваторів з двигунами внутрішнього згорання
[10, с. 280]. Порівнявши показники експлуатації екскаваторів в різних країнах в
розрізі часу, поодинці і в групах, по відношенню до продуктивності людської
праці, професор підкреслив велику варіативність результатів, в залежності від
місцевості, країни й організації роботи [10, с. 392].
Наступного

року

В. О. Добровольський

доповнив

підібрану

ним

інформацію про особливості експлуатації та конструкції багатоківшевих
екскаваторів у статті «Про стійкість великих багатоківшевий екскаваторів»
(1935) [11], розглянувши фактори впливу на стійкість великих екскаваторів
(тип черпакового пристрою, процес черпання, тиск вітру, рельсове полотно,
умови місцевості), яких не торкнувся в попередніх публікаціях [11, с. 7].
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Діяльність

вченого

по

дослідженню

кранів

та

багатоківшевих

екскаваторів носила фундаментальне значення для розвитку радянського
машинобудування і являлась ключовим елементом успішної індустріалізації
країни. Книги дослідника 1931 і 1934 рр. стали першим повним зібранням
необхідних матеріалів по типам, конструюванню, розрахунках, експлуатації і
показниках екскаваторів та важливим етапом розвитку цього напрямку
досліджень в українському та світовому машинобудуванні.
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Тематика: Інші професійні науки
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ФІЗИЧНУ ТЕРАПІЮ ХВОРИХ ІШЕМІЧНОЮ
ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ПІСЛЯ АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ
Барило Ганна Володимирівна
Національний університет фізичного виховання та спорту України,
магістрантка
Вступ.
Захворювання серця та судин – основна причина інвалідності й
смертності в XXI сторіччі. У структурі серцево-судинної патології в Україні
перше місце (65%) посідає ішемічна хвороба серця (ІХС). ІХС є основною
причиною розвитку недостатності кровообігу, яка залишається однією з
актуальних проблем сучасної кардіології у всьому світі. В Україні понад 6 млн.
людей страждають на серцево-судинні захворювання і мають потенційну
загрозу розвитку недостатності кровообігу [3].
Операція аорто-коронарного шунтування (АКШ) – це відновлення
адекватного міокардіального кровообігу, що призводить до зниження приступів
стенокардії, покращення функціонального стану міокарда і подовженню
активного життя хворого. У зв’язку з швидким розвитком реконструктивної
хірургії, з кожним роком лікарі разом з реабілітологами розробляють все більш
нових

комплексних

програм

реабілітації,

які

дозволяють

покращити
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ймовірність одужання і повернення працездатності хворим, які були
прооперовані.
Мета дослідження – провести огляд сучасних поглядів на фізичну
терапію хворих ішемічною хворобою серця після АКШ.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних
джерел, метод систематизації наукової інформації.
Результати

дослідження

та

їх

обговорення.

Згідно

сучасним

рекомендаціям хворі ішемічною хворобою серця, які перенесли операцію
АКШ, повинні пройти наступні етапи реабілітації: стаціонарний, включаючий в
себе кардіохірургічне і реабілітаційне відділення, санаторний і диспансерний.
Стаціонарний етап починається з доопераційної підготовки хворих, що включає
медикаментозний, фізичний і психологічний аспекти, продовжується у
відділенні реанімації, де хворим проводяться терапевтичні вправи і інші
необхідні заходи, спрямовані на стабілізацію показників гемодинаміки і
профілактику можливих ускладнень з боку кардіореспіраторної системи.
При виконанні програм фізичної терапії використовують терапевтичні
вправи, дозовану ходьбу і правильно побудований режим впродовж дня
(прогулянки, рухи в зв’язку із самообслуговуванням під керівництвом
ерготерапевта) [6].
Таким чином, реабілітація хворих ІХС проводиться поетапно, кожний з
етапів має свої особливості, обумовлені клініко-функціональним станом
хворих.
Цей складний процес складається з декількох складових: фізичної терапії,
в основі якої лежить боротьба з гіподинамією за допомогою різного виду
тренувань;

медикаментозного

лікування,

що

передбачає

застосування

лікарських препаратів, серед яких варто виділити антиоксиданти, що
затримують пероксидацію ліпідів. що поліпшує скорочувальну здатність
серцевого м’яза, а також прискорює відновлення функцій центральної нервової
системи;

психофізіологічної

реабілітації,

що

має

метою

відновлення

психоемоційного статусу, психокорекцію, соціальної і ерготерапії, спрямованої
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на повноцінну життєдіяльність хворого в його соціальному середовищі, у
родині і на роботі (службі) [4].
Будучи частиною загальної системи відновлення здоров’я хворих і
допомоги

інвалідам,

реабілітація

пацієнтів

із

захворюваннями

серця

проводиться в нашій країні багатьма лікувально-профілактичними установами,
санаторіями і спеціалізованими реабілітаційними центрами.
За останні роки методи реабілітації кардіологічних хворих значно
змінилися. Переглянуто обмеження в способі життя видужуючих. Стали
застосовуватися сучасні більш точні й об’єктивні засоби контролю за
функціональним станом організму на різних етапах реабілітації при фізичних
навантаженнях, більш повно використовуються психофізіологічні тести.
Кардіохірурги

рекомендують

поступову

багатоступінчасту

модель

ранньої мобілізації і реабілітації пацієнтів після операції АКШ. До кінця
першого тижня після операції вони вже починають підніматися по сходам, а на
2-му тижні вже включаються в продуктивну рухову діяльність. На 14-й день
після операції дозволяється перевести хворого з кардіохірургічного відділення
в реабілітаційне. Хворого ретельного обстежують. У випадку серцевої
недостатності від фізичної терапії тимчасово утримуються. Інші пацієнти
проходять подальшу реабілітацію ще 3-4 тижнів [5].
Питання про можливість і доцільність застосування різних фізичних
вправ у процес реабілітації хворих після перенесених операцій на серці до
останнього часу залишалося спірним. Спостереження ряду закордонних
кардіологів і кардіохірургів показують, що дозовані вправи дають визначний
позитивний ефект.
Операція АКШ, на думку американських і шведських кардіохірургів, не є
протипоказанням для застосування в період реабілітації терапевтичних вправ
різного типу. Тренування сприяють помітному поліпшенню засвоюваності
кисню серцевим м’язом і знижують частоту повторних стенокардичних
приступів при навантажувальних тестах через 1 рік після операції (6% проти
18% у контрольних, нетренованих). При використанні для тренувань
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велоергометра рекомендується відразу чергувати роботу тривалістю в 1 хв із
такою ж фазою відпочинку. Це дає кращі фізіологічні результати, ніж
безперервне навантаження [2].
Порівняння цих двох методів показує, що 3 ½ – тижневе тренування,
почате через 24-26 днів після операції, у першому випадку збільшує фізичну
силу пацієнта, частота серцевих скорочень у спокої і зміст молочної кислоти
знижуються. Включають як аеробні, так і анаеробні механізми метаболізму
організму, тоді як метод безперервного тренування – тільки окисний механізм
[1].
Ряд особливостей має реабілітація хворих літнього віку. Відповідно до
статистики, серцево-судинні захворювання переважають у людей старше 65
років. У зв’язку зі збільшенням чисельності цієї групи населення, особливо
помітним у європейських країнах, загальна кількість літніх осіб із серцевосудинними захворюваннями зростає.
Досить широко використовується спонукальна спірометрія, яка
застосовує

вправи,

що

задаються

хворому

з

кількісно

обумовленим

результатом. Спонукальні спірометри дозволяють пацієнтові самостійно
виконувати необхідні вправи й при цьому бачити свої досягнення. Можливість
самостійного регулювання приладу (за програмою, заданою фізичним
терапевтом) з дозованим нарощуванням навантаження й наочним поліпшенням
результатів спонукує пацієнта до настільки необхідного після операції
глибокого дихання.
Цей спеціальний режим спонтанної вентиляції, як і режим позитивного
тиску наприкінці видиху, з'явився на початку 1970-х років як альтернатива
надуванню куль або м'ячів для профілактики післяопераційних ателектазів.
Суть методу полягає в тому, що хворий вдихає повітря через шланг, з'єднаний з
поплавцем дозиметра. Поплавець дозиметра схожий на кольорову кульку для
пінг-понгу, що піднімається відповідно об’єму вдиху. І кулька, і цифри добре
видно хворому, і проти величини об’єму, якої потрібно досягти, може бути
встановлений кольоровий покажчик.
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Для тренувань дихальної мускулатури можуть бути використані різні
дихальні тренажери. На сьогодні на ринку є безліч дихальних тренажерів, які
можуть

використовуватися

(«Powerbreathe»,

для

«Powerbreathe

тренування
K1»,

дихальної

Великобританія;

мускулатури
«Powerlung»,

«Sportbreather», «Threshold», США; «Флаттер PARI-O-PEP», Німеччина), але не
всі дихальні тренажери мають доказову базу в плані ефективності їх
застосування у пацієнтів з ІХС, які готуються до операції АКШ.
Найбільш сучасним підходом уважається застосування спеціальних
дихальних тренажерів зі створенням додаткового опору на вдиху Threshold IMT
(тренування інспіраторних м'язів) і видиху Threshold PEP (тренування
експіраторних м'язів) чи використання тренажеру TRIFLO-II.
Виcнoвки. Реабілітація хворих повинна передбачати відновлення й
нормалізацію не тільки функції серцево-судинної системи, але також
покращення функції зовнішнього дихання, нормалізацію перебігу основних
нервових процесів у корі головного мозку, поліпшення спихо-емоційного
стану. У зв’язку з цим проблема реабілітації хворих, які перенесли хірургічну
операцію на серці і досі залишається актуальною і важливою.
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Тематика: Інші професійні науки
СТАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Барна С.С.
магістрант спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та
літератури (переклад включно), перша – англійська (англійсько-український
переклад), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.
Гнатюка,
Науковий керівник – Конкульовський В.В.
викладач кафедри теорії і практики перекладу Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

У сучасному світі, в якому у всіх сферах життя продовжує домінувати
англійська мова, зростає потреба в локалізації будь-яких користувацьких,
розважальних продуктів. Зі зростаючим інтересом людей до іноземних фільмів,
серіалів, книжок та ігор збільшується потреба в локалізації, оскільки без неї
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звичайні

люди

не

зможуть

скористатись

вищезгаданими

іноземними

продуктами. Такий стан речей обумовив тему та актуальність дослідження.
Вивченням стану локалізації в Україні займається невелике коло
дослідників, здебільшого перекладачів за фахом. Найбільша кількість
публікацій, наукових досліджень із згаданої тематики стосується проблем
формування україномовного ІТ-ринку, що, з рештою, легко пояснити
намаганням України відповідати світовим трендам в галузі інформаційних
технологій. З цього приводу варто відзначити роботи Світлани Єлісєєвої, яка
досліджує переклад та локалізацію у сфері інформаційних технологій [1].
Подібна проблематика піднята у наукових публікаціях Б. Рицар – «Мова та
термінологія зукраїнізованих програмних продуктів фірми Майкрософт», а
також С. Лагоди – «Десять кроків до професійної українізації програм».
«Локалізація перекладу» як термін з’явився недавно, але як метод
перекладу має давню історію. Локалізація перекладу має багато спільного з
адаптацією, проте адаптація є пристосуванням іноземного тексту на всіх рівнях
мови, а локалізація є пристосуванням іноземного тексту до культури та реалій
мови перекладу. Іншими словами, можна сказати, що локалізація – це один із
видів адаптації [1]. Як вдало зауважує С. Єлісєєва, локалізація є доречною, коли
у тексті наявні слова-реалії. Останні є тими словами, які зустрічаються, а
відтак, є зрозумілими за змістом лише серед населення окремої країни, або
соціальної групи. Таким чином, найбільш затребуваною локалізація є при
перекладі програмного забезпечення (ПЗ), фільмів, ігор, сайтів тощо.
Локалізацією

програмного

забезпечення

(перекладом

програм)

називається адаптація ПЗ під національні вимоги, включаючи забезпечення
роботи програм з регіонально-залежними форматами даних і форматами друку,
зміна символів, які використовуються, малюнків, колірних комбінацій,
музичних фрагментів і тому подібне згідно з культурою цільової аудиторії та
інше [1]. Користувачі часто думають, що локалізація це тільки переклад
інтерфейсу, проте вдала локалізація є життєво необхідною для зручного
користування програмою, або грою.
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Значною проблемою локалізації українського ПЗ є відсутність єдиного
українського глосарія, який б містив стандартизовані терміни, якими могли б
користуватися перекладачі. Опрацювання та вирішення цих проблем є
безперечно актуальним для українських перекладачів та лінгвістів.
Часто перекладачі ПЗ на свій розсуд обирають як перекласти той, чи
інший термін. Це створює усякого роду проблеми, такі як недоречне
запозичення термінів з інших галузей; використання русизмів та калькування
російських термінів; переклад з неправильним семантичним відтінком тощо.
Питаннями локалізації комп’ютерних ігор в Україні займаються:
 Громадська організація «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»»;
 STS UA (Steam Translation Server);
 Unloc Team;
 UaLT (Uk).
Громадська організація «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»», або ж
SBT Localization Team була створена 1 липня 2018 року. Ставлячи за мету своєї
діяльності популяризацію ігрової культури вони створюють україномовний
ігровий контент та проводять просвітницьку роботу у цій галузі.
Своєю цільовою аудиторією вони вважають молодь, яка цікавиться
українською мовою та культурою, а також бажає споживати продукти
українського медіа-ринку.
Свою

історію

громадська

організація

«Локалізаційна

спілка

«Шлякбитраф»» розпочала у 2012 році з ініціативи учасників волонтерської
української локалізації гри

Baldur’s Gate: Enhanced Edition. Засновником

команди був Ігор Солодрай, який є автором і назви спілки. Назва
“Шлякбитраф” походить від відомого польського вислову, який має німецьке
коріння (“schlag treffen”). Шлякбитрафівці вважають, що слова можуть бути
сказані з різним значенням, а тому трактують свою назву як “Шляхетно та
влучно“[2].
Учасники громадської спілки «Шлякбитраф», у першу чергу, вважають,
що локалізаторам потрібно офіційно працювати з розробниками ігор, адже
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тільки так можна показати світу, що українці бажають грати в ігри саме
українською.
«Шлякбитраф» займається не тільки перекладом ігор, а також перекладом
літературних творів та коміксів. У літературно-перекладацькому доробку
«шлякбитрафівців» на сьогодні є:
 Абрагам Меррітт «Крізь «Драконяче Скло»» (Abraham Merritt «Through
the Dragon Glass»);
 Террі Пратчетт «Барва чарів» (Terry Pratchett “The Colour of Magic»);
 Джордж Макдональд «Велетове серце» (George MacDonald «The Giant’s
Heart»);
 Джордж Макдональд «Невагома королівна» (George MacDonald «The
Light Princess»);
 Джордж Макдональд «Золотий ключ» (George MacDonald «The Golden
Key»);
 Комікс Harvey «Людина в чорному» («Man in Black»);
 Комікс Джим Френсіс «Сторонній» (Jim Francis «Outsider») [2].
Натомість, у локалізаційному доробку позицій набагато більше: Baldur’s
Gate: Enhanced Edition, Metro: 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, Cradle, The
Stanley Parable, Hand of Fate, Blues and Bullets, Bravada, Bastion, King’s Bounty:
Crossworlds, Endless TD, HabitRPG, Insurgency, Day of Infamy, ReSize, Gone
Home, Loner, ARKTIKA.1, Ruiner, Ash of Gods, FTL: Faster Than Light,
Grimmwood – They Come at Night, Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear [2].
STS UA (Steam Translation Server) є веб-сервісом створеним корпорацією
Valve для перекладачів волонтерів, які виявляють бажання перекладати ігри
компанії на рідну мову. STS UA займає визначне положення у розвитку
україномовної локалізації. У портфоліо перекладачів-волонтерів STS UA є
переклад масштабних кіберспортивних ігор таких, як Dota 2, Counter-Strike:
Global Offensive.
Загалом, присутність Steam на онлайн ринку значно вплинула на
зростання кількості українських ігрових локалізацій.
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Велику проблему для української локалізації становить піратство. За
даними Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (IIPA) Україна займає
перше місце у світі за кількістю завантаженої піратського контенту.
У більшості країн світу існують механізми боротьби з піратством.
Зокрема, з піратством ігор досить довго намагалися боротись різноманітними
методами, такими як: унеможливлення використання ігор без ліцензійного
диска у дисководі або технологією DRM (Digital rights management), яка
вимагає постійного підключення комп’ютера до інтернету для використання
ігор. Але через такі санкції страждають власники легально придбаних ігор, які
не можуть використовувати дисковод під час гри, або не можуть грати в ігри
через відсутність інтернету. У той час, як пірати обходять ці запобіжні міри
монтуючи віртуальні образи дисків, або модифікуючи файли гри.
Найчастіше користувачі вдаються до піратства, коли вони не мають
зручного та доступного шляху купівлі продуктів. Окрім того, в багатьох
іноземних онлайн-магазинах відсутні: українська локалізація, українська
служба підтримки та регіональні ціни. Українські користувачі просто змушені
використовувати більш відомі методи для отримання продукту, який їх
цікавить.
Для вирішення цієї проблеми онлайн-магазин Steam застосовує свої
заходи боротьби з піратством. Вони роблять купівлю ігор максимально
простою, влаштовують щоденні та тематичні розпродажі та підлаштовують
ціни під країну покупця, а також залучають перекладачів-волонтерів до
перекладу ігор на українську.
Таким чином, сучасні світові тенденції визначають домінування у всіх
сферах життя англійської мови, що зумовлює потребу в локалізації будь-яких
користувацьких продуктів. Вивченням стану локалізації в Україні займається
невелике

коло

Загальновизнаним

дослідників,
є

розуміння

здебільшого
локалізації

перекладачів
як

способу

за

фахом.

пристосування

іноземного тексту до культури та реалій мови перекладу. Питаннями
локалізації комп’ютерних ігор в Україні займаються кілька організацій, зокрема
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ГО «ЛС «Шлякбитраф»», STS UA, Unloc Team, UaLT (Uk). Потенціал розвитку
та просування українських ігрових локалізацій є значним завдяки наявності в
Україні чималої кількість геймерів та попиту на ігри, а також на цифрові
технології, проте велику проблему для української локалізації становить
піратство.
Список літератури:
1. Єлісєєва С. В. Переклад і локалізація у сфері інформаційних технологій
– URL : http://linguistics.chdu.edu.ua/article/view/87358/82966 (дата звернення
02.09.2019).
2. Шлякбитраф- переклад ігор українською шляхетно та влучно. – URL :
http://sbt.localization.com.ua/pro-nas/ (дата звернення 05.04.2019).

Тематика: Інші професійні науки
ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ
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Розбудова ринку енергосервісу в Україні почалася із запровадження
Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей,
гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності
для проведення масштабної енергомодернізації» № 327-VIII [1]. Зважаючи на
динаміку росту цін на комунальні послуги все більшого розвитку набирають
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енергоервісні компанії (ЕСКО), основною метою яких є зниження енергозатрат
в комунальному та приватному секторах. Тільки бюджетних установ
налічується близько 80 тис., які потребують термомодернізації, на що
необхідно близько 8 мільярдів доларів США. Зважаючи на таку суму методом
залучення коштів є власне ЕСКО за механізмом енергосервісу.
Метою енергосервісної компанії є впровадження енергоефективних
заходів таких як: заміна вікон, дверей, утеплення фасадів, удосконалення
системи опалення тощо. Після цих етапів модернізації замовник починає
суттєво економити кошти, частина з яких йдуть на погашення витрат
енергоервісної компанії, або за принципом «first out» – всі заощадженні кошти
отримує ЕСКО, що дозволяє суттєво скоротити терміни погашення вкладених
інвестицій та отримати прибуток. Компанія, що реалізує проект отримує
повернення

коштів

тільки

при

фактичному досягненні

економії,

яка

передбачена в енергосервісному договорі. Тобто, якщо після виконаних дій не
спостерігається економія ресурсів, енергосервісна компанія не отримує коштів.
Таким чином ЕСКО бере на себе всі фінансові ризики.
Законодавством України встановлено дію енергосервісних договорів до
15 років. Під час дії договору замовник може отримувати вигоду передбачену в
енергосервісному договорі, зазвичай це 10-20%.
Фінансуються енергоефективні заходи власними коштами компанії,
залученими коштами від кредитів з банків чи фінансових установ, державних
грантів та завдяки міжнародним проектам. Також можливий варіант
фінансування з сторони самого замовника. При такій формі від ЕСКО
вимагається гарантія на погоджений рівень економії ресурсів.
Виходячи з вищесказаного можна виділити основних учасників ринку
енергосервісу та узагальнити їх роль.
Замовник:


бере на баланс відповідний об’єкт;



гарантує оплату за договором.

Виконавець (ЕСКО):
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здійснює пошук інвестицій;



впроваджує енергоефективні заходи;



гарантує економію ресурсів.

Органи державної влади:


затверджують базовий рівень споживання ПЕР;



затверджують істотні умови енергосервісних договорів.

Фінансова установа:


надає кредитні кошти на виконання проекту.

Енергосервісний договір оснований на принципах і поняттях які були
визначені в 2015 році Законом України № 328-VIII «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних
можливостей,

гарантування

прав

та

законних

інтересів

суб’єктів

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» та
Законом України № 327-VIII «Про запровадження нових інвестиційних
можливостей,

гарантування

прав

та

законних

інтересів

суб’єктів

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації».
Також у 2017 році відбулися реформи в законодавстві, що дали можливість
використовувати електоронні аукціони через систему ProZorro і забезпечили
можливість надання енергосервісних послуг відразу для декількох об’єктів
єдиним тендером.
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гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності
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Тематика: Інші професійні науки (Біомедична електроніка)

ATRIAL ELECTRICAL ACTIVITY ANALYSIS FOR THE ARRHYTHMIA
DETECTION

Basarab Marko
Faculty of Electronics, National Technical University of Ukraine “Igor
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Introduction. Applying to the statistics provided by the CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) in the U.S. around six million people have atrial
fibrillation and it is expected that the number will significantly grow with the aging
of the population, which is also proved by the numbers - around 2% of adults
younger than 65 and more than 9% of the elder people have it. There are also some
dependencies between the risk of having arrhythmia and the gender or race. The
number of 750,000 hospitalizations and 130,000 official deaths per year show the
actuality of the atrial fibrillation detection problem. Initial diagnosis of heart rhythm
disturbances is carried out on the basis of an electrocardiogram, which allows you to
determine the type of arrhythmia, and in some cases even identify the underlying
disease. [1,2]
Objectives. The main task is to develop an algorithmic software for digital
analysis of signals that may appear to be clear, with atrial fibrillation or with other
types of arrhythmias.
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Methods. The data set that was chosen to be used in this work consists of 299
signals with an average duration of 30 seconds and can be divided into three groups:
normal ECG signals, signals with atrial fibrillation and signals with other types of
arrhythmia. The proposed algorithm for the detection of episodes with atrial
arrhythmia consists of the following steps: pre-processing of the ECG signal to
improve its quality, elimination of different nature noise components - isolation drift,
network interference, muscular tremors; determination of the positions of the R
peeks, RR interval sequences, interpolation of the sequence of RR intervals with a
frequency of 5 Hz; determination of a set of parameters that characterize atrial
arrhythmias and are used for their recognition; classification of signals. The wavelet
decomposition was used to eliminate some of the artifacts hence the signal was
restored without the unwanted components. To eliminate the high frequency noise,
the ECG spectrum was limited to 40 Hz using a low pass filter. The method of the R
wave overlaying and the QRS complex patterns subtraction was used in order to
separate the atrial electrical activity from the electrical activity of the ventricles. It is
worth noting that the division of QRS complexes into clusters and the search for a
certain number of templates were used in terms of the inaccuracy of subtraction of
the average cardio cycle, since QRS complexes change their parameters along a time
line. The morphological clustering of QRST complexes was performed for each
individual complex by minimizing the sum of intercluster values of distances from
the point to the cluster. Euclidean distance was used as a measure of distance. [3]
The closest in shape QRS complex (calculated centroid of the corresponding
class) was subtracted from the current QRS complex of the investigated ECG signal
after synchronization by R peek (Fig.1).
The number of templates is selected depending on the signal. In our case, the
division of QRST complexes into 5 clusters was chosen, according to which 5
templates were defined. After the elimination of the electrical activity of the
ventricles, a residual signal containing the separated electrical activity of the atria was
obtained (Fig. 2).
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Figure 1. Finding QRST complex templates using the k-means algorithm.
Mean values were found for each of the 5 subgroups of cardiocycles.

Figure 2. Substracted atrial electrical activity

Results. Machine learning was performed using different classifiers with crossvalidation of the results divided into 4, 5, 6, 10 subgroups. Eighteen parameters were
used to detect normal signals, atrial fibrillation and other types of arrhythmias.
Depending on the type of classifiers, the set of parameters may slightly vary to
achieve the highest accuracy in recognizing pathological signals. In the case of
classification into 2 classes, the method of linear discriminant (93.4%), method of Knearest neighbors (93.9%) and method of decision trees (93.4%) showed the highest
accuracy. In the case of classification into 3 classes, where the task was to recognize
the signals: normal, with atrial fibrillation and with other types of arrhythmias, the
most accurate results showed: the decision tree (74.4%), the linear discriminant
(78.1%) and the linear reference method vectors (77.4%).
Conclusion. In this work, the task of developing information-algorithmic
support for diagnostic systems for the analysis of ECG signals was performed in
order to detect arrhythmias. Isolation of atrial electrical activity and the search of the
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dominant frequency of atrial fibrillation were realized in this algorithm. Based on the
analysis of the results obtained, we can conclude that the algorithm allows to achieve
a sufficiently high accuracy in the execution of the set tasks.
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Тематика: Інші професійні науки
РОЗУМНИЙ ДІМ - ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ВХОДЯТЬ В НАШЕ ЖИТТЯ
Батурін Марія Михайлівна
ВПУ №21 м.Івано-Франківська, викладач комп’ютерних дисциплін
Ӏ категорії
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Виклад основного матеріалу
Постановка проблеми: Швидкий прогрес у розвитку високих технологій
та інтеграція електроніки призвели до помітного збільшення кількості і якості
обчислювальних та електронних пристроїв, які на сьогоднішній день усюди
оточують людину у повсякденному житті. Таким чином, говорячи про
проектування

сучасного

житлового

середовища, не можна ігнорувати

необхідність використовувати технологічні досягнення, що можуть покращити
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життя людини. Широке різноманіття засобів домашньої автоматизації дедалі
збільшує спектр функціональних можливостей інтелектуальних систем – від
забезпечення базових потреб людини у безпеці та комфорті до впровадження
умов заощадження споживчих ресурсів. Все наведене вище призвело до
зацікавлення вивчення теми. [1]
Перед собою ставлю наступне завдання
«розумного

будинку».

інтелектуального

Класифікувати

керування

- узагальнити поняття

складові

середовищем

елементи

житла

за

системи

функціональним

призначенням.
Аналіз та напрями дослідження: «Розумний будинок» – це поняття, яке
виникло у контексті сучасного заміського будинку середнього класу. Деякі
уривчасті

данні

з

публікацій

встановлюють

їх

виникнення

у

часи

«технологічної революції» розвитку побутових приладів в ХХ столітті. Річард
Харпер у своїй книзі «Всередині розумного дому» (R. Harper, "Inside the Smart
Home") розглядає два елементи, що стали поворотними моментами для
впровадження та просування побутових технологій у сім'ях середнього класу:
проведення електрики в будинки на початку ХХ століття і впровадження
інформаційних технологій у другій половині ХХ століття.
Уперше термін «розумний будинок» був вигаданий Американською
асоціацією забудовників (American Association of House Builders) у 1984 році.
Ця ж установа зазначила, що таке помешкання відмінне від звичайного своєю
здатністю забезпечувати продуктивне та ефективне використання робочого та
житлового середовища.
Отже, «Розумний будинок» (англ. Smart house) – це житлове середовище
сучасного

типу,

автоматизації

і

організоване

для

проживання

високотехнологічних

пристроїв

людей
[2],

за

допомогою

що

утворюють

інтелектуальну систему управління для забезпечення узгодженої і автоматичної
роботи всіх інженерних мереж будинку. Система «розумного будинку»
грамотно розподіляє ресурси, знижує експлуатаційні витрати і забезпечує
зрозумілий інтерфейс контролю і управління. Така інтелектуальна система
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повинна вміти розпізнавати конкретні заплановані та надзвичайні ситуації, що
відбуваються у помешканні, і реагувати на них відповідно до заданої програми:
одна з систем згідно з запрограмованим алгоритмом може керувати поведінкою
інших систем.
Важливою особливістю і властивістю «розумного будинку», що відрізняє
його від інших способів організації житлового середовища, є те, що це
найбільш прогресивна концепція взаємодії людини з житловим простором,
коли мешканець будинку обирає один з запрограмованих сценаріїв, а вже
автоматизована система управління відповідно до зовнішніх і внутрішніх умов
задає параметри і відстежує режими роботи всіх інженерних систем і
електроприладів [3].
В ході проведених досліджень була виведена система керованих функцій
житла, що складається з п’яти основних груп:
Керування
мікроклімату

мікрокліматом.

житла–

Створення

найважливіша

і

умова

підтримка
високої

оптимального
працездатності,

продуктивного відпочинку і здоров'я мешканців будинку або квартири.
Забезпеченням цих умов займаються наступні інженерні системи: опалення
(радіатори та тепла підлога); вентиляція; кондиціонування; зволоження
(осушування) повітря.
Керування освітленням житлового середовища поділяється на керування
трьома

типами

освітлення:

природне

освітлення;

штучне

освітлення;

світлодинаміка.
Система безпеки у «розумному будинку» має кілька напрямів захисту:
захист від проникнення; захист від витоку води та газу; пожежна безпека;
система відеоспостереження; тривожні кнопки; імітація присутності господарів
вдома.
Керування системами мультимедіа. Крім функції обслуговування,
«розумний будинок» також оснащений внутрішніми системами для розваги
господарів

будинку

та

їх

гостей.

До

основних

складових

системи
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інтелектуального керування мультимедійними засобами можна віднести:
мультирум; медіасервер; домашній кінотеатр.
Керування побутовою технікою та електромережою є важливою
частиною загального комплексу інтелектуального керування середовищем
житла. До неї можна віднести наступні складові: сценарії вмикання / вимикання
обладнання; управління окремими розетками або їх групами; управління
побутовою технікою.
Висновки: В ході дослідження було узагальнено поняття «розумного
будинку»,

як

сучасного

житлового

середовища,

основні

системи

життєзабезпечення якого автоматизовані з використанням високотехнологічних
пристроїв.
В

результаті

інтелектуального

було

керування

класифіковано
середовищем

складові
житла

елементи
за

системи

функціональним

призначенням у п’ять груп: керування мікрокліматом житла (опалення,
вентиляція, кондиціонування, зволоження / осушування повітря); керування
освітленням (природне освітлення, штучне освітлення, світлодинаміка);
система безпеки (захист від проникнення, захист від витоку води та газу,
пожежна безпека, система відеоспостереження, тривожні кнопки, імітація
присутності господарів вдома); керування системами мультимедіа (домашній
кінотеатр, мультирум, медіасервер); керування побутовою технікою та
електромережою (сценарії вмикання / вимикання обладнання, управління
окремими розетками або їх групами, управління побутовою технікою).
Питання – чи є майбутнє в системи smart home, давно не актуальне.
«Розумний будинок» вже став невід’ємною частиною сучасного суспільства.
Ми дивимось smart TV, звіряємо час за smart-годинниками, мріємо про smart
клімат-контроль у своєї кімнаті. З кожним роком, людство стає все більш smart
– саме це і є майбутнє.

Для того щоб спрогнозувати напрямок розвитку

технології, проаналізуємо доступні нам факти. Концепція "розумного будинку"
цікава і перспективна.
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Тематика: Інші професійні науки
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОСАДЖУВАЛЬНОГО РЕАГУНТУ ДЛЯ
ОЧИСТКИ ЕКСТРАКЦІЙНОЇ ОРТОФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ
Бахтіна Я.В.
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
магістр 2 курсу
Найбільш важливими мінеральними елементами в раціоні тварин є
фосфор, кальцій, натрій, калій, азот, хлор, сірка та інші. Нестача мінеральних
речовин у раціоні тварин викликає зниження продуктивності тварин,
захворювання та падіж худоби. Для заповнення дефіциту мінеральних речовин

81

в кормах хімічною промисловістю поставляються сільському господарству
синтетичні мінеральні підгодівлі. Світовий асортимент мінеральної підгодівлі
налічує більше десяти. Переважне поширення набули фосфати кальцію, натрію,
амонію. Застосування фосфатів кальцію для підгодівлі великої рогатої худоби
часто стає неможливим, внаслідок того, що рослинні корми містять достатню
або навіть надмірну кількість кальцію при дефіциті фосфору. Внаслідок цього
співвідношення між елементами досягає 3,5-4 : 1 замість 1,5 : 1, що призводить
до серйозних захворювань.
Більш ефективною підгодівлею в таких умовах є фосфати амонію, що
містять азот, за рахунок якого може бути заповнена нестача протеїну в раціоні
жуйних тварин. Встановлено, що введення в раціон великої рогатої худоби та
овець амонійних солей або сечовини дозволяє заповнити 25-30% споживаного
ними кормового протеїну. Тваринниками відзначено, що діамонійфосфат має
перевагу перед сечовиною, внаслідок відсутності токсичності для тварин. Азот
фосфату амонію дещо краще засвоюється ніж азот сечовини. Під впливом
діамонійфосфату в організмі тварин поліпшується баланс фосфору та інші
показники фосфорного обміну.
За оцінкою фахівців, найбільш ефективною мінеральною підгодівлею для
тварин є фосфат амонію. Виробництво цього продукту засноване на
використанні

ортофосфатної

кислоти, одержуваної

електротермічним

способом. Висока вартість термічної ортофосфатної кислоти та гострий її
дефіцит зумовили необхідність проведення досліджень в області технології
знефторених фосфатів на базі більш дешевої екстракційної кислоти.
Використання

екстракційної

ортофосфатної

кислоти

стримується

через

відсутність доступного методу очищення кислоти від домішок, особливо від
фтору. Видалення сполук фтору та їх використання в інших галузях народного
господарства є важливою економічним та екологічним завданням фосфорної
промисловості. Знефторення кислоти здійснюється в процесі екстракції з
виділенням фтору в вигляді кремнефториду лужних металів. Експлуатація
цього методу вказала на високу економічну ефективність виробництва
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кормових фосфатів з екстракційної ортофосфатної кислоти. Однак сучасні
вимоги до якості мінеральної підгодівлі викликають необхідність більш
повного очищення ортофосфатної кислоти з метою зниження концентрації
фтору в готовому продукті до 0,2% і нижче.
Перспективним напрямком для вирішення цієї проблеми є очищення
екстракційної ортофосфатної кислоти безпосередньо при її переробці на
кормові та технічні фосфати. Постановка досліджень в даному напрямку є
актуальною і економічно доцільною.
Метою роботи є розробка технологічних основ очищення екстракційної
ортофосфатної кислоти безпосередньо при отриманні фосфату амонію.
Амонізовані

розчини

екстракційної

ортофосфатної

кислоти

представляють складну багатокомпонентну систему, яка містить P2O5 – NH3 –
(Al, Fe)2O3 – (Ca, Mg)O – (K, Na)2O – H2SO4 – H2SiF6 –HF – H2O. Вивчена вона
недостатньо, щоб викристалізовувалися єдині погляди на склад, умови та
механізм утворення сполук, що випадають в осад домішок, особливо фтору і їх
розчинності.
Раніше

показано,

що

одним

з

поширених

способів

очищення

екстракційної ортофосфатної кислоти від фтору є осадження з кислоти в
вигляді важкорозчинних сполук, переважно гексафлоуросилікату лужних
металів. У літературі є деякі відомості з розчинності калій та натрій
гексафлоуросилікату в воді і в розчинах ортофосфатної кислоти. Більш
детально вивчені системи P2O5 – CaO – H2SiF6 – H2O і P2O5 – CaO – HF – H2O
стосовно

суперфосфатному

виробництва.

Дані

про

розчинність

гексафлуоросилікатів і флуоридів лужних і лужноземельних елементів в
розчинах

частково

нейтралізованої

амоніаком

ортофосфатної

кислоти

становлять практичний інтерес і можуть бути використані при розробці
технології отримання амоній фосфатів з низьким вмістом фтору. Літературні
відомості про рівновагу в розглянутих системах вельми неповні або
суперечливі.
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Олефіренко А. І. в своїй роботі дослідив розчинність К2SiF6, СаSiF6 і СаF2
в розчинах ортофосфатної кислоти концентрацією від 10 до 30%мас. P2O5 при
25°С і температурі кипіння, нейтралізованих амоніаком. Кількість амоніаку
обумовлювалася

заданим

мольним

співвідношенням

n NH3 : n H3ÐÎ 4

.

Дослідження проводилися ізотермічним методом при α = 0; 0,2; 0,5; 0, 7; 1,0;
1,2; 1,5. У термостатований реактор, забезпечений мішалкою та зворотним
холодильником, спочатку поміщали вихідний розчин і доводили до заданої
температури. Потім при постійному перемішуванні в реактор вносили наважку
досліджуваної речовини. Протягом досліду через певні проміжки часу рідку
фазу аналізували на вміст фтору, кальцію та калію. Визначення кальцію та
калію здійснювали за спектрофометрією полум'я, а методика визначення фтору
обумовлювалося його концентрацією в рівноважних розчинах. При вмісті
фтору більше 0,2%мас. застосовувався метод високотемпературного відгону з
двостадійним алкілометричним закінченням. Фтор з розчинів з низькою
концентрацією дистилювався при постійній температурі з водяною парою та
визначався

фотоколориметричним

способом

за

зміною

інтенсивності

забарвлення комплексу з алюміній нітратом в присутності арсеназо I. Про
насичення розчину гексафлуоросилікатом або флуоридом

судили по

встановленню концентрації фтору в рідкій фазі, що не змінюється в часі. Після
досліду осад відфільтровувся, зважувався і аналізувався.

84

Тематика: Сільськогосподарські науки
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ
ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР ЗА БІОЛОГІЧНОГО
ЗЕМЛЕРОБСТВА
Башлай А.Г.
Аспірантка кафедри захисту рослин ім. А.К. Мішньова
Сумський національний аграрний університет
м.Суми, Україна
Власенко В.А.
доктор с.-г. наук, професор
Зав. кафедри захисту рослин ім. А.К. Мішньова
Сумський національний аграрний університет
м.Суми, Україна
Органічний сектор агропромислової галузі наразі викликає не аби яку
зацікавленість як серед агровиробників, яких стимулює ринок до переходу на
екологічні засади вирощування та виробництва відповідної продукції, попит
іноземних споживачів на готові до вживання овочі та фрукти, великих компаній
на органічну сировину, а також інтерес представників інших напрямів
діяльності, в тому числі й науки.
Органічний сектор сільськогосподарської галузі був об'єктом вивчення
багатьох вітчизняних та зарубіжних теоретиків і практиків, серед яких І.
Каландер, Т. Баарс, Б. Бейке, Х. Дж. Лутцеєр, П. Мадер, П. Крістіансен, А.
Таджі, Дж. Реганолд, Н. Лампкін, К. Фостер, С. Падел, П. Мідмор, О.В. Скидан,
В.Ф. Камінський та інші.
Сучасний вітчизняний та закордонний споживач вимагає «чистої»
продукції, що змушує с-г. виробників впроваджувати біологічну модель
землеробства.
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Українська органічна пшениця нарощує попит з кожним роком як на
внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Вона посідає одне з провідних місць
серед усіх сільськогосподарських культур. Вона має високий вміст білку та
клейковини, її використовують у продовольчих цілях, широко застовується в
органічному тваринництві як складова кормового раціону. Але ціна вирощеної
пшениці за органічною технологією значно перевищує ціну за звичайного
традиційного виробництва як в українському, так і на міжнародному ринках
органічних товарів загалом.
Для біологічного виробництва використовуються сорти пшениць, що
також вирощуються за неорганічною традиційною технологією. В Україні за
органічного виробництва отримують продукцію від таких видів пшениць:
пшениця м’яка, пшениця тверда, пшениця полба та спельта.
Однак, в Україні ринок насіння для органічного землеробства ще не
достатньо сформований і виробництво та постачання його малорозвинене, або й
взагалі відсутнє. Коли ж у господарстві відсутнє власне органічне насіння, то
можна використовувати не протруєне насіння з неорганічного виробництва,
проте лише з дозволу сертифікаційного органу.
У Західній Європі для органічного вирощування зернових доступні такі
дозволені засоби для обробки насіння на рослинній та мікробіологічній основі:
Tillecur – проти твердої сажки; Cerall і Cedomon – біопрепарати на основі
бактерій Pseudomonas chlororaphis проти снігової плісняви (Monographella
nivalis (Schaffnit) E. Müller), твердої сажки (Tilletia caries Tul) та плямистості
листків пшениці (Septoria nodorum Berk.); Cedomon – проти сітчастої
плямистості (Drechslera teres Sacc.).
Суворо не дозволяється протруювання насіння препаратами, що
заборонені у біологічному виробництві. В Україні сформовано перелік
сертифікованих

препаратів,

затверджених

міжнародно

акредитованим і

визнаним сертифікаційним органом «Органік Стандарт».
Органічну пшеницю можна вирощувати при застосуванні сучасних
агротехнологій в усіх кліматичних зонах України. Найголовніше, щоб сорти
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були спеціально підібрані відповідно до зон кліматично-природніх умов
вирощування. Для отримання гарантованого урожаю слід вирощувати сорти з
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
Оптимальними попередниками озимої пшениці можуть бути: багаторічні
та однорічні трави, зернобобові культури, озимий ріпак, чорний та зайнятий
пари, конюшина, люцерна, редька олійна, гірчиця біла, фацелія, люпин,
кукурудза на силос, бобово-злакові та хрестоцвітно-злакові суміші (вико-овес,
пелюшка-овес, горох-овес, вика-конюшина-райграс). [1] На нашу думку,
успішним і ефективним попередником є гречка. Щодо фітосанітарної ситуації,
то у посівах культури за органічного землеробства поширення і розвиток
хвороб, шкідників та бур’янів мають більші показники, порівняно зі звичайною
технологією.
Основними хворобами, які вражають пшеницю озиму: борошниста роса
(Blumeria graminis Speer f. sp. tritici Marchal.), септоріоз (Septoria tritici Rob. et
Desm.), бура іржа (Puccinia reconditа Dietel & Holw.) та фузаріоз (Fusarium
graminearum Schwabe). До шкідників озимої пшениці належать – хлібна
жужелиця (Zabrus tenebrioides G.), злакова муха (Phorbia securis Teins.), п’явиця
(Oulema melanopus L.), хлібний жук(Anisoplia austriaca H.), совка (Agrotis
segetum L.), злакова цикадка (Psammotettix striatus), хлібна блішка (Phyllotreta
vittula R.), хлібний пильщик (Cephus pygmaeus L.), найнебезпечнішим є клопчерепашка (Eurygaster integriceps Put.). Захист від хвороб та шкідників охоплює
в собі: дотримання обґрунтованої схеми сівозміни; вибір сортів стійких до
хвороб та шкідників; використання перевіреного посівного матеріалу; підбір
відповідних сортів для певної кліматичної зони; дотримання густоти посіву;
дотримання строків сівби; проведення профілактичних заходів.
Головна вимога виробників за органічної технології, щоб рослини
ефективно протистояли атакам вірусів, бактерій та збудників хвороб, це
можливо за використання стійких пшениць до певних хвороб, що лежить в
основі імунологічного методу захисту рослин.
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Не так давно, були опубліковані результати дослідників з Університету
штату Вашингтон у журналі Plant Physiology. [2] Ними було описано, як
рослини реагують на молекулу, що утворюється під час пошкодження,
викликаного патогеном чи зовнішніми об’єктами. Основою захисної реакції
рослин стала молекула аденозин-5-трифосфат (АТФ), головний компонент
метаболізму в середині клітини. Поза межами клітин АТФ служить сигнальною
молекулою, яка запускає імунну реакцію при вторгненні будь-якої інфекції.
Дослідники запустили у рослині імунну відповідь і простежили шлях сигналу
до хімічних рецепторів. Це дозволило скласти карту хімічних реакцій, за
допомогою яких рослини реагують на інфекції. На думку авторів роботи, їхні
дослідження дозволять створювати сорти, стійкі до певних видів хвороб і
шкідників. [3]
Отже, застосування моделі органічного землеробства агропідприємствами
– перспективний напрям. Але така модель забороняє використовувати
пестициди,

антибіотики,

мінеральні

добрива,

генетично

модифіковані

організми (ГМО). Постає потреба в імунологічному захисті пшениці, що
головним чином досягається завдяки стійкості до патогенів, збудників хвороб
на генетичному рівні.
Список літератури:
1.

Посібник. [Електронний ресурс] / Сільськогосподарські культури.

Органічна пшениця FiBL. Режим доступу: http://orgprints.org/33042/1
/Organic_wheat_UAt.pdf
2.

Science X Network. [Електронний ресурс] / Key part of plants' rapid

response system revealed. Режим доступу: https://phys.org/news/2012-06key-rapid-response-revealed.html
3.

Головні аграрні новини. [Електронний ресурс] / «Вчені з’ясували,

як працює імунітет рослин». Режим доступу: https://agronews.ua/node/112240/

88

Тематика: Політичні науки
СТАНОВЛЕННЯ СПІЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Беднарська А.М.
Національний університет «Львівська політехніка»
Студентка ОКР «Магістр»
Глобалізація, науково-технічний прогрес, швидкий економічний розвиток
та регіональна інтеграція сприяли становленню соціальної політики як
інструмента регулювання всіх сфер життєдіяльності суспільства. Сьогодні
кожна розвинена соціальна держава реалізує соціальну політику, дотримуючись
принципу гуманності, шляхом: забезпечення робочих місць, дотримання прав
людини, формування ефективної системи освіти та охорони здоров’я, розвитку
системи соціального забезпечення та підтримки населення, боротьби з
бідністю, злочинністю, соціальною нерівністю тощо. Серед таких держав є
країни-члени Європейського Союзу, який з середини ХХ століття був відомим
осередком формування країн загального добробуту. Хоча соціальна сфера ЄС
зазнала впливу інтеграційних процесів однією з останніх в переліку сфер
правового регулювання, що свідчить про її низьку пріоритетність впродовж
тривалого часу, зараз ми спостерігаємо за значними досягненнями в
регулюванні та координації соціальних процесів країн-членів Євросоюзу.
Від часу створення ЄС соціальна політика пройшла кілька етапів
еволюції: від благодійності і впровадження державного патронажу до ідеї
соціального партнерства, соціальної ринкової економіки і держави добробуту,
яка становить основу соціальної політики [2, c. 100]. Незважаючи на те, що
багато країн ЄС мають успіх у соціальній сфері та визнані соціальними
державами, перед ними постає ряд гострих проблем, безпосередньо пов’язаних
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з наслідками інтеграції в галузі соціальної політики. Урахування цих
негативних проявів необхідне для побудови ефективної загальноєвропейської
соціальної політики, заснованої на істинно європейських гуманістичних
цінностях і досвіді, накопиченому в ході останніх десятиліть. Відповідно
розглядається концепція становлення спільної соціальної політики ЄС.
На сьогодні не існує єдиного визначення спільної соціальної політики ЄС,
проте його можна розуміти через мету цієї політики як невід’ємну складову
європейської соціальної моделі, метою котрої є забезпечення гідного рівня
життя для всіх громадян в активному і здоровому суспільстві. Політика
спрямована

на

допомогу

мільйонам

громадян

Європейського

Союзу,

включаючи безробітних, людей похилого віку, людей з інвалідністю, людей, що
страждають від соціальної і расової дискримінації. Головним напрямком в
єдиній соціальній політиці Євросоюзу має стати зміна місця і ролі держави в
країнах з соціальною ринковою економікою, пов’язана з відходом від
патерналістської концепції соціальної держави. Одним з базових положень, що
лежать в основі такого підходу є сильна конкуренція між компаніями, яка
необхідна для забезпечення продуктивності і зростання економіки та сильна
соціальна солідарність між людьми, яка необхідна для побудови стабільного і
відповідального суспільства. Завдяки європейській соціальній моделі люди не
будуть залишені один на один з ринком, навпаки, вони матимуть доступ до
однієї з найсильніших систем соціального захисту в світі, що стимулює
розвиток «людського капіталу». Варто зазначити, що існують загрози у
становленні спільної соціальної політики, як-от: прояви тероризму; міграційні
процеси з різними підходами до їх вирішення країнами-членами ЄС;
економічна та політична криза деяких держав, що провокує мінімізацію їхнього
фінансування урядом Євросоюзу; участь праворадикальних партій у процесі
надання притулку біженцям та трудовим мігрантам [1, с. 49].
Незважаючи на те, що на сьогоднішній день єдиної стратегії соціальної
політики ЄС не існує (не відбулося прийняття Європейської конституції, яка як
очікувалося, визначала б цю стратегію), процес формування спільної соціальної
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політики ЄС все ж віднайшов підтримку в нормативно-правовому регулюванні
діяльності Євросоюзу. Так, «Біла книга: Європейська соціальна політика: шлях
для союзу» [5] бере за основу поняття «європейська соціальна модель»,
імплементація якої базується на загальних і зрозумілих для всіх громадян
Євросоюзу цінностях: демократії та прав людини, вільних колективних
переговорів, ринковій економіці, рівних можливостей для всіх, соціального
захисту та солідарності. Концепція моделі передбачає взаємодоповнення
економічного та соціального прогресів [4].
Іншим, не менш важливим, документом у регулюванні соціальної
політики є договір «Європейський стовп соціальних прав» [3], проголошений
лідерами ЄС як пріоритетний напрям політики під гаслом «Створення більш
всеосяжного та справедливішого Європейського Союзу» на Соціальному саміті
17 листопада 2017 року в Гетеборзі (Швеція). Договір націлений на
забезпечення та створення нових та більш ефективних прав громадян ЄС у
світі, що швидко змінюються. Хоча договір не є юридично зобов’язуючим і все
ще підлягає широким переговорам щодо його конкретної реалізації, він може
стати ефективним інструментом функціонування європейської соціальної
моделі і як результатом формування спільної соціальної політики. Таким
чином, спільну соціальну політику ЄС можна визначити як модель реалізації
політик країн-членів ЄС, яка базується на спільно-визначених цінностях,
пріоритетах, регулюється наднаціональним законодавством і втілюється на
національному та загальноєвропейському рівнях.
У розробці єдиної соціальної політики беруть участь ряд інститутів
Євросоюзу – найбільш важлива роль належить Європейському Парламенту,
Європейській Комісії, соціальним фондам і Соціально-Економічному Комітету,
який підтримує тісний зв’язок з державами-учасниками ЄС, але не залежить від
інших європейських інститутів або внутрішньодержавних інтересів, що сприяє,
з одного боку, формування єдиної стратегії Євросоюзу в соціальній сфері, з
іншого – дотриманню і захисту національних інтересів держав-членів ЄС. Роль
Парламенту вже давно є суто консультативною та наглядовою, але вона завжди
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була активною у розробці дій ЄС у сфері зайнятості та соціальної політики з
метою посилення спроможності ЄС у боротьбі з безробіттям та поліпшення
умов праці та побуту для всіх. Починаючи з ранніх етапів євроінтеграції,
Парламент часто закликав до активнішої політики в соціальній сфері, що
впливає на можливість реалізації спільної соціальної політики.
Отже, успіх подальшої європейської інтеграції в цілому, вже в
найближчому майбутньому буде залежати від того, як швидко зможуть
Спільнота і окремі держави-члени ЄС знайти взаємовигідні компроміси в
напрямку формування єдиного підходу до різних сфер об’єднавчого процесу, в
тому числі і до сфери формування спільної соціальної політики. На сучасному
етапі проводяться консультації і домовленості, які безпосередньо наголошують
на важливості спільної соціальної політики для розвитку і стабілізації
європейської соціальної моделі.
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Тематика: Соціологічні науки
ОБРАЗ ПЕРСОНАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
Бедро В.Ю.
студент групи КІУКІу 17–9
Харківський національний університет радіоелектроніки
e–mail: vladyslav.bedro@nure.ua
У сучасних умовах постійного зростання темпу життя і повсюдного
бажання добитися успіху, виникає потреба визначити поняття образу
персональної успішності. Очевидним є той факт, що розуміння успіху може
існувати як на особистому, так і на соціальному рівні. При цьому на власну
думку людини впливає суспільна думка шляхом демонстрації зразків
поведінки. В результаті формуються загальні уявлення про те, як поводиться
успішна особистість, якими володіє якостями і чого необхідно досягти, щоб
зараховувати себе до числа успішних. Таким чином формується узагальнений
образ успішної людини, який приймається більшістю членів суспільства.
Успіх – багаторівневе поняття і розглядається дослідниками з різних
точок зору вже довгий час. Вивчення даного поняття проводилися в філософії,
соціології, психології. Це говорить про багатогранність цього поняття та його
залежність від інтерпретації. З одного боку, суспільство не прийшло до спільної
думки про те, що ж означає успіх, але дослідження показують, що відмінності
не дуже великі, щоб стверджувати, що це поняття визначається індивідуально
кожним, виходячи з особистих поглядів і системи цінностей. Незважаючи на те,
що поняття успіху здається досить простим і зрозумілим, воно, як і раніше
розкрито не повністю і відрізняється в залежності від культурної складової. На
Заході звичним стало розуміння успіху як відображення матеріального
достатку, соціального стану, слави, хоча очевидно, що такі характеристики не
розкривають суті успіху. Поняття успіху вимагає більш детального вивчення.
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Варто розуміти, що поняття успішність та успіх відрізняються за змістом.
Успіх – це результат досягнення мети, тому успіх є складовою частиною
успішності. А успішність в свою чергу є властивістю людини і кращим з
можливих станів її життя.
У філософії і культурі успішність є однією з основних потреб людини і
розглядається з різних сторін. Зовнішня сторона питання: соціально–економічні
досягнення, які мають на увазі наявність стереотипних ознак її прояву і умов
досягнення. Внутрішня сторона включає в себе мотиви, психологічне
задоволення, персональну систему цінностей і оцінку власних досягнень. Саме
поняття успіху розкривається і пояснюється особистими мотивами і
можливостями людини задіяти свої інтелектуальні ресурси в будь–якій сфері.
Відповідно до думки дослідників, успіх рівнозначний досягненню верхнього
ступеню в піраміді Маслоу, тобто полягає у саморозвитку, самоактуалізації. На
цій стадії особистість приймає активну участь в перетворювальній діяльності,
яка спрямована в майбутнє, а людина, що сприймається як успішна, має високу
самооцінку, упевненість в собі і низьку соціальну тривожність [1].
Говорячи про успіх, варто розділяти особисте сприйняття власної
успішності і успішність об'єктивну. Особиста успішність індивідуальна і у
кожного своя. Людина, зосереджена на одній цінності, може не вважати
успішною людину, що досягає цілей, пов'язаних з іншими цінностями. У житті
важливішою є об'єктивна успішність – соціальна успішність, визнана основною
масою людей. Однак соціальний успіх або неуспіх завжди поняття відносне.
Успішними в суспільстві називають тих, хто за основними життєвими
показниками випереджають інших.
У сучасних дослідженнях відзначається, що орієнтація на успіх
складається в першу чергу на внутрішньому рівні шляхом концентрації на цілях
і завданнях. Поставлена мета може бути нездійсненною і уособлювати ідеали,
однак все одно є стимулом діяльності. Успішною можна назвати людину, яка
ставить перед собою перспективні цілі і домагається їх грамотними шляхами.
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На думку А. Адлера, людину до успіху також веде прагнення до переваги, що
безумовно має соціальний підтекст.
В уяві людей успішною є та людина, яка здатна матеріально
забезпечувати себе і своїх рідних, має хобі та має досить на нього часу,
займається спортом і веде активне соціальне життя. При цьому самі люди не
схильні вважати установку особистості і мотивацію складовими успіху [2].
Так само очевидно, що перебуваючи в іншій системі цінностей, в якій
суспільне розуміння успіху не сходиться з особистими уявленнями індивіда, всі
досягнення

не

матимуть

сенсу.

Це

виділяє

не

тільки

персональну

відповідальність, а й систему координат, в якій знаходиться людина, зовнішні
фактори, що сприяють успіху. Іншими словами, це обставини, які допомагають
людині. Однак, не можна вважати успішним того, хто отримує блага «без
зусиль». Успішність відображає вміння домагатися результатів з мінімальними
емоційними втратами, здатність дотримуватися умов середовища, шляхом
підлаштування або його перетворення.
Чоловіки і жінки по–різному трактують поняття успіху. На їх думки
впливають існуючі в суспільстві гендерні стереотипи, сформовані в суспільстві.
З цього випливає, що на різні гендерні групи чиниться тиск, який створює
шаблони поведінки і ускладнює досягнення успіху для тих, хто не приймає
діючу систему цінностей.
З соціальної точки зору успіх має маскулінну природу, згідно з якою
чоловік має більш високий статус, володіння ресурсами та владою. На це існує
ряд причин:
– культурні традиції, засвоювані з дитинства в процесі пізнання
навколишнього світу;
– умови соціалізації, при яких в дітях виховується стереотипне мислення і
заохочуються різні форми поведінки для чоловіків і жінок;
– відносини з батьками. За результатами деяких досліджень, «успішна»
поведінка для чоловіків полягає в створенні дистанції між ним і матір'ю, в свою
чергу у жінок спостерігаються зворотні тенденції [3].
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Виходячи

з

вищесказаного,

можна

вважати

доречним

наступне

визначення успіху: це отримання максимального результату при найменших
витратах енергії, часу і сил, що відповідає внутрішнім потребам людини і
супроводжується переживанням задоволення, і пов'язаний з позитивною
соціальною мобільністю і досягненням бажаного статусу [4]. З усіх згаданих
вище підходів до визначення «успішності» визначимо, що можна вважати
образом персональної успішності. Образ персональної успішності – особисте
уявлення індивіда про свої цілі в житті, бажаний соціальний статус і шляхи їх
досягнення, сформований під впливом персонального життєвого досвіду і
різних соціальних інститутів. Дане визначення відображає внутрішній і
зовнішній прояв успіху і суб'єктивність цих прагнень, не заперечуючи
можливий вплив на ці уявлення зовнішніх факторів.
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Тематика: Інші професійні науки (Технічні науки)

МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ И
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Бирюков Н.Л.
к.т.н., с.н.с.
Триска Н.Р.
к.т.н., с.н.с.
ИТС КПИ им. Игоря Сикорского
Стремительное развитие технических средств управления, основанное на
использовании

информационных

и

телекоммуникационных

технологий,

внедрении новых технологических методов, новых систем датчиков и “умных”
исполнительных устройств, ставит новые задачи в сфере управления
техническими процессами. Одна из таких задач – согласование шкал времени
различных элементов системы.
Для корректной работы современных технических средств различного
назначения, использующих в своей работе сигналы точного времени, требуется
обеспечивать необходимую точность таких сигналов. Это актуально для многих
отраслей экономики, включая энергетику, связь, банковские системы, системы
транспортировки нефти и газа, транспорт, автоматизацию производственных
процессов и т.д. Отдельно стоит отметить важность получения эталонных
сигналов точного времени службами и сетями специального назначения,
решающими задачи государственной безопасности, а также службами
информационной безопасности крупных предприятий и организаций.
Задачу согласования шкал времени следует рассматривать в более
широком контексте вопросов синхронизации как комплексного частотновременного обеспечения системы. Устройствам, которые взаимодействуют
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между собой, необходимо обеспечить согласованную во времени работу –
синхронизацию. Вопросы синхронизации хорошо отработаны, в частности, в
телекоммуникационных системах и сетях, где высокая точность и стабильность
сигналов уже давно признана одним из основных условий высокого качества
предоставления услуг (“сети операторского класса”) [1, 2]. При этом
традиционно выделяют три вида синхронизации – частотную или тактовую (),
фазовую () и временную (ToD1). На практике обеспечение фазовой и
временной синхронизации означает, что в разных географически удаленных
друг от друга точках системы события (например, определенные значащие
моменты) должны возникать одновременно, а показания временных шкал ToD
должны совпадать (см. рис. 1). Однако достичь этого можно лишь опираясь на
точную тактовую (частотную) синхронизацию на физическом уровне [1],
поэтому все виды синхронизации следует рассматривать комплексно – как
единую систему обеспечения точной частоты, фазы и времени (ТЧФВ).

Рис. 1 Фазовая синхронизация и согласование шкал времени
Для согласования шкал времени элементов той или иной системы
(телекоммуникационной сети, автоматизированного производства, системы
информационной безопасности) могут применяться различные средства. В
последние годы особую популярность приобретают двусторонние протоколы
1

ToD – Time of Day
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передачи точного времени и, в первую очередь, протокол РТР (Precise Time
Protocol) на основе стандарта IEEE1588. В сфере телекоммуникаций
стандартизацией технических решений на базе протокола РТР занимается
Исследовательская комиссия 15 Международного союза Электросвязи МСЭ-Т,
формирующая “телеком-профиль” протокола PTP с учетом особенностей
современных телекоммуникационных сетей. Аналогичные работы ведутся и в
других областях (энергетика, метрология и т.д.).
Задачи согласования шкал времени актуальны прежде всего для тех сетей
и/или услуг, которые тонко зависят от точности временной синхронизации
технологических процессов. Их можно определить как время-чувствительные
услуги (ВЧУ) и время-чувствительные сети (ВЧС). Поскольку ВЧС/ВЧУ
используются во всех сферах деятельности (связь, государственное управление,
автоматизация, энергетика и т.д.), то необходимо обеспечить информационную
безопасность – кибербезопасность (КБ) соответствующих технических средств,
включая средства и услуги ТЧФВ. Этот тезис явно задекларирован в
положениях МСЭ, МЭК и т.д.
Так, Международная электротехническая Комиссия МЭК выпустила
серию стандартов МЭК 62443, в которой содержится набор спецификаций в
отношении КБ на нескольких уровнях. В частности, стандарт IEC 62443-33:2013 [3] содержит требования к точности времени и задержек.
Синхронизация по времени, как одно из наиболее чувствительных мест
любой технологической системы с точки зрения кибербезопасности, может
стать объектом внешних атак. В большинстве современных сетей и систем для
синхронизации

шкал времени

в коммутаторах

Ethernet

и

оконечных

устройствах, в основном, используются протоколы синхронизации времени
IEEE 1588 или IEEE 1588 802.1AS, не имеющие встроенных механизмов
безопасности.

Атака

на

протокол

синхронизации

времени

может

спровоцировать серьезные сбои в работе всей системы. Таким образом,
технические средства обеспечения ТЧФВ нуждаются в специальной защите с
использованием средств и методов КБ.
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С другой стороны, возникает вопрос: а могут ли средства ТЧФВ, в свою
очередь, способствовать повышению уровня кибербезопасности? Этот тезис
неявно проявляется, например, в работе МСЭ, где во всех направлениях
стандартизации

задействована

Исследовательская

Комиссия

ИК-17,

занимающаяся вопросами КБ. Использование средств ТЧВФ для решения задач
КБ представляет одно из перспективных научных направлений и требует
серьезной проработки. Так, методы управления доступом к сети могут
использовать

элементы

протоколов

согласования

шкал

времени

или

физических часов (генераторов) в качестве средств углубленной защиты. Кроме
того, ограничение дисперсии времени задержки пакетов также может
способствовать повышению уровня КБ.
Список литературы:
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Тематика: Педагогічні науки
ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В РОБОТІ
СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ
Бичко Марина Вікторівна
Українська медична стоматологічна академія
викладач
+380969240518, bastet_09@ukr.net
Кожен лікар має право на вільний вибір апробованих форм, методів
і засобів діяльності а також на впровадження у встановленому порядку
сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики [1].
Ефективна професійна діяльність сучасного лікаря в умовах
науково-технічного прогресу неможлива без застосування медичного
обладнання, перелік якого постійно оновлюється і розширюється.
Правильно підібране та вчасно застосоване медичне обладнання суттєво
полегшує та пришвидшує процес постановки правильного діагнозу,
скорочує терміни виявлення хвороби і тим самим пришвидшує момент
початку лікування та збільшує шанси хворого на одужання.
Водночас поняття «медичне обладнання» є досить розмитим за своїм
змістом і не передбачає усталеного і достатньо конкретизованого переліку. До
прикладу, податковий кодекс України у своїх статтях використовує термін
«медичне обладнання», проте окремого його визначення не дає. Більш
специфічне джерело, інформаційний портал з питань біомедичної інженерії ‒
iLab під медичним обладнанням розуміє широкий перелік технічних пристроїв
медичного призначення, що використовуються для проведення різних
лікувально-діагностичних заходів і процедур по догляду за пацієнтами [2].
Провівши аналіз широкого кола інформаційних джерел та узагальнення
отриманих результатів, у змісті нашого дослідження ми спираємося на
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положення, що медичне обладнання ‒ об’ємне поняття, яке окреслює широкий
спектр виробів медичного призначення, медичної техніки та медичних апаратів,
призначених для забезпечення оптимальних умов для хворого та роботи
медичного персоналу закладу охорони здоров’я під час діагностики, лікування,
а також догляду за хворими.
Аналізуючи наукові праці та публікації дослідників, можна зробити
висновки про те, що сьогодні, поруч із необхідністю оволодіння ґрунтовними
суто медичними знаннями і вміннями, набуває значної актуальності підготовка
сімейного лікаря до професійного використання медичного обладнання. Проте
вичерпних рекомендацій щодо вирішення цієї проблеми, зокрема, в контексті
професійної підготовки у медичному закладі вищої освіти, не знаходимо.
Вирішуючи завдання підготовки майбутнього сімейного лікаря до
використання медичного обладнання, відзначаємо, що йому необхідно: знати та
розуміти фізичні закономірності роботи використовуваних у медичній практиці
приладів; правильно обирати відповідне медичне обладнання; вміти грамотно, з
професійної точки зору, і вчасно застосовувати його у професійній діяльності;
передбачати вплив на організм людини фізіологічних явищ, фізичних факторів,
закладених в основу роботи медичного приладу; правильно інтерпретувати
отриману вихідну інформацію; завжди бути в курсі розвитку сучасної медичної
техніки і прагнути постійно збагачувати свій професійний арсенал шляхом її
застосування.
Звертаючись до переліку компетенцій, наведених у освітньо-професійній
програмі підготовки магістра медицини, акцентуємо увагу на тому, що майже
40% із них містять положення, які стосуються володіння знаннями щодо
використання медичного обладнання у професійній діяльності.
Компетентності – як загальні, так і спеціальні, що прописані в освітньопрофесійній програмі – вказують на те, що одним із основних завдань вищого
медичного

навчального

закладу

є

формування

готовності

лікаря

до

застосування в професійній діяльності досить різних предметних знань і умінь
та здійснення професійної підготовки на найвищому можливому рівні.
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Аналізуючи праці дослідників в різних галузях науки, можна чітко
сформулювати означення професійної підготовки майбутніх сімейних лікарів
до використання медичного обладнання в професійній діяльності.
Звертаючись до попередньо сказаного, можна запропонувати таке
визначення:

професійна

підготовка

майбутніх

сімейних

лікарів

до

використання медичного обладнання в професійній діяльності ‒ це навчання
майбутніх лікарів застосовувати набуті знання (в області фізики, біології та ін.),
уміння та навички з метою діагностики, терапії та в області клінічнолабораторних досліджень, а також у встановленні конструктивної взаємодії з
пацієнтом як суб’єктом власного здоров’язбереження.
На основі педагогічної та медичної технологій у вищому медичному
навчальному закладі клінічними кафедрами та кафедрами медичної біофізики
існують достатні можливості, аби підготувати студентів до використання у
професійній

діяльності

медичного

обладнання

(діагностичного,

терапевтичного, науково-дослідного).
Майбутні

лікарі

повинні

оволодіти

знанням

конструктивних

особливостей приладів, набути практичні вміння щодо експлуатації приладів,
вміти застосовувати в професійній діяльності медичну апаратуру. Курс
освоєння медтехніки необхідно вибудовувати таким чином, щоб у ньому
вивчалися фізичні та біологічні процеси і явища, засвоювалося практичне
застосування цих знань. Слід ураховувати, що вміння застосовувати апаратуру
включає в себе не лише її технічне освоєння, а й уміння інтерпретувати вихідну
інформацію, отриману з приладів, вміння донести зміст отриманої інформації
до колег і пацієнтів.
Загалом,

у

процесуальному

відношенні

підготовка

лікарів

до

застосування медичного обладнання передбачає освоєння шести видів
діяльності,

а

саме:

діагностичної,

терапевтичної,

науково-дослідної,

організаційної, педагогічної, інформаційної. Відповідно, в структурі його
готовності до професійної діяльності мають відображатися:
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1.

знання та вміння, необхідні для здійснення діагностичної та

терапевтичної роботи за допомогою медичного обладнання;
2.

знання та вміння, необхідні для виконання науково-дослідницької

роботи за допомогою медичного обладнання;
3.

знання та вміння, необхідні для виконання організаційної роботи за

допомогою медичного обладнання;
4.

знання та вміння, необхідні для виконання інформаційної роботи за

допомогою медичного обладнання;
5.

знання та вміння, необхідні для виконання педагогічної роботи по

вивченню медичних приладів [3].
Гностичними показниками оволодіння медичним обладнанням можна
вважати готовність лікаря до використання ним медичного обладнання на
основі медичних, фізичних і технічних знань, а також знань безпосередньо в
галузі медицини.
Отже,

професійна

діяльність

сучасного

лікаря

неможлива

без

використання медичного обладнання. Прилади медичного призначення мають
значну вагу для правильної постановки діагнозу та призначення лікування
хворого. Для максимально оптимального використання медичного обладнання
у професійній діяльності майбутні лікарі ще на стадії навчання повинні засвоїти
певну базу знань та умінь, що сприятимуть грамотному та своєчасному
використанню діагностичної та терапевтичної апаратури, а також бути
вмотивованими на розширення відповідних своїх можливостей шляхом
самоосвіти.
Список літератури:
1. https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/likar-mae-pravo-pro-vilnij-vibirdovedenih-form-i-metodiv-likuvannja
2. http://ilab.xmedtest.net/?q=node/4674&page=8
3. Педагогическая технология в подготовке будущих врачей к овладению
медицинской техникой [Текст] / Б. С. Уалиханова, авт. У. А. Байзак // Вестник
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Тематика: Педагогічні науки
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
Біднюк А.С.
КВНЗ «Ковельський медичний коледж»;
викладач циклової комісії природничо-наукових дисциплін
Однією з головних ознак сучасного суспільства є його розвиток на основі
інновацій. Цей процес повною мірою реалізовується й в освітній галузі,
оскільки саме ця сфера визначає поступальний рух економіки кожної держави.
Глосарій Європейського фонду освіти пояснює, що інновації – це вперше
впроваджена новизна, однак більшість інновацій пов’язана з перенесенням
існуючих підходів у нові умови через їх адаптацію або внесення поступових
змін до існуючих систем.
Традиційна для минулого освіта як система, спрямована на пасивне
отримання та відтворення знань, відстає на сьогодні від реальних вимог ринку
праці. Медицина — одна з тих галузей людської діяльності, в яких питання
якості мають особливе значення. Той рівень медичної компетенції, який нині
має закладатися у виші, завтра буде наданий пацієнтам.
Одним із головних чинників, який забезпечує розвиток складних завдань
професійної підготовки, на думку педагогів і психологів, є активізація
пізнавальної діяльності студентів. Саме залучення студентів до активної
творчої роботи, створення умов для всебічної реалізації у навчальному процесі
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здатне забезпечити формування у студентів важливих якостей, які стануть
основою професійного становлення [1].
Розвиток

пізнавальної

активності

студентів

у

процесі

вивчення

природничо-наукових дисциплін, фізіології зокрема, потребує нових підходів
щодо методики проведення занять. Основна мета вивчення дисципліни в
умовах модернізації медичної освіти – міждисциплінарна інтеграція, створення
єдиного

освітнього

потенціалу

шляхом

використання

інноваційних

технологій. Пізнавальна діяльність осіб, що навчаються, у процесі засвоєння
системних знань набуває рефлексивного характеру, оскільки знання стають для
них особливим «предметом», який функціонує за своїми власними законами.
Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі зорієнтовані
на створення умов для самовираження і саморозвитку студента. Однією з таких
технологій є особистісно орієнтоване навчання, у центрі якого перебуває
особистість студента, її самобутність, самоцінність.
Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі ґрунтується на
певних принципах:


пріоритет індивідуальності, самоцінності студента, який є суб'єктом

навчального процесу;


співвіднесення освітніх технологій на всіх рівнях освіти із

закономірностями професійного становлення особистості;


визначення змісту освіти рівнем розвитку сучасних соціальних,

інформаційних, виробничих технологій і майбутньої професійної діяльності;


врахування індивідуального досвіду студента, його потреби в

самореалізації, самовизначенні, саморозвитку.
За таких умов відбувається гармонійне формування і всебічний розвиток
особистості,

повне

розкриття

її

творчих

сил,

набуття

неповторної

індивідуальності. Такий підхід до навчання і виховання студентів уже самою
своєю суттю сприяє формуванню пізнавальної діяльності студента, як
«суб’єкта»,

а головне – як

процесу [4; 5].

повноцінного учасника

навчально-виховного
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Інтерактивне навчання - різновид взаємонавчання, де і студент, і
викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, які чітко
розуміють, чим вони займаються, активно аналізують те, що знають, вміють і
здійснюють. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, створенню
атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати авторитетним
наставником студентського колективу [3].
Аналізуючи науково-методичні джерела, спираючись на власний досвід,
можна визначити нові підходи до проведення лекцій – у формі активного
діалогу, навчальної дискусії. З метою активізації навчально-пізнавальної
діяльності доцільним є

створення проблемних ситуацій, розв’язання

пізнавальних завдань під час лекції. Навчальна дискусія дає змогу викладачу
використати різні погляди щодо тієї чи іншої проблеми, а студентам –
обґрунтувати свою позицію, формуючи таким чином технологію критичного
мислення. Ефективну дискусію характеризує розмаїття думок, бажання
відшукати найбільш прийнятний варіант розв'язання дидактичної проблеми й
активна участь у ній співрозмовників. Порівняно з лекцією та бесідою вона
створює сприятливіші умови для активізації студентів і впливу на їхню психіку,
зокрема на творчу уяву.
Студенти швидко адаптуються до проведення занять з фізіології у формі
дискусій, достатньо активно працюють над питаннями фізіології травлення,
дискутують з приводу можливості життя без тваринного білку, варто чи ні їсти
після 18 години з точки зору саме фізіології. Тобто, найчастіше, через брак часу
і досить великий обсяг матеріалу, ми користуємося методом «побіжної»
дискусії. Також завдяки різним базовим рівням підготовки наших студентів
найчастіше проводимо спостережні дискусії за участю краще підготовлених
учасників, але вони також стимулюють пізнавальну діяльність решти студентів
на наступних заняттях з фізіології.
Ефективним є застосування ІКТ у навчальному процесі. Використання
презентацій, відео фрагментів на заняттях з фізіології дозволяє забезпечити
високий рівень концентрації уваги, розвиток логічного мислення студентів.
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Насамкінець я пропоную студентам завдання для самоконтролю у вигляді бліцопитування або тестування, що дає змогу визначити рівень засвоєння знань
безпосередньо кожним студентом та виявити складні питання, до яких
необхідно повернутися ще раз.
Робота в групах стимулює студентів до обговорення, використання
різних способів розв’язання завдань і дає можливість кожному проявити
ініціативу, самостійність, аналізувати свою роботу. Вона дозволяє повною
мірою застосувати принцип диференціації у системі особистісно орієнтованого
навчання. Робота в групі дає змогу кожному студенту самореалізуватись
незалежно від рівня його знань [2; 4].
Роботу в малих групах я широко використовую на практичних заняттях з
фізіології. Зокрема, метод «дебрифінгу», як один із варіантів роботи в малих
групах, успішно застосовується при дослідженні спинномозкових рефлексів та
мозочкових розладів. Важливою складовою даного методу є взаємооцінювання
і самооцінювання студентами правильності алгоритму дій при виконанні
практичних навичок.
Знання повинні засвоюватися з позитивними

емоціями – радістю,

зацікавленням. У педагогічній діяльності важливе місце займає гра. Рольова
гра – одна із складових частин комунікативних прийомів [6, с. 28]. Вона
розвиває здатність студента володіти предметом, сприяє взаєморозумінню,
збуджує

цікавість,

зміцнює

мотивацію

вивчення

природничо-наукових

дисциплін (зокрема фізіології). Саме рольова гра додає навчальному
спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення
фундаментальних предметів, підвищує рівень сприймання. Вона є могутнім
фактором психологічної адаптації студента, адже в подальшому, при вивченні
клінічних дисциплін, цей метод навчання буде одним із основних для
розв’язування ситуаційних практичних завдань (зокрема, ролі «лікар-пацієнт»).
Крім рольової гри на заняттях з фізіології цікавим є використання
проектно-рольової гри, яка поєднує даний метод навчання з методом проектів.
Зокрема, у формі проектно-рольової гри ми проводили заняття з фізіології
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травлення та обміну речовин. Студенти спробували себе у ролі дослідників,
журналістів, лікарів для вирішення поставленої проблеми, а тоді презентували
свої знання у формі студентської науково-практичної конференції. Це заняття
також поєднувало в собі проблемний метод навчання (творчий пошук),
самостійну роботу студентів і дидактичну гру.
Важливим засобом розвитку критичного мислення студентів є
залучення їх до науково-дослідницької діяльності, що стимулює пошукову і
пізнавальну активність майбутніх фахівців, сприяє їх саморозвитку і
самокритиці. Студенти охоче беруть участь у пошуковій діяльності з фізіології,
зокрема виконують свої роботи у вигляді рефератів і мультимедійних
презентацій. Обдаровані студенти під керівництвом викладача проводять свої
дослідження, які згодом успішно представляють на загальноколеджевих та
обласних студентських наукових конференціях
Підсумовуючи вищесказане, зазначу, що для формування пізнавальної
діяльності студентів потрібно використовувати інноваційні концепції навчання
на основі гуманістичної філософії освіти, надавати навчальному матеріалу
особистісного смислу, який би викликав навчально-пізнавальний інтерес у
студентів, використовувати оптимальні способи та прийоми викладання,
організаційні форми навчання, що активізують навчальну і пошукову діяльність
студентів.
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Тематика: Педагогічні науки
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ЕКОЛОГІВ НА ОСНОВІ КОНТЕКСНОГО НАВЧАННЯ
Біла Т.А.
к.с.-г.н., доцент
Ляшенко Є.В.
к.х.н., доцент
Охріменко О.В.
к.т.н., доцент
Херсонський державний аграрний університет
На сьогоднішній день основним завданням вищої школи є підготовка
компетентного фахівця, здатного ефективно діяти за межами учбових ситуацій,
розв’язувати типові і проблемні завдання у своїй професійній діяльності. Але,
розв’язанню перешкоджають об’єктивні та суб’єктивні причини.
До суб’єктивних причин відносяться низька мотивація студентів, що
спрямована на опанування професійної діяльності та формально-виконавчий
характер засвоєння професійно-спрямованих знань. А об’єктивні причини
приховуються у самій системі вищої освіти – це абстрактний характер
інформації, що пропонується студенту під час вивчення фахових дисциплін,
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традиційні технології навчання, спрямовані на сприйняття та запам’ятовування
навчального матеріалу.
Особливої

актуальності

на

сьогоднішній

день

набуває

розробка

технологій формування фахівців у вищій школі, максимально наближених до
умов майбутньої професійної діяльності. До таких технологій належить
контекстне навчання. Це така модель навчально-виховного процесу, яка формує
предметний та соціальний зміст професійної діяльності, забезпечуючи умови
трансформації навчальної діяльності студента до професійної діяльності
фахівця. Базовими формами контекстного навчання є: навчальна діяльність
академічного типу (лекційні, семінарські, практичні, лабораторні заняття,
самостійна та індивідуальна роботи); квазіпрофесійна діяльність (ігрові форми
занять);

навчально-професійна

діяльність

(науково-дослідницька

робота,

виробнича практика). Перехідними від однієї базової форми до іншої є
лабораторно-практичні заняття, аналіз ситуацій професійної діяльності,
спецкурси, спецсемінари.
Навчальна діяльність студентів під час вивчення курсу «Біогеохімія та
гідрохімія» реалізовується за допомогою лекцій та лабораторно-практичних
занять. Лекція, за допомогою якої формується предметний контекст діяльності,
має проблемний характер. Викладач формулює проблему «Як оцінити вміст
органічних речовин у природній воді?».

Проблемна ситуація в процесі

навчання передбачає, що суб'єкт (студент) хоче вирішити важке для себе
завдання, але йому не вистачає даних і він повинен сам їх шукати. Така
ситуація характеризує психологічний стан учня, що виникає в процесі
виконання навчального завдання, стимулюює його до пошуку нових знань і
способів діяльності.
Для того, щоб студенти розв’язали наведену вище проблему органічних
домішок у воді, необхідно ознайомитися з їх класифікацією, розкрити зміст
існуючих методик визначення, що опубліковані в наукових публікаціях і
методичних рекомендаціях з обґрунтуванням позитивних і негативних рис
кожної з них. Проте студенту надається можливість самостійно визначитися із
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власною позицією, викладач не тисне на нього своїм авторитетом і не вимагає
наслідувати його думку, заохочує студентів до формування власних суджень.
Відстоювання обраної позиції здійснюється під час практичного заняття,
що мають практико-орієнтований характер, де студенти не просто відтворюють
знання, які одержані під час лекцій, а висловлюють власну позицію,
здійснюють розбір конкретних методик визначення органічних речовин, дають
їм оцінку з різних позицій викладача і студента.
У такий спосіб формується не тільки предметна, а й соціальна основа
майбутньої професійної діяльності.
Провідним видом діяльності на практичних заняттях є квазіпрофесійна
діяльність, яка і передбачає відтворення в аудиторних умовах реальних умов
для проведення роботи над певним видом завдань, а саме складання
порівняльної характеристики прямих і непрямих методів визначення вмісту
органічних речовин.
Як правило, вміст органічних сполук у воді оцінюють сумарно: шляхом
визначення окиснювальності, тому що для оцінки санітарного благополуччя
водойми найбільш важливе значення має істотно розчинна органічна речовина.
Доцільно серед непрямих методів обрати перманганатну окиснюваність води за
методом Кубеля у кислому середовищі та у м’яких умовах.
Окиснюваність води є оцінкою її якості як показника забруднення
органічними і неорганічними сполуками, чим вища окиснюваність води, тим
гірше її якість, тобто вода забруднена стічними водами.
На лабораторному занятті кожен студент визначає перманганатну
окиснюваність свого зразка води і оцінює вміст органічних речовин у ній.
Наступним етапом є самостійна робота, під час якої студенти повинні
надати характеристику біохімічному споживанню кисню, охарактеризувати
показники БСК5, БСКповн., назвати їх оптимальні значення для поверхневих вод
та розв’язати індивідуальне завдання з даної теми відповідно до свого варіанту.
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Таким чином, проведення експерименту, робота з приладами та посудом,
самостійна робота по тематиці, розв’язання конкретних задач сприяє
оволодінню практичними навичками для майбутньої професійної діяльності.
Причин для формального виконання студентами завдань багато.
Узагальнюючи результати спостережень та аналізу навчально-методичних
матеріалів в умовах квазіпрофесійної діяльності студента до таких причин
відносимо: методично неякісні усні та письмові рекомендації щодо виконання
самостійної роботи, недосконалі форми контролю, непродумані обсяги та
терміни виконання завдань, які провокують навіть старанного студента на
пошук обхідних шляхів, відсутність належної мотивації, що сприяла б
підготовці до системної професійної діяльності; у студента слабкі уявлення про
майбутню професійну діяльність, нездатність перенести зміст окремого
завдання на сферу практичної професійної діяльності, навчальна легковажність
як

відображення

незорієнтованості

студента

на

майбутню

професію,

недобросовісність студента як індивідуальна риса.
Отже, методична робота у вищих навчальних закладах повинна
забезпечувати компетентність викладацького колективу щодо організації
самостійної роботи, поширення відповідного досвіду, обговорення засобів
підвищення її ефективності. Саме у таких умовах формується предметний
контекст майбутньої професійної діяльності студента і засвоєння знань набуває
особистісного сенсу з перспективою їхнього застосування у майбутній
професійній діяльності.
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Тематика: Економічні науки
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Білик Ярослав Вікторович
Науковий керівник: Богацька Н.М.
к. е. н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Нинішня ситуація наочно показує економічний та логістичний розвиток
світу, що дає компаніям можливість виходити на нові швидкозростаючі ринки.
Така

ситуація

посилює

конкурентний

тиск.

Підвищення

рівня

конкурентоспроможності є одним з головних факторів динамічного розвитку
кожної країни. Отже, якщо компанії хочуть вижити в умовах глобальної
конкурентоспроможності,

перед

ними

стоїть

завдання

підвищення

їх

конкурентоспроможності. Завдяки інтеграції України до глобальних процесів
підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на
зовнішніх ринках набуває все більшого значення.
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Один із способів побудувати сильне підприємство, яке могло б мати шанс
вийти на зовнішні ринки, - це сприяти розвитку підприємства на зазначених
ринках. Для розширення потрібні адекватні ресурси, які не завжди доступні для
малих та середніх компаній. Ось чому головна мета полягає у створенні та
розвитку динамічних, гнучких та ефективних підприємств різного масштабу та
сфер діяльності, які могли б виробляти продукцію та послуги високої якості,
забезпечуючи при цьому нові робочі місця.[1]
Важливим способом досягнення цих цілей є інтернаціоналізація
діяльності. І як результат - концентрація діяльності підприємства. Результатом
цього

є

підвищення

рівня

конкурентоспроможності

підприємства

та

поглинання більшої частини ринку.
Наша реальність характеризується невизначеністю світової економіки та
постійними змінами в балансі економічної діяльності, як у країнах з
розвиненою економікою, так і в країнах, що розвиваються. Не звертаючи уваги
на постійні державні витрати, метою яких є припинення регресу, рівень
розвитку країн з розвиненою економікою можна визначити як мінімальний
через такі проблеми, як безробіття та низький попит. Крім того, економіки
країн розвиваються з різною швидкістю, і в деяких з них існує ризик
повторного уповільнення. До переліку проблем додали також борги деяких
країн-членів ЄС, а також нестабільність фінансових ринків.
Сьогодні ситуація показує нам, наскільки важливо розробити нові
стратегії повернення економіки до стабільного стану. У той же час країни з
економікою, що розвивається, повернулися до здорового зростання, в той час
як економіка розвинених країн стикається з такими проблемами - зростанням
безробіття, слабким попитом, боргами та необхідністю проведення реформ на
фінансовому та ринку праці. Давайте розглянемо, що означає поняття
«конкурентоспроможність». На думку деяких вчених, конкурентоспроможність
- це те, як підприємство може реалізувати свою продукцію та послуги на
національному та міжнародному ринках з найкращою можливою вигодою.[2]
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Тут важливу роль відіграють такі фактори, як ціна, розвиток, місце
розташування, дослідження, обслуговування та якість. І конкуренція - це
суперництво учасників ринку за ресурси, клієнтів, ринкові сектори тощо. Як
тільки постачальник запропонує клієнту кращі товари чи послуги за нижчими
цінами, відбувається конкуренція. Існує багато видів конкуренції, але найбільш
важливими, на наш погляд, є конкурентоспроможність цін, послуг та дизайну.
Не тільки зовнішній конкурентний тиск, а й внутрішні сили призводять до
розвитку конкурентних переваг у порівнянні з конкурентами, тобто до
конкурентоспроможності.
Візьмемо, наприклад, цінову конкурентоспроможність.
Можна сказати, що підприємство є ціновим конкурентоспроможним,
якщо воно може продавати свою продукцію чи / та послуги за цінами, які
покривають виробничі витрати та приносять прибуток вкладеному капіталу.
Цінова конкурентоспроможність особливо важлива на ринках, де продаються
стандартизовані

товари.

Підприємства

торгівлі

підвищують

свою

конкурентоспроможність за рахунок диференційованої націнки. Такі види
нецінової конкурентоспроможності, як якість, сервіс, дизайн та інші, також є
дуже

важливими

для

продажу

товарів

та

послуг.

Цей

тип

конкурентоспроможності особливо важливий на ринках, де продаються різні
види та варіації продукції.[3]
На практиці конкурентоспроможність - це здатність компанії досягти
конкурентних переваг перед суб'єктами, що діють в одній ринковій сфері. Він
може виникати у таких формах:
- як здатність пропонувати більш низькі ціни, більш високу якість або
інші привабливі риси товару, ніж конкуренти;
- як здатність підтримувати та збільшувати частку ринку;
- як здатність підвищити внутрішню ефективність функціонування
підприємства;
- як здатність ефективно виконувати визначені цілі на ринку.
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Під час дослідження поняття конкурентоспроможності підприємства слід
вирішити, на яку проблему слід звернути особливу увагу:
- конкурентну позицію підприємства (місце на ринку на тлі конкурентів);
- конкурентний потенціал підприємства (засоби змагання конкурентів);
- конкурентна стратегія підприємства (засоби, за допомогою яких
компанії конкурують зі своїми конкурентами). [4]
За словами автора, конкурентну позицію підприємства слід розуміти як
функцію підприємства у визначеному секторі економіки або як шанс
підприємства на розвиток у порівнянні з його конкурентами.
Конкурентна позиція дає нам інформацію про те, як підприємство
використовує свої ресурси, вміння та навички для задоволення потреб клієнтів
та боротьби зі своїми конкурентами. Конкурентна стратегія означає основні
джерела конкурентних переваг підприємства, які ґрунтуються на глибокому
аналізі підприємства та зовнішніх факторах для досягнення його цілей. З
практичної точки зору важливо знати та розуміти, які умови та фактори
впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства. Існує два підходи
до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.
Конкурентоспроможність

є

визначальним

фактором

розвитку

підприємства. Конкуренція між компаніями - постійна особливість ринкової
економіки.

Залежно

від

сектора

економіки

конкурентоспроможність

відбувається на різних рівнях і в різних формах. Конкурентоспроможність - це
те, як підприємство може реалізувати свою продукцію та послуги на
національному та міжнародному ринках з найкращими можливими вигодами.
Конкуренція - це суперництво учасників ринку за ресурси, клієнтів, ринкові
сектори тощо.
Конкурентоспроможність підприємства включає такі компоненти конкурентний потенціал підприємства, конкурентну позицію підприємства та
конкурентну стратегію підприємства. Дізнавшись досвід великих закордонних
компаній, ми бачимо прямий взаємозв’язок між інтернаціоналізацією діяльності
підприємства, іншими словами централізацією діяльності та підвищенням її
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конкурентоспроможності. Великі компанії мають таку конкурентну перевагу,
як доступ до більшого капіталу.[5]
Багато великих компаній купують заводи, що випускають продукцію, яка
може конкурувати з власною продукцією, а не покращувати якість продукції,
яку вони виробляють. У такому випадку відбувається концентрація діяльності і,
як наслідок, переймають все більше сегментів ринку. Вихід підприємства на
ринки інших країн, поряд з деякими негативними факторами, також має чимало
позитивних для економічного розвитку країни. Найважливіші з них - інвестиції
в економіку, збільшення обсягу робочих місць та збільшення доходів бюджету.
Дивлячись на те, скільки іноземних компаній виходить на ринок України,
ми можемо побачити чітку тенденцію до зростання. Якщо говорити про вихід
українських підприємств на ринки інших країн, ми побачимо, що ситуація не
така оптимістична. Серед основних проблем, які заважають українським
підприємствам виходити на ринки інших країн, є захист зовнішніх ринків від
втручання ззовні, помилки національного управління та відмінності в системі
стандартів та інші. Не секрет, що не існує універсальної моделі ефективної
стратегії розвитку підприємства, тієї, яка б гарантувала кожному підприємству
найвищий рівень конкурентних переваг або автоматичний успіх на ринку.
З іншого боку, якби існувала така модель, таке поняття, як конкурентна
перевага, зникло б. Незважаючи на це, кожне підприємство повинно приділяти
максимум уваги вивченню факторів та умов, що мають найбільший вплив на
рівень конкурентоспроможності підприємства, щоб реагувати на їх зміни
найкращими можливими результатами.
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Тематика: Інші професійні науки
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ
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
Глобальна інформатизація останнім часом має істотний вплив на життя
людей і стає фундаментом нових якісних змін у світі та впровадженні сучасних
інформаційних технологій в будь-якій сфері людської діяльності.
В діяльності організації, установи або підприємства будь-якої галузі
неможливо

приймати

правильні

рішення,

використовуючи

виключно

багаторічний досвід та інтуїцію керівників. Це обумовлено тим, що суспільство
в цілому стало дуже складним і динамічним, і тому виникла гостра необхідність
завчасно передбачати шляхи і результати цього розвитку.
Враховуючи

динамічність

інформатизації

суспільства,

цілком

закономірне впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту
підприємства, де на перший план виходять інформаційні системи управління,
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які являють собою симбіоз технологічних інновацій та управлінських якостей
менеджера.
Зростаюче значення фінансової сфери в сучасному економічному
просторі так, як і швидкі зміни в ній, генерують потребу у фінансових
інноваційних

технологіях.

Нині

найпотужнішою

та

найдинамічнішою

складовою фінансової сфери в Україні, через деформацію і спотворення
фінансового середовища, – є банківські структури. Упродовж останніх років
було

досягнуто

певної

стійкості

вітчизняної

банківської

системи

зі

збереженням ринково-орієнтованої спрямованості, що дозволяє їй впливати на
посилення стабілізаційних процесів та здійснення структурних перетворень в
економічному просторі. Однак, зараз активно обговорюється питання щодо
шляхів реформування фінансового сектору України, передусім банківської
сфери [1].
Конкуренція в багатьох галузях економіки позначила першорядну задачу
для багатьох компаній – підвищення якості обслуговування і встановлення
довгострокових взаємовідносин з клієнтами. В цьому напрямку найбільш
дієвим та перспективним інструментом є інформаційні системи стандарту CRM
(Customer Relationship Management) [2].
В Україні впровадження автоматизованих систем, у тому числі й
електронного банкінгу, відбулось не так давно, а тому й досі існує велика
кількість проблем, що необхідно вирішити з метою співставлення банківської
системи України на один рівень з банківськими системами розвинутих країн.
Дослідження проблеми автоматизації банківської діяльності ведуться
багатьма українськими вченими (О. М. Ананьєв, В. М. Антонов, та інші),
зарубіжними (П. Ю. Бєлкін, Ф. Ю. Машихін, та інші). Широко відомі роботи
У. Альбрехта, А. Паттокса, Т. Вільямса, Л. Р. Кнудсена, М. Мацуї та інших.
Однак, на сьогодні автоматизація банківської діяльності та модернізація
банківських систем не є глобальною і визначається, головним чином,
стратегічними інтересами.
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Сучасні рішення в області CRM дозволяють підприємствам оптимізувати
процес взаємодії з клієнтами, а також створювати ефективний механізм
управління маркетингом, продажами і сервісом. Як результат, компанія може
звернутися до «потрібного» замовника в «правильний» момент часу, з найбільш
ефективною пропозицією та у найбільш зручному для замовника каналу
взаємодії.
В цілому CRM-система, як і більшість автоматизованих інформаційних
систем, покликана швидко обробляти велику кількість інформаційних потоків й
оперативно створювати звіти, як реакція на зміну середовища функціонування.
З

точки

зору

принципової

схеми,

CRM-система

являє

собою

цикл

інформаційних процесів.
Стосовно розробників продукту, то у даному сегменті представлено
безліч розробників як локальних, так і визнаних в усьому світі, що пропонують
системи для підприємств або установ (організацій) будь-якого масштабу.
Серед найбільш активних учасників на вітчизняному ринку CRM-систем
можна виділити українські компанії: «Парус», «Terrasoft», «IDM», «Інком»;
закордонні фірми в сфері інформаційних технологій: «Галактика», «ABBY»,
«1С», «Oracle» та «Microsoft», «SAP» та інші.
В той же час необхідно відзначити еволюцію самої технології CRM.
Модною останнім часом стала заміна поняття CRM визначенням e-CRM
(Електронне управління стосунками з клієнтом). Концепційні засади е-CRM
вирізняються тим, що переносять частину стосунків з клієнтом до Інтернету. ECRM означає з’єднання будь-яких інтеракцій з клієнтами, функцій продажу,
маркетингу, а також обслуговування клієнта (функцій безпосереднього
контакту з клієнтом – front-office) з функцією управління замовленням,
фактуруванням і поставкою (функції тилу – back-office).
Таким чином, відбувається сполучання нових каналів і технологій
Інтернет з традиційними, такими як, наприклад, системи голосового
обслуговування, безпосередній продаж чи контакт face-to-face [3].
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Одним із напрямів розвитку CRM-систем із посилення особистісного
підходу до клієнтів є їх інтеграція з соціальними мережами, тобто через SCRM.
Social CRM є інструментом, який сприяє кращій, більш ефективній
взаємодії з клієнтом і використовує колективний розум більш широкого
клієнтського співтовариства з передбачуваним поліпшенням контакту між
підприємством та її потенційними і реальними клієнтами. Мета Social CRM
полягає в побудові більш близьких відносин із клієнтами і прив’язці їх до
компанії шляхом створення громадської екосистеми для кращого розуміння,
чого хочуть і як вони взаємодіють з різними точками дотику компанії,
наприклад, продажу, обслуговування клієнтів тощо. [4]
Вітчізняні ІТ-компанії менше розробляють власне стандартизоване CRM
програмне забезпечення надскладного характеру з подальшим продажем
ліцензій на його використання, більшість продають послуги з розроблення
програмного забезпечення на замовлення під потреби клієнта (інші пропонують
комплексне обслуговування ІКТ-процесів). [5]
Сьогодні на ринку існує багато пропозицій щодо програмного
забезпечення CRM-систем. Основні постачальники систем програмного
забезпечення управління взаємовідносинами з клієнтами в Україні представлені
на рисунку 1.

Рисунок 1 – Основні постачальники CRM-систем в Україні [6]
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Але, слід зауважити, що Український ринок CRM-систем протягом
останніх років показує динамічне зростання. Велика кількість наявних на
вітчизняному ринку CRM-рішень дає змогу, залежно від галузі та поставлених
завдань, досягти максимальної віддачі в управлінні відносинами з клієнтами,
адже одним із основних принципів сьогоднішнього ведення бізнесу є
клієнтоорієнтованість.
Отже, впровадження сучасних CRM-систем, як інструменту автоматизації
CRM-стратегії, дозволять підприємствам (організаціям, установам) суттєво
покращити роботу з клієнтами та збільшити обсяг реалізації продуктів. CRMсистеми забезпечать координацію дій різних структурних підрозділів на основі
загальної платформи взаємодії з клієнтами. В якості ключового інструменту для
залучення та утримання клієнтів / користувачів, прикладні програми CRM
дозволять

мінімізувати

людський

фактор

при

роботі

з

клієнтами / користувачами та підвищити прозорість у діяльності у будь-якій
сфері. Також, слід зауважити, що перспективними тенденціями є впровадження
Social CRM-систем, використання мобільних додатків.
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Тематика: Економічні науки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Богельська І.В.
Пірус Я.Р.
студентки групи Ф-41
Тернопільський національний економічний університет
Науковий керівник: Русін В.М.
к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Тернопільський національний економічний університет
В сучасних умовах фінансово-економічної кризи для будь-якого
державного органу важливим є прийняття ефективних управлінських рішень,
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які в свою чергу залежать від того наскільки оперативно та раціонально
обробляються всі необхідні дані. В зв’язку з запровадженням програмноцільового методу виконання бюджетів на всіх рівнях задля скорочення видатків
та раціонального використання бюджетних коштів, актуальності набуває
питання підвищення рівня продуктивності праці фахівців. Саме сучасні
інформаційні технології є тою платформою, де формується високотехнологічне
суспільство і на якій кожен працівник органу Державної казначейської служби
України має можливість проявити свій інтелектуальний потенціал. Це створить
сприятливі умови для забезпечення ефективного виконання працівниками своїх
посадових обов’язків.
На сьогодні важливим для розвитку української держави є забезпечення
дієвості

та

ефективності

функціонування

системи

казначейського

обслуговування бюджетів всіх рівнів за допомогою сучасних методів
інформаційної обробки, постійного вдосконалення та оновлення багаторівневої
інформаційно-обчислювальної системи казначейства. Вище зазначенні цілі
були закладені в концепцію розвитку інформаційних технологій Державної
казначейської служби України на 2015-2017рр. [1, c. 230-231].
Основна мета інформаційних технологій у казначейській системі –
створення інформаційного продукту, що дає змогу відобразити діяльність
Державної казначейської служби України, виконання нею функцій. Крім того,
важливим напрямом її діяльності є також формування фінансової звітності про
казначейське виконання бюджетів, що забезпечує базу для прийняття
управлінських рішень.
Для підвищення ефективності управління створюється автоматизована
фінансова інформаційна система управління процесом виконання бюджетів, у
якій основним компонентом є комп’ютеризований технологічний контур.
Управління казначейською справою, засноване на використанні комп’ютерних
технологій, враховує існуючі у системі казначейства інформаційні потоки та їх
призначення [2. с. 82].

125

Отже,

задля

вищезазначеної
використання

впровадження

концепції
передових

необхідно

електронного
застосувати

інформаційних

казначейства
такі

технологій.

згідно

нові

принципи

Це

принципи:

достовірності інформації та застосування електронного цифрового підпису;
єдині технічні стандарти та сумісність; простота та впорядкованість;
конфіденційність

та

інформаційна

безпека;

максимальна

інтеграція

з

інформаційними ресурсами органів державної влади; доступність та прозорість
інформації; гарантована безпека даних [3. с. 21].
Загалом впровадження інформаційних інструментів відбулося вже давно і
з кожним роком спектр їх дії розширюється. Зокрема з 2014 року в Україні діє
Автоматизована інформаційна система казначейства, яка на Державному рівні
забезпечується програмним комплексом АС «Є-Казна» для обліку доходів
Державного бюджету, адміністрування і розподілу податків між бюджетами
різних рівнів. В 2018 році відповідно до наказу Міністерства фінансів
України № 340 введено в дію автоматизовану систему подання електронної
звітності клієнтами Державної казначейської служби України (АС «ЄЗвітність»). Дана система дозволяє подавати фінансову та бюджетну звітність
клієнтам що обслуговуються у системі Державної казначейської служби
України. Система обслуговування має багато переваг для клієнтів. До
основних з них можна віднести такі як: обмін документами між клієнтами та
Казначейством здійснюється електронними засобами (тобто відсутні витрати
часу та на транспорт для клієнтів, а також зменшується паперовий
документообіг); послуги з генерації ключів електронного цифрового підпису
Казначейство надає безкоштовно; користування СДО Казначейство не
потребує абонплати; підключення клієнтів до СДО є безкоштовним; на всіх
етапах використання системи Казначейство надає клієнтам безкоштовну
підтримку; вся інформація, якою обмінюються клієнти та Казначейство,
надійно захищена системою та недоступна для сторонніх осіб.
Сьогодні перспективним напрямком для казначейства є впровадження
проекту «Електронний бюджет», який призначений для забезпечення
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відкритості, прозорості та підзвітності діяльності органів державної влади та
органів

місцевого

самоврядування,

а

також

для

підвищення

якості

фінансового менеджменту організацій сектора державного управління за
рахунок формування єдиного інформаційного простору і застосування
інформаційних

і

телекомунікаційних

технологій

в

сфері

управління

суспільними фінансами [4. с. 2].
Таким

чином

основним

напрямками

розвитку

автоматизованої

інформаційної системи казначейства є: ІТС ДКСУ до системи електронного
казначейства (e-treasury), з централізованою системою обробки інформації та
юридично значимим внутрішнім і зовнішнім електронним документообігом;
оптимізувати

процес

обслуговування

розпорядників

та

одержувачів

бюджетних коштів шляхом запровадження електронної форми якісного
обслуговування клієнтів з використанням надійних засобів ЕЦП та сучасних
інтернет-технологій; зменшити витрати на підтримку ІТС ДКСУ; посилити
інформаційну

безпеку;

запровадити

повноцінний

внутрівідомчий

електронний документообіг із застосуванням електронного цифрового
підпису, та інтегрувати систему «Електронне казначейство» (e-treasury) з
системою «Електронний уряд» (e-government); розширити використання
системи формування оперативної звітності АС «Є-Звітність»; спростити та
вдосконалити адміністрування інформаційних ресурсів.
Список літератури:
1. Савастєєва О.М., Арнаут К.О. Електронне Казначейство України –
сучасний формат обслуговування касового виконання бюджетів. Фінансові
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4.

Концепція

розвитку

інформаційних

технологій

Державної

казначейської служби України на 2015-2017 рр. // Державна казначейська
служба України. – К.: 2015. – 15 с.

Тематика: Інші професійні науки (Технічні науки)
ВПЛИВ ДИГІТАЛІЗАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ
ПРОЕКТАМИ
Бойко Євгенія Григорівна
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Кандидат технічних наук, доцент кафедри управління проектами, ORCID:
0000-0002-2000-4258, тел.: (097) 214-92-52, boikoye2019@gmail.com
Найбільші та складні інвестиційні проекти реалізуються сьогодні в сфері
будівництва. У ринкових умовах розвитку національної економіки сфера
будівництва є однією із провідних та найважливіших із видів економічної
діяльності в Україні. Це пов’язано з тим, що будівельна галузь в Україні
створює велику кількість робочих місць і використовує продукцію всіх галузей
народного господарства [1].
Складність будівельних мультипроектів являється основною причиною
того, що всього лише 15% всіх робіт проектів виконуються в задані терміни і в
рамках бюджету. З огляду на це, а також на той факт, що ринкові умови
вимагають від підприємств підвищувати ефективність і швидше впроваджувати
інновації, стає очевидним, що організаціям в будівельній галузі необхідно
переглянути підходи до реалізації проектів.
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Можливі пропозиції щодо розв’язання цієї проблеми розглянуто з
урахуванням досвіду інших країн. В будівельній галузі слід впроваджувати
більш ефективні способи управління проектами. Єдина автоматизована система
повинна вирішувати два основні завдання. По-перше, це фіксація даних у
вигляді документів і креслень, включаючи технічну інформацію, яка
створюється в різних додатках. По-друге, це забезпечення постачальникам
можливості обміну важливою інформацією в будь-якій точці світу. У базі даних
системи повинен зберігатися план виконання проекту, засобами системи
повинні відслідковуватися його основні етапи, фіксуватися всі документи та
креслення. Необхідне єдине сховище для всіх файлів, які використовуються в
роботі. Крім того, система повинна відстежувати дотримання нормативних
вимог, попереджати керівників про відхилення і їх причини, а також в
реальному часі надавати повну інформацію про проект, що дозволить приймати
оптимальні рішення.
Для досягнення поставленої мети запропоновано новий підхід до
управління проектами, заснований на "розумних" інноваціях. При такому
підході дигіталізація сприяє створенню інновацій [2].
Розглянемо цей аспект більш детально. Що собою представляють
«розумні» інновації при реалізації інвестиційно-будівельного проекту? Основна
ідея: інвестиційні проекти повинні стати більш інтелектуальними за рахунок
застосування цифрової інформації, націленого на підвищення ефективності та
зниження собівартості на всіх етапах.
"Розумні" інновації на основі дигіталізації – платформа для створення
"розумних" інновацій. Система, яка призначена для сфери будівництва,
повинна здійснювати управління інвестиційним проектом на всіх етапах,
підтримуючи виконання основних процесів:
-

управління обладнанням і даними;

-

управління основними і супровідними документами;

-

управління змінами;

-

управління інвестиційними проектами в масштабах підприємства;
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-

управління вирішенням проблем, що виникають;

-

управління тендерними заявками;

-

передача проекту замовнику;

-

управління взаємодією систем;

-

віртуальний введення в експлуатацію;

-

контроль даних;

-

інтеграція з корпоративними системами підприємства;

-

управління активами.

Успішно функціонуюча цифрова платформа повинна вирішувати чотири
завдання:
1.

Залучення користувачів.

Прогрес у розвитку технологій дозволяє надавати інформацію всім
учасникам проекту в потрібному вигляді, в потрібний час і в потрібному місці –
наприклад, на мобільному пристрої (смартфоні, планшеті, ноутбуці). Крім того,
система повинна надавати тільки необхідну інформацію в контексті,
відповідному посадовим обов'язкам співробітника.
2.

Використання інтелектуальних моделей.

«Розумні» технології повинні бути вбудовані вже в платформу такої
системи. Приклад, інтелектуальні моделі. Коли в будівельну конструкцію
вносяться

зміни,

система

розсилає

повідомлення

учасникам

проекту,

попереджаючи про можливі проблеми, які запропоновані зміни може викликати
на подальших етапах. Крім того, система забезпечує централізоване зберігання
будь-яких моделей (Наприклад, креслень [і 3D-моделей], створених в різних
CAD-системах), що надходять з будь-яких джерел, і доступ співробітників до
таких моделей.
3.

Прискорення створення інновацій.

Запропонована платформа повинна мати єдине сховище всіх даних, що
створюються протягом життєвого циклу проекту – від задуму до закінчення
терміну служби. Це прискорює створення інновацій і отримання фінансової
віддачі.
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4.

Адаптивність.

Термін життя проекту може досягати півстоліття і більше, тому будь-яка
система, що застосовується повинна відповідати вимогам завтрашнього дня.
Рекомендують застосовувати платформи з відкритим вихідним кодом,
засновані

на

найсучасніших

технологіях.

Вони

забезпечують

швидке

впровадження і інтеграцію з іншими системами за стандартами ISO
(Наприклад, ISO 14306) [3].

Подібне рішення має простежувати процеси і

керувати ними. Необхідно гарантувати, що показники, затверджені багато років
назад (при підготовці тендеру), будуть дотримуватися протягом всього терміну
життя проекту.
Переваги запропонованого підходу:
-

Повторне використання інформації;

-

Управління даними проекту;

-

Прийняття оптимальних рішень;

-

Зростання продуктивності і прибутку будівельних організацій.

Перспективою подальших досліджень у цьому науковому напрямі є
розроблення рекомендацій з використання та розвитку даної системи.
Список літератури:
1.

Ступнікер Г.Л. Щодо перспектив розвитку діяльності будівельних

підприємств України [Текст] / Г.Л. Ступнікер // Східна Європа: економіка,
бізнес та управління. — 2016. — Вип. 1 (01). — С. 86–90.
2.

Бушуєв

Д.А.

Механізми

управління

проектами

в

умовах

«поведінкової економіки» [Текст] / Д.А. Бушуєв // Управління розвитком
складних систем. – 2018. – № 34. – С. 19 – 25.
3.

Питерс Д. Дигитализация преобразует экономику и повышает

эффективность инвестиционных проектов [Текст] / Д. Питерс //
графика, 2016, № 1, с. 4–7.

САПР и

131

Тематика: Інші професійні науки (Архітектура)
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНО-ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ
ЖИТЛОВОГО КВАРТАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА РІВНЕ
Бойко Х.І.
студентка
Звір Р.Ю.
студентка
Коник С.І.
викладач
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.
Композиційно-планувально-просторова структура міст України різниться
у залежності від етапів та передумов формування даних територіальних
одиниць. Рівне — місто обласного значення в Україні, площею 63 кв. км.,
розташоване на північному заході України. Чисельність населення становить
246 тис. мешканців станом на грудень 2018 р..

Композиційно-планувальна-

просторова міста радіально-колоцентрчна, а центр міста сформовано у межах
вулиць: Проспект Миру, вулиця Міцькевича, вулиця Бандери
Місто поділене на шість адміністративних районів : Золотіїв, Північний,
Щасливе, Тинне, Боярка та Ювілейний , які сполучаються між собою та
центральною частиною дорогами регіонального і місцевого значення, більшість
з яких обслуговуються громадським транспортом. [1]
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Рис. 1. Схема адміністративно-територіального устрою міста Рівне.
У центральній частині міста сконцентровано культурні, релігійні,
адміністративні та освітні установи, а також житлові квартали, представлені
забудовою різних періодів. Наприклад, окремими об’єктами можна виділити:
Флігельногий палац Князів Любомирських 18 ст., муровані будинки кінця ХІХ
- початку ХХ ст..
Міською радою міста Рівне було запропоновано ділянку у центральній
частині

для опрацювання на конкурсі «Rivne Revital 2019». Завданням

конкурсу було проналізувати потенціали розвитку існуючого кварталу забудови
та транспортної мережі та запропонувати концепцію ревіталізації.
Основна частина
Ділянка опрацювання розташована у центральній частині міста Рівне, у
межах вулиць Соборна, Чорновола, Драгоманова, 16 Липня. Територія
розташована в центральній частині міста та примикає до однієї з головних
транспортних сполучень місцевого значення – вулиці Соборної. Ділянка
знаходиться в зручній доступності до транспортно-пересадкових вузлів міста:
до залізничного вокзалу – 1,2 км., до автовокзалу – 2,2 км.
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Рис. 2. Схема розміщення проектованої території в структурі міста Рівне.
Ділянка проектування є доступною завдяки обслуговуванню громадським
транспортом: маршрутними таксі та тролейбусам. Основні транспортні потоки
тролейбусів здійснюються радіально у напрямках з північного-заходу на
південний-схід та з північного-сходу на південний-захід. Маршрутні таксі
мають складнішу конфігурацію маршруту – кільцеву або хордову.

Рис. 3-4. Схеми руху маршрутних таксі. [2] Рис. 5. Схема руху тролейбусів.
[2]
Функціонально - планувальна організація простору вулиць та суміжних з
територією проектування просторів - незадовільна. Хаотичне паркування авто
на вулиці Чорновола призводить до ускладнень транспортної руху, водночас
виділених паркомість немає.

Пішохідна і велосипедна мережа недостатньо

розвинені, покриття тротуарів перебуває у незадовільному технічному стані, і
потребує оптимізації для забезпечення належної мобільності населення, у тому
числі для маломобільних груп населення. [3]
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Проектною пропозицією передбачено корегування профілю у межах
вулиць Чорновола та 16 Липня шириною дві смуги по 3,5 м кожна
облаштуванням велосмуг у межах проїзної частини зі заміною дорожнього
покриття. Також пропонується облаштувати місця-кишені для тимчасового
паркування, парклетами у поєднанні з озелененням і місцями відпочинку та
заміною покриття пішохідної частини з влаштуванням пішохідних переходів в
один рівень з тротуаром.

Рис. 6. Розріз по вулиці Чорновола.

Рис. 7. Розріз по вулиці 16 Липня.

Ділянка проектування є існуючим комунікаційним бар`єром між двома
зеленими територіями - Парком культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка та
Парком «Лебединка», основне сполучення між якими відбувається через
вулицю Драгоманова. Проектна пропозиція передбачає обмеження руху
автомобільного транспорту по даній вулиці, надавши пріоритет пішохідному
руху, з облаштуванням доріжок для велосипедів та інших видів двоколісного
транспорту. Формування поліфункційного простору вулиці представлено
об’єктами громадського обслуговування, а саме закладами харчування,
торгівлі, місцями відпочинку.
Проектною пропозицією передбачається заміна дорожнього покриття
вулиці Соборної та модернізація вуличного простору. [4]

Рис. 8. Розріз по вулиці Драгоманова.

Рис. 9. Розріз по вулиці Соборній.

135

Однією з проблем території існуючого житлового кварталу є хаотичність
забудови з функціональними і комунікаційними бар’єрами у вигляді огорож.
Проаналізувавши

стан

території

було

визначено

сформовані

внутрішньоквартальні пішохідні зв’язки та місця відпочинку мешканців. На
основі виявлених існуючих пішохідних зв’язків запропоновано сформувати
нові сполучення, що включатимуть місця відпочинку та комунікації населення,
сучасні дитячі та спортивні майданчики, благоустрій та озеленення. [5]

Рис. 10-11. Схеми транспортно-пішохідних зв’язків. (існуючих та проетованих)
Висновок:
Проаналізувавши існуючу ситуацію транспортно-пішохідної мережі,
визначено ряд проблем, а саме поганий технічний стан дорожнього покриття,
відсутність місць паркування автомобілів та хаотичність організованого
громадського простору вулиць. Для вирішення вищезгаданих проблем
запропоновано ряд заходів, спрямованих на покращення технічних та
функціональних характеристик вулично-дорожньої мережі даної території та
підвищить якість комунікації у загальноміському контексті.
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Тематика: Інші професійні науки
ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ДЛЯ
ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
Боковий А.В.
студент VI курсу
факультету інформаційних систем,
фізики та математики
СНУ імені Лесі Українки
Гришанович Т.О.
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри
прикладної математики та інформатики
СНУ імені Лесі Українки
Постановка проблеми. Сучасний світ звик до користування мережею
Інтернет – зручного та миттєвого доступу до необхідної нам інформації. У
зв’язку з цим постійно міняється цільова аудиторія користувачів, причому
аудиторія не зменшується, тому що потреба в розробці та застосуванні
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ефективних і

найбільш затребуваних комп'ютерних програм і технологій

сьогодні зростає.
Головна перевага і перспектива веб-ресурсів полягає в тому, що вони
роблять наше життя більш комфортним та менш затратним. До прикладу
продукт, який ви шукаєте здебільшого має відгуки про нього, огляд, оцінку та
необхідну інформацію, це значно економить час аніж відвідування безлічі
магазинів.
Також мережа Інтернет пропонує значні переваги для магазинів та
підприємців. такі як економію коштів на оренду торгових приміщень та
широкий спектр реклами, що розширює кількісну базу потенційних клієнтів та
партнерів, а також економлячи кошти на оренду торгових приміщень та
рекламі.
Електронна комерція має стратегічний напрям що сприяє розвитку та
забезпечує можливість здійснення онлайн покупок, продажів, сервісного
обслуговування

клієнтів,

здійснення

окремих

комерційних

операцій

використовуючи мережу Інтернет та комп’ютерну мережу. Одним з видів
електронної комерції є торгівля за допомогою інтернет-магазину.
Область онлайн-торгівлі активно розвивається і все більше і більше
приваблює споживачів, це сприяє зростанню доходу та прибутку. Віртуальні
майданчики надають відвідувачам детальну інформацію про товар, можливість
порівнювати ціни від декількох продавців, читати відгуки інших покупців, а
головне, ви можете домовитись про хвилини доставки до вашої домашньої
адреси, заощаджуючи час для відвідування магазинів.
Крихітного початкового капіталу достатньо для відкриття інтернетмагазину, що є основою для подальшого розширення та досягнення рівня
онлайн роздрібної торгівлі.
Все більше і більше компаній намагаються затвердити свій продукт на
ринку в онлайн середовищі. Однак такий підхід не відбувається зі створенням
банерних сторінок та використанням реклами і статей на електронних журналах
та інформаційних порталах. З розвитком інтернет-середовища розвивається і
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сама пропозиція. Нині люди можуть не тільки отримувати інформацію, яка
цікавить, але і здійснювати покупки. При цьому за допомогою інтернетмагазинів можна купувати товари абсолютно різних категорій, як прості
споживчі, так і високотехнологічні.
Основну частину аудиторії користувачів глобальної мережі Інтернет
складають люди, що працюють в офісах і проводять величезну частину часу за
комп'ютером. Зазвичай їх спосіб життя не дозволяє їм витрачати велику
кількість часу на походи по торгових центрах в розшуках саме того, що їм
потрібно. Здатність замовити зацікавлений продукт в Інтернеті для них є
справді виходом із ситуації.
Незважаючи на низький рівень витрат, реклама інтернет-магазину може
потребувати набагато більше зусиль, ніж задана точка. Подальше їх
призначення багато в чому залежить від якості бізнес-плану.
Менеджмент і персонал для інтернет-магазину теж істотно впливає на
успіх. Співробітники повинні мати достатній рівень кваліфікації для
консультації клієнтів, роботи із замовленнями, управління магазином і т д.
Технічні та візуальні характеристики сайту неможливо контролювати без
наявності спеціальних знань. Фірмовий стиль, оформлення, структура та
наповнення відіграють важливу роль для формування іміджу і впізнавання
серед користувачів. Власник повинен розуміти, як працює система в загальному
і слідкувати за тенденціями у сфері веб-технологій.
Інтернет-магазини є досить популярними в різних сферах діяльності і
користуються великим попитом. Тому їх розробка і дослідження є актуальною
задачею сьогодення.
Інтернет-магазини є досить популярними в різних сферах діяльності і
користуються великим попитом. Тому їх розробка і дослідження є актуальною
задачею сьогодення.
Мета дослідження – специфіка роботи односторінкових застосунків,
розробка інтернет-магазину для продажу товарів.
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Результати дослідження. Для будь-якого користувача інтернет-магазину
головними перевагами є швидкість завантаження і простота навігації. Це
забезпечує клієнтська частина проекту, що створена на базі бібліотеки для
написання односторінкових застосунків – React, яка розробляється компанією
Facebook. В односторінковому застосунку використано HTML, CSS, JS ES6.
Також були використані популярні бібліотеки, які значно покращують процес
розробки, подальшу підтримку продукту та досвід користування для
користувачів: react-redux, react-router, redux-thunk, redux-devtools-extension.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання:
–

розглянути основні теоретичні положення щодо підходів по

створенню веб-сайтів та методів і засобів їх розробки;
–

проаналізувати сучасні засоби для створення веб-сайтів;

–

сформулювати вимоги до сайту, що розробляється;

–

розробити графічний інтерфейс веб-сайту;

–

спроектувати та створити базу даних;

–

розробити інформаційне наповнення веб-сайту;

–

розробити інтерфейс, структуру та дизайн мобільного сайту;

–

реалізувати інтернет-магазин для продажу товарів на базі обраного

інструментарію;
–

провести тестування і налагодження інтернет-магазину.

Реалізовано основні функції інтернет-магазину, такі як:
–

каталог товарів;

–

фільтр пошуку;

–

сторінка товару;

–

компонент «кошик» та форма відправки замовлення;

Висновки. В проекті підкреслюється актуальність розробки інтернетмагазин по продажу товарів, щоб зекономити час на пошук, всі товари будуть
зібрані в єдиному місці в розробленому ресурсі. Складено функціональну схему
інтернет-магазину, описано етапи і засоби розробки, було спроектовано та
реалізовано веб-сайт за допомогою бібліотеки React.
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Тематика: Педагогічні науки
ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5-6
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QR-код (з англ. quick response – швидкий відгук) - двомірний символ. Він
був винайдений у 1994 році

японською компанією «Denso-Wave» та

затверджений як міжнародний стандарт ISO (ISO / IEC18004) у червні 2000
року. Спочатку цей двовимірний символ призначений для використання у
виробничому контролі автомобільних деталей, але він набув широкого
поширення в інших сферах. Так, сьогодні QR-коди вчителі використовують у
навчанні школярів.
На відміну від старого штрих-коду, який сканують тонким променем, QRкод визначається сенсором як двовимірне зображення. Три квадрати в кутах
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зображення та менші синхронізувальні квадратики по всьому коду дозволяють
нормалізувати розмір зображення і його орієнтацію, а також кут, під яким
сенсор розташований до поверхні зображення. Точки переводяться в двійкові
числа з перевіркою контрольних сум. QR-код містить значно більший обсяг
інформації, ніж штрих-код. У той час як звичайні штрих-коди здатні зберігати
максимум приблизно 20 цифр, QR-код може обробляти від кількох десятків до
кількох сотень разів більше інформації. QR-код здатний обробляти всі типи
даних, такі як числові та алфавітні символи. В одному символі може бути
закодовано до 7089 символів. Необхідно зазначити, що QR-код несе
інформацію

як

горизонтально,

так

і

вертикально.

QR-код

можна

використовувати не лише у сканерах, підключених до комп'ютерів, а й у
мобільних телефонах. Перевагою використовування QR-коду є те, що
користувачі можуть легко робити QR-код за допомогою вільного програмного
забезпечення, не витрачаючи багато зусиль та часу [1]. Сьогодні існує велика
кількість сервісів, за допомогою яких можна створити QR-код. Наприклад,
використовуючи сервіс QRcodes.com.ua, маємо можливість створити власний
код. Для цього потрібно обрати з якою інформацією будемо працювати: текст,
візитка, посилання, e-mail, SMS, GPS координати. Обираємо вкладку текст і
вводимо завдання. Фінальний етап – створити QR-код та завантажити.
Наприклад, завдання для учнів 6 класу з математики, де потрібно переставити
букви в словах і отримати математичні терміни (Рис. 1).

Рисунок 1. Завдання з математики
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Для читання QR-кодів користувачу потрібно завантажити спеціальні
програми на пристрій. Майже для кожної моделі телефону підійде додаток
ReaderKaiwa. QR Droid — це більш серйозна програма, яка дає можливість
зчитувати, створювати власні QR-коди.
Використання QR-кодів на уроках математики в 5-6 класах робить
заняття нетрадиційним, яскравим, насиченим, наповнюючи його зміст
знаннями з інших наочних областей, що перетворюють математику з об’єкту
вивчення в засіб отримання нових знань. Окреслимо фактори використання QRкодів на уроках математики: різноманітність представлення навчального
матеріалу; унаочнення інформації; звільнення від рутинної роботи, що
відвертає увагу від засвоєння основного змісту; організації колективної та
індивідуальної дослідницької роботи; можливість диференціювати роботу учнів
у залежності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів та ін.
На уроках математики в 5-6 класах вчитель може впровадити QR-коди за
такими напрямками, як:
1. QR-код як елемент квест-уроку. Квест у школі – це гра, основним
принципом якої є покрокове виконання заздалегідь підготовлених завдань.
Вчитель розміщує запитання у класній кімнаті, по школі. Ці запитання
потребують конкретних відповідей, чиї варіанти буде розміщено на тому ж
аркуші поряд з QR-кодами. Лише правильна відповідь дозволить перейти до
наступного запитання, неправильна – змусить повернутися до певного етапу.
Уся потрібна інформація буде зафіксована у кодах.
2. QR-коди в ігровому форматі роботи. Розробіть ігри з роздатковими
матеріалами, де учні самостійно зможуть перевірити якість виконаної роботи.
Додайте половину QR-коду на бланку із запитанням, а іншу половину – на
бланку із відповідями. І щоб зчитати інформацію, потрібно поєднати дві
частини коду. Якщо учень обрав неправильний варіант, то зчитування не
відбудеться. Це прекрасний варіант роботи для самоконтролю.
3. Інструмент для прискорення поширення інформації. Використовуючи
коди, ви зможете надавати швидкий доступ на посилання до сайтів, де
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розміщена додаткова навчальна література, які допоможуть розкрити ту чи
іншу тему.
4. Елемент домашнього завдання. Додайте QR-код у домашнє завдання.
За ним може бути сховане посилання на додаткові матеріали, презентація чи
конспект до уроку, що дуже допоможе учням, які відстали у роботі. Також
таким чином ви можете записати та надати ролик, за яким діти пригадають
матеріал з попередньої теми [2].
Отже, використання QR-кодів у процесі навчання математики відкриває
цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення
учнями предметного матеріалу. Застосування QR-коду на уроках математики –
гарна можливість активізувати пізнавальні інтереси учнів під час вивчення та
закріплення нового матеріалу, підвищити мотивацію навчальної діяльності,
організувати самостійну роботу учнів.
Список літератури:
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Тематика: Економічні науки
ПРОБЛЕМАТИКА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Бондаренко П.І.
Полтавський інститут економіки і права,
Заступник директора з адміністративно господарських питань
Прийнявши 01 липня 2010 року Закон України «Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики», наша держава в положеннях статті 7 цього Закону
регламентувала засади внутрішньої політики в економічній сфері [1]. Але
прогресу в цій сфері з тих пір, як українська, так і світова спільнота, досягла
набагато менше, ніж чекала. Вітчизняне економічне та фінансове середовище
як і раніше знаходиться в кризовому стані. Зокрема, розуміючи всю серйозність
ситуації, міжнародні економічні організації всебічно вивчають все позитивне,
що вдалося зробити за роки незалежності українській державі. Міжнародні
експерти досліджують виниклі в цей час нові проблеми, – з метою закріпити
позитивне і уникнути допущених помилок. В тісній співпраці з міжнародними
експертами вітчизняні фахівці виробляють загальні підходи і точки зору, а
головне – ведуть пошук шляхів рішення назрілих проблем. Учасники цих
досліджень є одностайні: сучасна українська держава більше не може
обходитися тимчасовими програмами в справі внутрішньої та зовнішньої
політики

в

економічній

сфері

–

настав

час

тісного

міжнародного

співробітництва, визначення пріоритетних його задач.
Звернемося до положень статті 7 «Засади внутрішньої політики в
економічній сфері» Закону України від 01 липня 2010 року № 2411-VI «Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики» [1] і поміркуємо над тим, чи
виконані на даний час, бодай деякі із задекларованих Верховною Радою
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України норм цієї статті: «Стаття 7. Засади внутрішньої політики в економічній
сфері
1. Основними засадами внутрішньої політики в економічній сфері є:
1) забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення
високих темпів її зростання, забезпечення макроекономічної стабільності та
низького рівня інфляції; 2) розвиток внутрішнього ринку, підвищення
ефективності його функціонування та вдосконалення механізмів державного
регулювання, забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на окремих
ринках; 3) проведення узгодженої антиінфляційної політики та забезпечення
цінової і валютно-курсової стабільності; 4) проведення стабільної, раціональної
та справедливої податкової політики, яка передбачає зниження податкового
навантаження на економіку з розширенням бази оподаткування; 5) проведення
прозорої та виваженої бюджетної політики як дієвого інструменту соціальноекономічного розвитку, захисту вразливих верств населення та інвестування в
реальний сектор економіки для підтримки національного товаровиробника і
збереження робочих місць; 6) проведення ефективної політики управління
державним боргом; 7) підвищення результативності державних видатків,
реалізація прозорої політики закупівель за державні кошти, яка гарантуватиме
раціональне використання ресурсів; 8) перенесення податкового навантаження
з мобільних факторів виробництва (праці та капіталу) на споживання,
насамперед шкідливої для здоров'я людей продукції, ресурсні та екологічні
платежі; 9) розвиток і зміцнення банківської системи та небанківських
фінансових установ; 10) забезпечення інституційної та фінансової незалежності
Національного банку України одночасно з посиленням прозорості його
діяльності; 11) підвищення рівня захисту прав вкладників; 12) впровадження
ринкових

інструментів

акумулювання

і

перерозподілу

довгострокових

фінансових ресурсів, у тому числі в рамках введення обов’язкового
накопичувального пенсійного забезпечення; 13) розвиток ліквідного, прозорого
та

надійного

депозитарного

фондового
обліку

ринку,

цінних

ефективне

паперів;

функціонування

14) забезпечення

системи

економічної
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збалансованості розвитку регіонів, узгодженості напрямів їх розвитку із
загальнонаціональними потребами; 15) гарантування державою непорушності
усіх

форм

власності

як

основи

ринкової

системи

господарювання;

16) створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення
умов започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави
в економічну діяльність суб'єктів господарювання, спрощення системи
отримання дозволів, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів;
17) перехід на європейську модель ринкового нагляду, якості та безпеки
продукції; 18) впровадження європейських підходів у сфері делегування
функцій держави суб’єктам господарювання; 19) розвиток конкуренції як
основного чинника підвищення ефективності економіки, забезпечення дієвого
регулювання

діяльності

монополізму

на

природних

державному

та

монополій,

регіональному

недопущення
рівнях;

проявів

20) детінізація

економіки, створення сприятливих умов для діяльності економічних агентів у
легальному правовому полі; 21) інтенсифікація інвестиційної та інноваційної
діяльності, зокрема, шляхом залучення коштів підприємств і населення,
утвердження

ефективної

системи

страхування

інвестиційних

ризиків,

стимулювання спрямування заощаджень громадян на інвестування економіки,
забезпечення

інноваційної

складової

інвестицій;

22) запровадження

економічних стимулів для заохочення модернізації національного виробництва,
спрямування інвестицій у новітні технології, формування національної
інноваційної інфраструктури та державних програм промислової модернізації;
23) розвиток механізмів державно-приватного партнерства з метою залучення
інвестицій у модернізацію промислової та соціальної інфраструктури;
24) перехід від фіскальної до інвестиційно орієнтованої моделі приватизації,
забезпечення прозорості прийняття рішень та взаємопов'язаності стратегії
приватизації державного майна із стратегією розвитку економіки України та її
окремих

галузей;

25) забезпечення

ефективного

управління

об’єктами

державної власності, запровадження прозорого та ефективного механізму
реалізації державою своїх прав власника; 26) досягнення високого рівня
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енергетичної
збільшення

безпеки,
обсягу

їх

диверсифікація
власного

джерел

видобутку,

постачання

енергоносіїв,

підвищення

ефективності

використання енергоносіїв, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих
технологій;

27) переведення

українських

газо-,

нафтотранспортних

і

електричних мереж на умови функціонування, що діють у державах
Європейського Союзу; 28) створення умов для відродження українського села,
ефективного
формування

використання

земель

сільськогосподарського

конкурентоспроможного

агропромислового

призначення,
комплексу,

збільшення його експортного потенціалу, гарантування продовольчої безпеки
держави;

29) забезпечення

високого

рівня

якості

сільськогосподарської

продукції та продовольства, формування прозорого ринку такої продукції;
30) формування інфраструктури ринку земель, забезпечення оформлення
правовстановлюючих документів на право власності на землю; 31) розбудова
транспортної

інфраструктури,

підвищення

ефективності

використання

транзитного потенціалу держави, інтеграція транспортних мереж України у
міжнародні транспортні коридори; 32) реформування житлово-комунального
господарства, забезпечення доступності комунальних послуг та підвищення їх
якості, залучення мешканців до управління об'єктами житлово-комунального
господарства.» [1]. А поміркувавши, маємо констатувати, що незважаючи на
деякі успіхи, значні економічні проблеми вирішити не вдалося, в той час як
з’явилися нові. І чи не є правдою факт існування розбіжності між
національними економічними цілями, задекларованими в законодавстві, і
дійсним його станом?
Міжнародне економічне співробітництво України здійснюється в рамках
укладених відповідних міжнародних договорів – міждержавних, міжурядових і
міжвідомчих, регульованих нормами міжнародного економічного права.
Враховуючи, що у сучасному світі на фоні глобальної фінансово-економічної
кризи надзвичайно активно відбувається інтеграція економічних, фінансових,
господарських, технологічних та інформаційних структур, які все більше
стають транснаціональними, міжнародне економічне співробітництво набуває
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надзвичайно важливого значення. Тому на сьогодні існує нагальна потреба
розробки сучасної стратегії зовнішньої економічної політики України, яка б
відповідала реаліям сьогодення, забезпечувала національні інтереси і сприяла б
реалізації цілей збалансованого економічного розвитку.
Відповідно до результатів аналізу проблем, розв’язання яких потребує
залучення міжнародної технічної допомоги, визначених у Стратегії залучення,
використання

та

моніторингу

міжнародної

технічної

допомоги

і

співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями [2], у непростих
умовах функціонування глобальної економіки Кабінет Міністрів України
продовжує реалізацію економічних реформ, спрямованих на забезпечення
підвищення конкурентоспроможності національної економіки; стимулювання
внутрішнього попиту та збільшення обсягів виробництва вітчизняної продукції;
розширення і зміцнення економічних свобод та дерегуляції економіки;
модернізації

промисловості;

створення

сучасної

інфраструктури

агропромислового комплексу і соціальної інфраструктури на селі; енергетичної
незалежності держави, ресурсозбереження, збільшення обсягу власного
видобутку

енергоносіїв,

розвитку

відновлюваних

джерел

енергії,

диверсифікації постачань енергоресурсів та впровадження енергоефективних
технологій; модернізації систем централізованого тепло-, водопостачання та
водовідведення; створення умов для чесної і вільної конкуренції, захисту права
власності. З метою стимулювання економічного розвитку першочергова увага
Кабінету Міністрів України приділятиметься залученню інвестицій та
впровадженню інновацій, прискореному розвитку виробництва продукції з
високою часткою доданої вартості та впровадженню у виробництво новітніх
технологій, оновленню виробничих потужностей та інфраструктури.
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фінансовими організаціями на 2013–2016 роки: Розпорядження Кабінету
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Важнейшей составной частью биологического разнообразия лесных и
болотных экосистем Беларуси являются дикорастущие ягодные растения. В
числе прочих, в лесах нашей страны сосредоточены значительные ресурсы
дикорастущих ягодных растений, в первую очередь, черники обыкновенной
(Vaccinium myrtillus L.), голубики топяной (Vaccinium uliginosum L.) и клюквы
болотной (Oxycoccus palustris Pers.), которые имеют важное пищевое,
лекарственное и кормовое значение, играют неоценимую роль в формировании
и поддержании биологической устойчивости лесных фитоценозов.
В последние десятилетия на фоне изменения климата на глобальном и
региональном уровне в Беларуси отмечается устойчивый тренд на сокращение
ресурсного потенциала перечисленных дикорастущих ягодных растений,
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снижение их урожайности и биологической продуктивности, что связано, в
первую очередь, с аномальными природными явлениями и возрастанием
антропогенной нагрузки на лесные экосистемы: рубки леса, в том числе
участков, поврежденных посткороедным усыханием, лесовосстановление,
лесные пожары, радиоактивное загрязнение, последствия осушительной
мелиорации

и

выработка

торфяников,

заготовка

ягод

в

нарушение

законодательных норм и правил. В результате этого, к примеру, промышленные
заготовки голубики в Беларуси в настоящее время не ведутся.
Целью наших исследований явилось изучение биологического и
формового разнообразия хозяйственно ценного вида лесоболотных экосистем –
V. uliginosum L., голубики топяной.
В лесных и болотных экосистемах трех геоботанических подзон Беларуси
– дубово-темнохвойных лесов, грабово-дубово-темнохвойных лесов и подзоне
широколиственно-сосновых лесов выполнены геоботанические описания
растительных сообществ с высоким проективным покрытием дикорастущего
ягодника, которые свидетельствуют о достаточно широком диапазоне
экологических условий его произрастания: от спелых сосновых древостоев с
высокой полнотой древостоя (0,7-0,8) до верховых осоковых и осоковосфагновых болот. Исследования касались морфологических, биологических и
эколого-фитоценотических особенностей голубики с учетом ее полиморфности.
В ходе работы отбирали наиболее характерные участки произрастания
голубики топяной – от А4-5 до В4-5.
На подобранных площадях намечали маршрутные ходы с таким
расчетом, чтобы равномерно охватить всю его площадь. На обозначенных
маршрутных ходах в период плодоношения изучены морфологические
(габитус, характеристика цветков, соцветий, плодов и т.д.), биологические
(продуктивность,

наличие

повреждений

заморозками,

болезнями

и

вредителями), фенологические (ранне-, и позднеспелость, одновременность
созревания), другие признаки. Наряду с этим исследованиями произведены
геоботанические

и

таксационные

описания

условий

произрастания
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общепринятыми в лесоведении и фитоценологии методами, с помощью
глобальной системы позиционирования (GPS) зафиксированы географические
координаты мест отбора образцов для коллекции.
На основании натурного обследования отличимыми признаками форм
для голубики топяной установлены габитус растения и форма ягоды.
Рассматривая полиморфизм голубики топяной в целом в контексте
лесорастительного районирования, замечено, что статистически достоверно (на
95 % уровне значимости) отличается от остальных существенным увеличением
разнообразия лишь самая южная – подзона широколиственно-сосновых лесов.
Анализ данных о формовой структуре естественных популяций голубики
топяной, показывает, что наиболее типичной формой ягоды, обнаруженной на
всех обследованных объектах, является округлая, а самыми редкими –
продолговатая и цилиндрическая. Несмотря на то, что в целом изучаемый вид
имеет широкий диапазон изменчивости по форме ягоды, отдельные ее
ценопопуляции содержат, зачастую, не более половины имеющихся вариантов.
Нами установлено, что большинство морфометрических параметров
растений

голубики

топяной

в

естественных

условиях

произрастания

подвержены изменчивости в широком диапазоне. Среди прочих четко
различимыми, и которые позволяют выделить формы, оказались габитус
растения (условно стелящийся, приподнимающийся (переходная форма),
прямостоячий), цвет (синий с восковым налетом, белый) и форма ягоды
(округлая (шаровидная), грушевидная, округлая ребристая, округло-коническая
(яйцевидная), обратно округло-коническая, плоскоокруглая (дисковидная),
плоскоокруглая

ребристая,

цилиндрическая,

цилиндрическая

ребристая,

продолговатая).
Наиболее типичной формой ягоды, обнаруженной на всех обследованных
объектах, является округлая, самой редкой – цилиндрическая. Рассматривая
формовое

разнообразие

голубики

топяной

отдельных

географически

изолированных болотных экосистем в границах изучаемых объектов, отмечена
однородность ее популяций по форме ягоды – от 2 до 4 форм, произрастающих
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довольно плотными группами. Такой характер распределения хорошо
согласуется с данными о низкой грунтовой всхожести семян голубики топяной
и преимущественно вегетативном размножении ее в условиях Беларуси. В то
же

время

для

подзоны

грабово-дубово-темнохвойных

лесов

следует

подчеркнуть значительное увеличение ее полиморфизма по форме ягоды (от 4
до 7 форм) по сравнению с Белорусским Поозерьем (2-4 формы).
Особый

интерес

в

части

оценки

биологического

разнообразия

представляет уникальная для Беларуси белоплодная форма голубики топяной,
выявленная в конце 80-х годов XX столетия в болотных экосистемах
Осиповичского лесхоза [1]. По причине пройденных в этих лесах и болотах
пожаров к настоящему времени эта разновидность исчезла из природных
популяций. И только благодаря усилиям ученых Института леса, сохранивших
несколько особей в коллекционном фонде, в настоящее время проводится
активная работа по восстановлению в прежние местообитания, ее интродукции.
Белоплодную форму голубики уже сегодня ввели в культуру три лесхоза
Гомельской и Могилевской областей. Приказом Государственной инспекции по
испытанию и охране сортов растений Республики Беларусь белоплодная
голубика, как сорт, внесена в государственный реестр 2019 года [2, с. 148].
Необходимо констатировать относительную стабильность формовой
структуры популяций голубики: на нее не повлияла, как смена типа формаций
(лес-болото), так и изменение трофотопа (бор (А) – суборь (В), либо гигротопа
(влажный (3) – сырой (4) – болото (5). Также несущественно влияет на
разнообразие голубичников возраст и полнота насаждений.
Для наглядности формового разнообразия голубики топяной авторы
сочли необходимым представить структуру ее естественных популяций
обследованных в подзоне широколиственно-сосновых лесов (таблица).
Таблица – Формовая структура естественных популяций голубики
топяной подзоны широколиственно-сосновых лесов
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Шифр объекта
Признак

Проявление

56

57

58

59

60

61

встречаемость, %
стелящиеся

32

52

20

36

44

56

приподнимающиеся

68

32

60

48

44

44

прямостоячие

0

16

20

16

12

0

грушевидная

8

12

12

16

4

12

0

0

4

4

0

0

овальная

40

20

12

20

16

24

округлая

32

40

44

12

24

48

Форма

округлая ребристая

4

0

0

4

4

0

ягоды

округло-коническая

16

24

24

44

40

8

0

4

4

0

0

0

плоскоокруглая

0

0

0

0

4

0

продолговатая

0

0

0

0

0

4

цилиндрическая

0

0

0

0

8

4

Габитус
растения

обратно округлоконическая

округло-коническая
ребристая

Анализ данных формовой структуры естественных популяций голубики
топяной в подзоне широколиственно-сосновых лесов, представленных в
таблице, свидетельствует о том, что наиболее типичной формой ягоды,
обнаруженной на всех обследованных объектах, является базовая – округлая,
довольно высокой встречаемостью отличаются также грушевидная и овальная,
а самыми редкими – продолговатая и плоскоокруглая. Обращает на себя
внимание факт снижения в исследуемом регионе встречаемости растений с
прямостоячим габитусом.
Таким образом, выполненные исследования позволили выявить наиболее
типичные для лесных и болотных экосистем Беларуси дикорастущей флоры
формы голубики топяной, оценить их биологическую продуктивность, что
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позволит

наметить

пути

и

способы

рационального

использования,

воспроизводства и охраны естественных зарослей ягодных растений, проводить
работу, направленную на сохранение и преумножение богатств лесов и болот.
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Тематика: Педагогічні науки
СИСТЕМА ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ В США
Борисова О.О.
Борисова Н.В.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
к пед. н., доцент; к пед. н., доцент
Сукупність освітніх програм і стандартів, мережа освітніх установ та
органів управління, комплекс принципів, що визначають функціонування
системи – все це становить систему освіти. Характер системи освіти у будь-якій
країні визначається соціально-економічним, політичним устроєм, культурноісторичними, національними та природними особливостями конкретної країни.
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У сучасному світі налічується безліч різних освітніх систем. Стан освіти в
зарубіжних країнах доцільно розглядати на прикладі найбільш розвинених
держав, так як їм більшою мірою притаманні провідні тенденції, що
характеризують як позитивні, так і негативні сторони конкретної освітньої
системи.
Однією з найрозвиненіших країн вважаються Сполучені Штати Америки.
Америка – це країна безмежних можливостей і процвітання, країна контрастів,
швидкості, стабільності та розміреності життя. Величезна кількість шкіл,
університетів, коледжів, бізнес-шкіл залучають студентів до навчання з усього
світу. Американські університети прагнуть відповідати самим високим
вимогам, як у сфері теоретичних розробок, так і в галузі практичних
досліджень. Не дивно, що університети та школи США мають високий рейтинг
і відомі у всьому світі.
В Америці, як відомо, існують різні за способом фінансування заклади
освіти. Це державні і приватні. Різні за рівнем викладання, насиченістю
шкільного

та

позашкільного

життя,

різні

за

спрямуванням,

зокрема,

природничо-екологічні та інші.
Мають місце дошкільні заклади та школи з досить низькими вимогами
щодо знань учнів. Відповідно і вчителі у них невисокого ґатунку. З таких шкіл,
як правило, діти не мають можливостей продовжити навчання у вузах. На
противагу, існують заклади, в яких рівень викладання досить високий, а
позакласне виховання не на належному рівні. А є навпаки, коли школа робить
більший акцент на позанавчальну роботу. Тут дітей і батьків більше цікавлять
позакласні заходи, які виховують у дітей соціальні якості, вміння спілкуватися,
домагатися своїх прагнень, самостійності тощо.
Найбільш цікаві заклади освіти, що несуть найбільше соціальне (і не
тільки) навантаження. В таких закладах «сильні» вчителі, які підбираються
дуже ретельно. Як правило, контингент вчителів (і викладачів) складається з
професіоналів з різних країн, різних національностей, а значить, і мов, різних
уподобань і талантів тощо. Все це створює специфічну атмосферу для
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всебічного спілкування дітей з різними людьми. В таких закладах багато уваги
приділяється всебічному у всіх аспектах навчання, виховання і розвитку дітей.
Вивчаються фундаментальні науки на високому рівні, різні мови, велика увага
приділяється

вивченню

різних

мистецтв

(музичному,

образотворчому,

акторській майстерності тощо), особлива увага приділяється спортивним
заняттям, футболу, тенісу тощо.
Вся кропітка і різнобарвна робота в таких престижних закладах
спрямована на виховання у своїх вихованців почуття гідності, впевненості,
самостійності, творчої жилки, а саме головне, робота так планується, щоб діти
вчилися працювати в колективі, в команді, що дуже цінується взагалі в житті
Америки.
Не буде зайвим вказати на таку особливість американської школи, як
регулярна кожного навчального року зміна вчителів початкової школи та
дошкільних закладів, а також часткова зміна (ротація) учнів серед паралельних
класів. Все це робиться з тією ж метою: дати дітям якнайбільше нових
можливостей для спілкування і отримання відповідного досвіду з різними
людьми.
Такі навчальні заклади, як правило, приватні і досить дорогі, і не кожній
родині доступні, навіть для успішних американців. Потрапити до них можна
після успішної здачі співбесіди, подання відомостей про відповідні досягнення
дитини у різних галузях, довести бажання дитини тут навчатися, та, звичайно,
мати матеріальну спроможність навчати дитину. Для талановитих дітей, батьки
яких не можуть сплачувати необхідну суму, існує можливість навчати дітей за
спеціальною програмою безкоштовно. Але, як не дивно, є випадки, коли досить
забезпечені батьки не вважають за потрібне надати своїм дітям достойну освіту.
І навпаки.
Досить популярними в Америці є чартерні школи. Ось як говориться в
статті з «Енциклопедії освіти» за редакцією академіка В. Кременя [2].
«Чартерна школа (англ. charter school) – альтернативний тип державної
або приватної школи в США та Канаді, незалежний від адміністрації
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навчального округу, створений за договором між засновником (окремі особи
або групи осіб, зокрема батьків або вчителів, дослідників-новаторів) і
представниками держави (навчальні округи, університети, спеціально створені
установи) з метою розширення можливостей освітнього вибору в рамках
реформи середньої освіти» [2, c. 995]. Серед складових теорії чартерних шкіл,
що розроблені їх засновниками (Т.Колдері, Дж.Натан, Д.Арсен та ін.) є: «п.5.
комбінація автономності, інноваційності та звітності в діяльності чартерних
шкіл повинна мати результатом підвищення навчальних досягнень учнів, рівня
задоволення роботою школи батьків, учнів і вчителів, а також позитивно
вплинути на всю систему державної освіти» ... [2, c. 995].
Що стосується наступності у навчанні і вихованні дошкільної ланки і
початкової школи, то, насамперед, кидається в очі рівень взаємодовіри і
професійного інтересу між вчителями цих ланок. Вони регулярно і
систематично спілкуються з питань навчання і виховання дітей, що переходять
з дитячого садка у «нульовий» клас школи, цікавляться їхніми успіхами,
проблемами, інтересами, діляться своїм педагогічним і життєвим досвідом
тощо. Сама атмосфера спілкування дітей з вчителями, батьків з вчителями дуже
тепла і приязна. Це все сприяє довірливим стосункам, а також позитивному
результату спільних зусиль.
Навчальний рік у всіх закладах освіти починається з другого тижня
серпня. Перший день проходить у формі конференції , на якій діти і батьки
знайомляться з вчителями, між собою. При цьому батьки інформують вчителів
з особливостями своїх дітей, їхніми інтересами і уподобаннями. Вчителі, у
свою чергу, доводять до відома батьків про свої педагогічні та людські
пріоритети; діти в цей час спілкуються між собою, створюючи для себе новий
для них життєвий (навчальний) простір.
В цей день батьки зносять той матеріал, який їм було запропоновано
придбати для своєї дитини з розрахунку на весь навчальний рік. Це: папір,
картон, фломастери, фарби, клей, ножиці, туалетний папір, миючі засоби тощо
[1, c. 80].
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Вчитель, заздалегідь ознайомлений зі своїми майбутніми учнями,
визначає місце кожної дитини за столами, позначаючи його картинкою з ім’ям
та прізвищем. Як правило, нарікань з цього приводу ні у кого не виникає.
Досить доречним є те, що частину занять рекомендується проводити не за
партами (столами), а на килимку. Це часто відбувається в кінці робочого дня чи
тижня.
На початку навчального року (на конференції) батькам видається планпам’ятка на рік з визначеними вільними від занять днями.
Отже, освіта у Сполучених штатах Америки вважається показовою для
всього світу. У США існує своя система освіти, яка складалася протягом всього
часу створення самої країни. При цьому, освіта США практично нічим не схожа
з системами інших країн, тому вона є цікавою для нас зі своїм досвідом.
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Тематика: Педагогічні науки
ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ НА
МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Борисюк Д.О.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Офіційно-діловий стиль національної мови обслуговує комунікативну
сферу офіційно-ділових відносин, під якими маються на увазі відносини між
органами держави, різноманітними організаціями або ж усередині них, так само
як і між організаціями чи державними установами і приватними особами [6, с.
9]. Г. П. Кузнецова зауважує, що «ділове спілкування – невід’ємний складник
навчальної, наукової, професійної діяльності людини» [2, с. 127].
Офіційно-діловий функціональний стиль існує не тільки у письмовій, але
й в усній формі – це мова публічних виступів: промов, лекцій, бесід, доповідей,
прес-конференцій, інтерв’ю, ділових переговорів, зустрічей, консультацій,
нарад, зборів тощо. Д. М. Рамедник визначає «ділове спілкування» як процес
взаємозв’язку і взаємодії між мовцями, комунікантами, у ході якого вони
здійснюють обмін важливою інформацією, досвідом, здійснюють спільну
діяльність, роблять висновки, заключають договори тощо. Однією з найбільш
вагомих рис ділової комунікації є обов’язкова її спрямованість на досягнення
певного результату [4, с. 4].
Текстам

офіційно-ділового

підкреслено-директивний

та

стилю

німецької

мови

настановчо-інформативний

притаманний
характер

(що

передбачає поширеність неозначених форм, наказового способу як виразника
імперативності, а також пасивного стану дієслів, безособових конструкцій (der
Antrag wurde gestellt; der Preis wurde verliehen; das wurde erschlossen; die Frage
wird besprochen; der Beschluss wird gesendet; ich befehle …, die Konsequenzen
ziehen, es ist zulässig (unzulässig, erforderlich) [1, с. 149].
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О. С. Савоськіна відмічає, що до типових лексичних засобів оформлення
офіційно-ділового стилю німецької мови слід відносити такі: функціональнозабарвлену лексику (beschlagnahmen, vernehmen), терміни і термінологізовані
словосполучення (Fracht lose verladen, Güter abfertigen), усталені звороти і
кліше (offizielle Genugtuung leisten), збірні іменники (die Wahlen, die
Werktätigen),

іменники,

які

висловлюють

комплексну

єдність

(die

Nuclearwaffen), віддієслівні іменники (Versöhnung, Verwirklichung), іменники у
родовому відмінку, дієслова у формі пасивного стану, невизначено-особистий
займенник «man», канцеляризми, «канцелярські» прислівники (zwecks, betreffs,
gemäß) звернення (sehr geehrter...) [5, с. 413].
У сучасних дослідженнях комунікативних особливостей ділового стилю
німецького

мовлення

виділяється

так

званий

das

Hamburger

Verständlichkeitskonzept (Гамбурзький Концепт Ясності). Основні принципи
Концепту Ясності такі: Einfachheit (простота) – загальновживані, переважно
однозначні слова, відмова від «модних» слів, недоречні запозичення і
скорочення; Ordnung (порядок) – чітке членування тексту за змістом з
використанням абзаців, заголовків, підзаголовків, списків, таблиць, щоб текст
виглядав впорядковано; Kürze (стислість), а також влучність і виразність
висловлювань [7, с. 11].
Дослідження Г. Хофстеде, Е. Холла та Ф. Тромпенаарса [3, с. 45-46]
дозволяють віднести Німеччину до моноактивної культури, у якій кожному
представнику характерно постійне планування, суворе дотримання наміченого
плану, інформаційне збагачення тільки з даних статистики, вибудовування
свого життя відповідно до розкладу. Такий менталітет німців пояснюється тим,
що Німеччина належить до культур з високим індексом уникнення
невизначеності, тобто уникнення виникнення ризиків і форс-мажорних
обставин у діловій взаємодії.
У стандартах німецькомовного ділового спілкування втілюється зв’язок з
базовими концептами німецької культури: Ordnung, Sicherheit, Disziplin, Fleis,
Punktlichkeit, які традиційно складають основу німецького менталітету.
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Істотний вплив на становлення і розвиток німецького стилю управління і
німецької ділової культури мали протестантська етика і соціальне вчення
католицизму, ідеї Просвітництва і прусський соціалізм, романтизм і
раціональний критицизм, бюргерська культура, а також індивідуальний
лібералізм і принцип соціальної відповідальності.
Висновки. Звертаючись до аналізу усного ділового мовлення у
німецькомовних країнах, ми, безперечно, стикаємося із національними
стереотипами,

які

виражають

узагальнені

уявлення

про

поведінку

представників різних націй. Німці традиційно вважаються пунктуальними та
стриманими, часто зацикленими на дотриманні безлічі правил та норм
поведінки і зовнішнього вигляду, що особливо яскраво проявляється саме у
діловій сфері, яка і сама по собі тяжіє до формальності та виваженості,
орієнтації на правила.
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Тематика: Державне управління
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ЯВИЩАМ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ В
СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Борко Т.М.
к. п. н.,
Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного
університету культури і мистецтв»,
Чампой Н.А.
Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»
Політична

корупція

є

істотною

загрозою

транспарентності

функціонування системи публічного (державного) управління та демократії в
цілому на всій території Європейського Союзу. Тому цій проблемі та питанню
протидії корупції загалом в Європейській співдружності приділяється неабияка
увага. Керівні органи Євросоюзу ставлять боротьбу з усіма проявами корупції у
якості одного зі своїх головних завдань.
Так, стаття 29 Договору про Європейський Союз визначає, що, Союз має
на меті забезпечити громадянам високий рівень безпеки у просторі свободи,
безпеки та справедливості через спільні дії держав-членів у сферах
правоохоронної та судової співпраці в кримінальних справах, а також через
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запобігання расизму, ксенофобії та боротьбі проти них. На шляху до цієї мети
належить

запобігати

будь-якій,

зокрема

організованій

злочинності,

тероризмові, торгівлі людьми та злочинам проти дітей, незаконній торгівлі
наркотиками та зброєю, корупції, шахрайству [2].
Якщо сам Договір про Європейський Союз окреслює лише загальні
напрями протидії незаконної діяльності, у тому числі корупції (з точки зору
нормативного правового підходу до корупції), то аналіз діяльності керівних
органів ЄС, національних урядів та спеціально створених інституцій для
боротьби з цим явищем дозволяє стверджувати про значно ширший діапазон
заходів у цій сфері.
Варто відзначити, що антикорупційні правові інструменти, розроблені на
той час конвенціями Європейського Союзу, та деякими іншими правовими
документами тлумачили корупцію виключно з позицій правового підходу: як
одне із діянь у сфері організованої злочинності або як окремий вид фінансових
правопорушень. Наприклад, тлумачення корупції як активного і пасивного
підкупу національних державних посадових осіб і членів національних
державних зборів, іноземних державних посадових осіб і членів іноземних
державних

зборів,

посадових

осіб

міжнародних

організацій

і

членів

міжнародних парламентських зборів, підкуп суддів і посадових осіб
міжнародних судів тощо присутнє в Кримінальній Конвенції про боротьбу з
корупцією [3]. Відповідно через таке вузьке розуміння цього явища в них
йшлося все ж таки, переважно, про карно-репресивні заходи, правові норми
превентивного характеру проти економічної/фінансової злочинності (правила
про суспільні процедури придбання, введення загальних бухгалтерських і
ревізійних стандартів, внесення в чорний список неблагонадійних компаній
тощо), а також запровадженні спеціалізації правоохоронних органів та органів
прокуратури, що мало сприяти ефективнішому виконанню антикорупційного
законодавства. Іншими словами основна увага зосереджувалася на боротьбі з
корупцією, про що свідчили і назви цих документів.
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Досить показовим прикладом виваженої імплементації європейського
коммунітарного права в національне законодавство та застосування запобіжних
інструментів протидії політичній корупції в системі публічного управління є
досвід Фінляндії. Саме цю країну міжнародна неурядова організація по
боротьбі з корупцією «Трансперенсі Інтернешнл 2016» не один рік поспіль
визначає як одну з найменш корумпованих країн серед 168 країн світу. Вона
знаходиться на 2-му місці в рейтингу [1, с. 113]. Фінляндія як член
Європейського Союзу є учасником усіх основних нормативних документів
Євросоюзу з питань боротьби з корупцією. Основним принципом імплементації
європейських законів у національну правову систему є органічне поєднання
національного законодавства цієї країни із загальноєвропейським із мінімально
можливими змінами першого.
Так, у Фінляндії не існує спеціальної стратегії стосовно протидії
політичної корупції в органах державної влади. Так само не існує спеціальних
антикорупційних

законів.

Замість

цього

в

країні

діють

запобіжні

антикорупційні норми, виписані в низці правових актів про публічну службу та
фінансуванні політичних партій.
Фінляндія відноситься до тих європейських країн, де відсутні спеціальні
антикорупційні органи. Їх роль виконують Канцлер юстиції та Парламентський
Омбудсмен. Вони контролюють діяльність публічної влади. Зокрема до їхніх
обов'язків відносяться спостереження за законністю дій Уряду й Президента.
Розподіл повноважень здійснюється за домовленістю.
Для розгляду обвинувачень проти вищих посадових осіб особливої
категорії (членів уряду, канцлера юстиції, омбудсмана парламенту, членів
Верховного або Адміністративного суду) існує спеціальний інститут Державний суд, що скликається лише у разі необхідності, але діє на підставі
встановлених Конституцією країни правил. Цей суд може також розглядати
обвинувачення проти президента країни. Фактично це «суд імпічменту», що
може приймати рішення про звільнення з посади осіб зазначеної категорії.
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Таким чином, на відміну від тієї ж Франції, у Фінляндії від обвинувачень
у політичній корупції й покарань не рятують ні висока посада, ні депутатські
мандати, ні суспільна популярність.
Слід визнати, що найменш враженою політичною корупцією в Євросоюзі
цю країну робить більшою мірою не вплив європейських коммунітарних норм,
а прозорість національного публічного управління, істотний рівень політичної
культури посадовців, значна громадська активність (її роль виконує у Фінляндії
ЗМІ), а також висока довіра громадян до органів влади.
Досить корисний і показовий з точки зору успіхів та невдач є досвід
деяких нових членів Євросоюзу із Східної Європи, які мали багато в чому схожі
з Україною проблеми, проте спромоглися створити в цілому ефективні
механізми протидії політичній корупції в системі публічного управління. На
нашу думку, істотною, якщо не основною причиною антикорупційних заходів
керівництва цих країн у цьому питанні стала перспектива вступу в ЄС.
На початку 2000-х рр. корупція стала серйозною проблемою для
демократичного розвитку Словаччини. Це підтверджувалося результатами
опитувань громадської думки. Згідно з опитуванням населення країни було
впевнено в тому, що корупція в Словаччині широко поширена. До сфер з
найвищим рівнем корупції відносилися й ті, що мають відношення до
політичної корупції в секторі публічного управління: судова система,
міністерства й інші органи центрального державного апарату [6, с. 107]
Старт рішучим антикорупційним заходам було дано рішенням уряду про
розробку «Національної програми Словаччини по боротьбі з корупцією –
2000» [4]. Основною Метою документа була розробка концепції боротьби з
корупцією, визначення принципів, методів і засобів і напрямів необхідних для
успішної реалізації завдання.
На сьогодні реалізацією означеної Програми керує Департамент по
боротьбі з корупцією Міністерства юстиції Словаччини. Департамент є
основним консультаційним органом, що надає рекомендації заступникові
прем'єр-міністра

й

міністрові

юстиції.

Особлива

увага

Департаменту
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приділяється співробітництву з бізнесовими структурами й неурядовими
організаціями, а також розвитку негативного ставлення суспільства до
корупційних проявів, у тому числі, в сфері державного управління [6, с. 119].
Разом з тим приклад Словаччини свідчить про існування істотних
проблем у подоланні саме політичної корупції в сфері державного управління.
В останні роки, як свідчать офіційні джерела в країні виріс рівень політичної
корупції. Основними причинами такого стану речей можна відзначити:
незавершеність законодавчої роботи у досліджуваній сфері та недостатня
політична воля державного керівництва, яке не спромоглося удосконалити
інституційну основу роботи антикорупційних механізмів. Так, зокрема,
законодавці засекретили приватизаційні контракти і контракти про інвестиційні
стимули; не була вирішена проблема зняття політичного впливу на державних
чиновників; був розширений імунітет конституційних чиновників; не був
прийнятий Закон про лобіювання в Парламенті; не був впроваджений на
практиці Закон про легалізацію майна; виявлені недоліки в державних
закупівлях і тендерах тощо [5].
Подібна тенденція помітна і в інших нових членах ЄС.
Все це свідчить про певний спротив політичних еліт деяких нових членів
ЄС впровадженню європейських норм протидії саме політичній корупції на тлі
в цілому успішного процесу боротьби з побутовою та бюрократичною
корупцією. Означений спротив можна пояснити як культурно-історичними та
ментальними особливостями постсоціалістичних політичних верхівок нових
членів ЄС, так і специфічною психологією людей наділеної політичною
владою, яка базується на прагненні зберегти та примножити владу, що є
спільним для будь-якої культури.
Список літератури:
1.

Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія

корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого
самоврядування: монографія / автор. кол.; В. В. Василевич, Т. Е. Василевська,
В. Ф. Нестерович, Е. В. Расюк, А. В. Савченко, В. Л. Федоренко (кер.) та ін.; за

167

ред. проф. Ю. В. Ковбасюка і проф. В. Л. Федоренка. – К. : Видавництво ЛіраК, 2016. – 524 с.
2.

Міжнародний

документ

«Договір

про

Європейський

Союз»

(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року) № 994 029 від 07.02.1992
[Електронне джерело] // Інтернет-портал Верховної Ради України. – Електронні
дані. – Дата доступу: 12.06.2011. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=994_029.
3.

Міжнародний документ «Кримінальна Конвенція про боротьбу з

корупцією (ETS 173)», № ETS173 від 27.01.1999 [Електронний ресурс] //
Інтернет-портал Верховної Ради України. – Електронні дані. – Дата доступу:
–

13.06.2011.

Режим

доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=994_101.
4.

Национальная программа Словакии по борьбе с коррупцией – 2000

[Электронный

ресурс]

//

Интернет-сайт

Центра

антикоррупционных

исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р». – Дата доступа :
–

08.07.2011.

Режим

доступа :

www.transparency.org.ru/INTER/DOC/SVK/Slovakia_Action_Plans_Ru.doc.
5.

Проблемы борьбы с коррупцией в Словацкой Республике:

некоторые факты и цифры [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://www.alactk.org/UserFiles/file/Peter%20Vilcak.pdf (16.08.2011). – Название с
экрана.
6.
сущность,

Суворин

Э. В.

особенности,

Коррупция
стратегии

в

постсоциалистических

противодействия

странах:

(политологический

анализ) : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Э. В. Суворин. – Москва, 2008. –
255 с.

168

Тематика: Інші професійні науки
ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ СИРОВИНИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СІРКИ
Братусь А.С.
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
магістр 2 курсу
Основною традиційною сірковмісною сировиною для одержання сірки на
сьогоднішній день є самородна сірка. Однак запаси самородних сірчаних руд
сильно обмежені. Для вирішення проблеми усунення дефіциту сірки важливу
роль відіграє залучення в переробку перспективних видів сірковмісної
сировини. Серед цих видів можна виділити наступні: гази кольорової та чорної
металургії, природні сірковмісні гази, нафта, вугілля, гіпси, ангідрити,
фосфогіпс.
Сірчані гази заводів кольорової металургії. У процесі випалу мідних,
цинкових, свинцевих руд, а також руд, що містять інші кольорові метали,
утворюються гази і твердий залишок – недогарок, призначений на переробку
для вилучення кольорових металів. Відхідні гази містять сірчистий ангідрид і
можуть сировиною для виробництва сірки. Тільки за рахунок підвищення рівня
утилізації відхідних газів заводів кольорової металургії та вилучення з них
сірки можна на 20% скоротити споживання природного сірки, але, на жаль, на
заводах кольорової металургії вловлюють і використовують тільки половину
об’єму сірчистих газів.
Сірка, яку видобувають із відхідних газів заводів кольорової металургії, є
відходом виробництва і тому є дешевою. Однак в ній міститься велика кількість
миш'яку та інших шкідливих домішок, внаслідок чого для більшості споживачів
непридатна без спеціального очищення, що призводить до значних капітальних
і експлуатаційних витрат.
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До перспективному напрямку слід віднести процес, що полягає у
відновленні сірки з сірчистого ангідриду різними відновниками: твердими –
коксом або вугіллям, газоподібним – природним газом. Результати проведених
досліджень показали, що в оптимальних умовах при температурі 1200-1300°С в
процесі відновлення сірки з сірчистого ангідриду природним газом вихід
елементарної сірки становить 60-70%. Іншу частину сірки виділяють за
відомим методом Клауса.
Використання

відхідних

газів

заводів

кольорової

металургії

дає

можливість на кожну тонну виробленої міді отримати більше 10 т сульфатної
кислоти без спеціальних витрат в сірчанокислотних системах на випал
сірковмісної сировини. Крім того, при цьому досягається значний екологічний
ефект. Однак необхідна ретельна очистка сірчистого газу від великих
кількостей миш'яку та інших шкідливих домішок, високі енерговитрати роблять
процес отримання елементарної сірки дорогим. Тому важко очікувати
збільшення виходу сірки при використанні цих газів як виду сировини.
Нафта. Значні ресурси для отримання сірки є в нафті. Практично всі
нафтові родовища в тій чи іншій мірі містять сполуки сірки, кількість яких
може становити від сотих часток до шести і більше відсотків. Темпи
виробництва сірки з газів нафтопереробки неухильно підвищуються. Запаси
сірки в цих продуктах великі.
Прийнята схема переробки нафти при існуючому характері розподілу
сірки по дистилятам нафти не може забезпечити значного зростання ступеня
отримання сірки. Для збільшення вилучення сірки, що міститься в нафті,
необхідно розвивати процеси гідрознесірчення важких висококиплячих
залишкових фракцій нафти. Однак це призводить до необхідності певних і
досить

великих

капіталовкладень,

розробки

та

виробництва

дорогого

унікального обладнання.
Природний сірковмісний газ. Великий інтерес представляють сірковмісні
гази, зокрема природні гази. Побічним продуктом очистки природного газу є
кислий газ, що утворюється при аміновому очищенні від сполук сірки.
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Основним компонентом кислого газу є сірководень. Отриманий кислий газ
направляється на одержання газової сірки. Найбільш ефективним методом
одержання газової сірки є процес Клауса, що полягає в окисленні сірководню.
Таким чином, природні сірковмісні гази все більше залучаються в сферу
промислового одержання сірки. Однак повністю задовольнити

потреби

народного господарства лише за рахунок використання вказаних газів
неможливо. Крім того, хоча запаси сірковмісних природних газів значні, все є
таки вони обмежені. Тому залучення їх у виробництво сірки не може знизити
актуальність пошуку нових видів сірковмісної сировини.
Вугілля. Значні ресурси елементарної сірки у вигляді сірчистого
колчедану, самородної сірки зосереджені у вугільних родовищах. Вміст сірки в
вугіллі змінюється в широкому діапазоні 0,3-5,6%мас.
При спалюванні вугілля в топках сірка, що міститься у вугіллі, згорає,
утворюючи сірчистий газ, який разом з топковим газами викидається в
атмосферу, забруднюючи повітряний басейн і роблячи невідкладною задачу
очищення його від сірчистого газу для вирішення проблеми охорони
навколишнього середовища. Однак виділення сірчистого газу з топкових газів
при використанні існуючих методів пов'язане з великими витратами, тому поки
лише незначна частина топкових газів може бути очищена. Вишукування
простих і дешевих способів вилучення сірчистого ангідриду з топкових газів
дасть можливість раціонально використовувати величезні кількості сірки та
оздоровити повітряний басейн над населеними пунктами.
Перераховані вище сировинні джерела виробництва сірки перспективні та
багатообіцяючі, проте виділення сірки з них тісно пов'язане з видобутком
основних видів промислової сировини – руд кольорових металів, нафти,
природного газу, вугілля та ін. Тому пошук нових видів сірковмісної сировини
з великими її запасами та розробка ефективних технологій вилучення з неї
сірки залишається надзвичайно актуальною проблемою.
Природні сульфати лужних і лужноземельних металів, фосфогіпс. Серед
доступних джерел сировини для виробництва сірки на найближчу і особливо
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далеку перспективу найбільший інтерес представляють природні сульфати
лужних і лужноземельних металів (пластові відкладення ангідриту та гіпсу,
сульфат натрію, сульфат кальцію і ін.). Крім того, в великій кількості
накопичується фосфогіпс, який є відходом виробництва екстракційної
ортофосфатної кислоти.
Природні сульфати лужних і лужноземельних металів характеризуються
порівняно високим вмістом в них сірки. Так, сульфат калію містить 18,4%мас.
сірки, сульфат натрію – 22,5%мас., сульфат кальцію – 23,5%мас., сульфат
магнію

–

26,7%мас.

сірки.

Найбагатші

запаси

сульфатів

лужних

і

лужноземельних металів, високий вміст в них сірки, а також можливість
комплексного

їх

використання

дають

підставу

вважати

ці

сульфати

перспективним видом сировини для отримання елементарної сірки.
Ефективне
промисловості

використання,
–

актуальна

утилізація

відходів

народногосподарська

різних

задача.

галузей

Так,

велике

перспективне значення має використання для вилучення сірки фосфогіпсу, що є
побічним продуктом (відходом) виробництва екстракційної ортофосфатної
кислоти.
Таким

чином,

з

перерахованих

перспективних

видів

сировини

найбільший інтерес представляють природні сульфати, зокрема сульфат
кальцію в вигляді гіпсу та ангідриту, а також фосфогіпс.
Поклади гіпсу в Україні є на Донбасі, Поділлі, в Чернівецький та
Полтавській областях.
Цінність цієї сировини для хімічної промисловості полягає перш за все в
можливості комплексної його переробки з отриманням елементарної сірки і
похідних кальцію і виключенням внаслідок цього неминучих витрат на
видалення відходів. У зв'язку з цим в представленому огляді літературних
джерел основна увага приділена роботам, присвяченим відновленню сірки з
сульфату кальцію.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ВИКОНАННЯ
ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Була Павло
Стромчинська Тетяна
студенти групи Ф-41,
Тернопільський національний економічний університет
Науковий курівник: Русін В.М.
к.е.н., доцент кафедри фінансів С. І. Юрія
В умовах сьогодення вкрай важливо ефективно використовувати
бюджетні ресурси держави, що є спрямованими на покращення економіки та її
зростання, тому виникає необхідність формування комплексного підходу до
управління процесом виконання бюджетів усіх рівнів, що базуються на вже
стандартизованих процесах та процедурах. Використання даного підходу при
розробці нових інструментів

казначейської системи дозволить фінансовим

органам різних рівнів в процесі виконання бюджетів ефективніше взаємодіяти
та покращувати результативність своєї діяльності, а це в свою чергу призведе
до якісного управління бюджетними коштами.
Проте в казначейській системі на даний момент спостерігається
проблемне виконання бюджетів за видатками. Зокрема, це проблеми пов’язані
із неготовністю розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету
до електронної взаємодії з казначейством; проблеми, пов’язані з ненадійністю
технологій захисту при обміні інформацією щодо видатків; труднощі щодо
реалізації проведення видатків спрямованих на військові дії та ін. [1].
Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини
державного бюджету досліджували такі науковці як Л. Дейкало, Е. Курганська,
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Л. Литвиненко, М. Огданський, Л. Паскаренко. Проте, незважаючи на велику
кількість досліджень даного питання, необхідність покращення якості
казначейського обслуговування державних та місцевих бюджетів все ж є
актуальною.
Варто виділити основні проблеми з якими стикаються працівники
Державної казначейської служби при виконанні державного бюджету за
видатками. Основні з них це:


недотримання часових обмежень;



проблеми з обміном інформацією;



необхідність залучення нових кадрів для усунення програмних

складнощів;


неготовність

розпорядників

та

одержувачів

коштів

до

дистанційного обслуговування;


неврегульованість питання щодо реалізації проведення видатків, що

пов'язані з військовими діями і містять державну таємницю [2].
Вищевказані

проблеми

суттєво

знижують

якість

виконання

видаткової частини бюджету та ускладнюють загалом функціонування
казначейської системи.
На відміну від раніше існуючої практики, ліміти бюджетних зобов'язань
(ЛБЗ) і обсяги фінансування (ОФ) доводяться до розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів через органи казначейства відповідно до видаткових
розкладів. Касові видатки здійснюються на підставі заявок одержувачів
бюджетних коштів під конкретний вид витрат.
Набрання чинності нових правил і процедур дозволило вирішити такі
завдання, які стоять перед органами казначейства:
• встановлення документообігу, за допомогою якого через систему
казначейства реалізуються публічні повноваження головних розпорядників та
розпорядників коштів державного бюджету;
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• контроль над лімітами бюджетних бюджетних зобов'язань, що
доводяться до одержувачів коштів державного бюджету в суворій відповідності
з принципом підвідомчості;
• надання головним розпорядникам та розпорядникам коштів державного
бюджету гнучкого інструментарію для оперативного, а отже, і більш
ефективного

управління

лімітами

бюджетних

зобов'язань

і

обсягами

фінансування, включаючи можливість їх перерозподілу між нижчестоячими
розпорядниками

та

одержувачами;

•

забезпечення

контролю

за

повноваженнями одержувачів бюджетних коштів при здійсненні ними витрат
на підставі первинного документа, що надається органам казначейства
відповідним розпорядником вищого рівня.
Для того, щоб касове обслуговування виконання державного бюджету
було ефективним, варто запровадити повномасштабне ведення електронного
документообігу з усіма учасниками процесу виконання державного бюджету.
Тому, запровадивши єдиний онлайн-сервіс для органів казначейської служби,
можна досягти певних результатів, а саме:


оперативно відслідковувати будь-який процес виконання бюджету;



мати об’єктивну та точну інформацію щодо прогнозу бюджетних

коштів, необхідних для здійснення видатків;


покращити стан планування майбутніх видатків;



мінімізувати часові ліміти санкціонування витрат державного

бюджету;


покращити систему контролю та прозорість виконання бюджету за

видатками [3].
Таким чином, казначейська система виконання бюджетів за видатками
має потенціал для покращення та розвитку, проте за умови впровадження нових
інноваційних заходів, що призведуть до покращення її якості. Для цього слід
прикласти значні зусилля та залучити фахівців не лише ДКСУ, а й інших
структур. Проте, у разі виконання цих запропонованих заходів казначейська
система може значно покращити своє функціонування, базуватись на сучасних
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принципах, бути прозорою, а це в свою чергу призведе до покращення
процедури касового виконання державного бюджету.
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АРХІТЕКТОНІКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Бурда А.І.
Когут О.Б.
Інноваційний потенціал розвивається як відкрита система, складовими
якої є ресурси суб’єкта господарювання, спроможність ними розпоряджатися з
максимальною віддачею, зовнішнє середовище функціонування й інноваційна
діяльність зокрема, механізм та роль інноваційного потенціалу у досягненні
сталого розвитку підприємства. Таким чином, інноваційний потенціал
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промислового підприємства – складна, відкрита економічна система, що
відображає відносини між компонентами реального і потенційного рівня
розвитку підприємства, а саме його готовність у визначений період часу
активізувати та консолідувати ресурсні потенції для досягнення поставлених
стратегічних цілей з максимальною віддачею від взаємодії із конкурентним
зовнішнім оточенням організації.
Наше

бачення

важливих

властивостей

та

основних

напрямків

підтримання інноваційного потенціалу розвитку підприємства представлені на
рис. 1. Оскільки інноваційний розвиток підприємства розглядається нами як
цілеспрямований процес, виникає необхідність використання стратегічних
інструментів управління для досягнення зростання інноваційного потенціалу
підприємства.

Рис. 1. Напрями підтримання інноваційного потенціалу розвитку
підприємства
Отже, ми пропонуємо трактувати інноваційний потенціал розвитку
суб’єкта господарювання як комплекс взаємоузгоджених і взаємопов’язаних
ресурсів і компетенцій щодо їх реалізації, котрі диктують його спроможність
(розумову,
технологічну,

виробничо-фінансову,
науково-дослідницьку,

соціально-інформаційну,
економічну)

адаптувати

техніковнутрішні
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потенції розвитку зовнішнім, на основі постійного пошуку, використання і
розвитку нових сфер і способів результативної реалізації наявних і
пріоритетних ринкових можливостей. Визначення цієї категорії представлено
на рис. 2.

Рис. 2. Інноваційний потенціал розвитку господарського суб’єкта
Такий підхід до визначення інноваційного потенціалу дає змогу
виокремити такі основні його характеристики як наявність реальних та
потенційних можливостей організації продукувати інновацію, нарощувати
інноваційний потенціал розвитку. Судячи з цього, інноваційний потенціал
підприємства розглядається як динамічна, відкрита, ієрархічна система, яка
акумулює в собі сукупність ресурсів, потенцій та компетенцій суб’єкта
господарювання для впровадження інноваційної діяльності та адаптується до
різноманітних збурень зовнішнього середовища господарювання.
Проведений аналіз сутності інноваційного потенціалу дозволив виділити
його

як

систему,

що

складається

із

комплексу

взаємопов’язаних

і

взаємообумовлених компонент, а саме: виробнича, фінансова, трудова,
маркетингова,

інвестиційна,

організаційно-управлінська,

комунікаційна,

технологічна, мотиваційна.
Проведений аналіз та узагальнення відомих підходів до визначення
структури інноваційного потенціалу підприємства, враховуючи наше бачення
сутності інноваційного потенціалу розвитку, який включає економічну,
екологічну і соціальну складові, дозволили представити наступну його
структуру (див. рис. 3.).
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Рис. 3. Структура інноваційного потенціалу розвитку підприємства
Дослідження даних складових інноваційного потенціалу дозволяє
розкрити підходи до формування принципів розвитку інноваційного потенціалу
промислових підприємств, що досягаються завдяки:
– відповідності кількісних та якісних параметрів інноваційних ресурсів
(виробничих

фондів,

матеріально-технічного

забезпечення,

фінансових,

інформаційних, комунікаційних ресурсів), що забезпечують досягнення
ефективних результатів інноваційного розвитку;
– належним рівнем розвитку освітньо-кваліфікаційного потенціалу
працівників (здатність до продукування інновацій);
– адекватності механізму управління інноваційним розвитком;
–

результативності

економічних

механізмів

і

шляхів

оновлення

матеріально-технічної бази розвитку для виробництва інноваційної продукції;
– ефективності фінансово-інвестиційних інструментів щодо залучення
коштів для інноваційної діяльності.
Отже, сталий розвиток інноваційного потенціалу виступає одним із
ймовірних ефективних напрямів досягнення стійкого економічного зростання
суб’єкта

господарювання

господарювання.

в

умовах

постійного

збурення

середовища
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Бурдега Катерина Олексіївна
Сіромах Марина Іванівна
Університет ДФС України
Науковий керівник: Ільїн Валерій Юрійович
д.е.н., професор
Основні засоби є одним з найважливіших чинників будь-якого
виробництва, від їх стану та ефективності використання залежать кінцеві
результати господарської діяльності.
Глибокі кризові явища у економіці країні, недосконала амортизаційна
політика спричинила спад інвестиційної активності економіки в цілому та
окремих підприємств, підвищення ступеню зношеності основних засобів.
Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних
підходів до проблеми обліку, аналізу та контролю основних засобів зробили
провідні вченіекономісти: С. Голов, Л. Городянська, В. Жук, З. Задорожний, Г.
Кірейцев, Я. Крупка, Л. Сук, П. Сук, С. Хома, Н.І. Дорош, А. Борисов, Ф.
Бутинець, Р. Хом’як та інші.
Дослідження теоретичних положень, наукових праць вчених, практичної
діяльності сільськогосподарських підприємств свідчить, що облік основних
засобів в наш час суттєво ускладнився, а ряд невирішених проблем негативно
впливають

на

процес

управління

виробничим

ефективність використання основних засобів.
До кола таких проблем можна віднести:


відмінність в оцінці основних засобів;

процесом,

знижуючи
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проблема правильності віднесення витрат на капітальний ремонт

об’єктів основних засобів;


дискусійне питання обліку безоплатно одержаних основних засобів

та основних засобів призначених для продажу;


проблема обліку амортизації;



проблеми підвищення інформативності первинних документів з

обліку основних засобів.
Організація будь-якої підприємницької діяльності розпочинається з
формування матеріально-технічної бази, відсутність якої робить неможливим
ведення господарської діяльності підприємства.
«Через низький рівень технічного забезпечення щорічно в Україні не
обробляється близько 4 млн. га орних земель, а на тих, що обробляються,
вирощуються низькі врожаї. За результатами наукового дослідження А. В.
Блоха зазначає, що через застарілі та малопродуктивні зернозбиральні
комбайни в Україні щорічно втрачається близько 5 млн. тонн зерна, що
еквівалентно 800 млн. дол. США» [1].
«Згідно методологічних вимог, що висуваються на нормативному рівні
порогом суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення
корисності об’єктів основних засобів може прийматися величина, що дорівнює
1% чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10%
відхиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої
вартості» [7].
«На думку Лега О.В., що організація обліку основних засобів повинна
бути суцільною, єдиною системою взаємопов’язаних способів і методів обліку,
які

відображають

увесь

комплекс

облікових

процедур

з

отримання,

вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі
інформації» [3].
«Аналізуючи структуру документів і регістрів з обліку основних засобів
Мирошниченко Г.А. зазначає, що, з одного боку, вони містять застарілі
показники, які не дають підсумкової та узагальнюючої інформації, а з іншого –
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у них відсутні показники які необхідні для формування звітності в умовах
застосування П(С)БО 7 «Основні засоби», тому на думку автора, носії
інформації з обліку основних засобів потребують подальшого удосконалення як
їх складу, так і їх змісту» [4].
Важливе значення достовірної оцінки для обліку основних засобів досить
важко переоцінити, тому що від того, наскільки правильно зроблена оцінка,
залежить точність характеристики обсягу, стану і руху основних фондів, а у
відомій мірі і точність якісної їхньої характеристики. Неправильно ж обраний
принцип оцінки може викликати:


перекручене відображення в балансі дійсного обсягу основних

засобів і їхнього співвідношення з оборотними коштами;


непорозуміння в нарахуванні зносу основних засобів, а звідси і

помилки в обчислюванні собівартості й у визначенні прибутку об’єкта
господарювання;


недостатність суми амортизаційних обчислень для здійснення

їхнього відтворення;


помилки серед ряду економічних показників, що характеризують

використання основних засобів у виробничому процесі та ін. [5].
Тому вивчення проблем оцінки дасть змогу вирішити багато моментів
проблем обліку основних засобів, які зростають в зв’язку зі здійсненням в
Україні активних ринкових перетворень.
Отже, на сьогоднішній день існує безліч проблем організації обліку
основних засобів, які потребують вирішення.
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Тематика: Педагогічні науки
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА
ПРИКЛАДІ ТВОРУ Е. ПО «ВБИВСТВО НА ВУЛИЦІ МОРГ»)
Бурка Ганна
Студентка 2 курсу магістратури факультету іноземних мов
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Над вивченням детективного жанру в літературознавстві працюють
багато дослідників протягом близько століття, з кожним етапом розвитку
наукової думки набуває новітніх форм і тому досі не втратило своєї
актуальності. Детектив як один з витоків літературного жанру стає об’єктом
наукових розглядів доволі пізно. До головної причини цього явища можемо
віднести недооцінку його естетичної складової.
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До першого та початківця теоретичного детективу відноситься й
необхідно вважати Г. Честертона, який у 1902 році виступив із своїм доробком
«На захист детективної літератури» [3, с.32]. З того часу були здійснені спроби
публікації багатьох роздумів на дану тему, і всі вони належали, в основній своїй
масі до праць

представників та практиків детективного жанру. Пізніше, а

пострадянському просторі повштох до осмислення детективної літератури у
теоретичному

консенсусі

виникає

від

часів

поширення

структурногї

методології. Серед авторів, які публікували свої твори на цю тему, необхідно
відзначити А. Адамова, Г.Анджапарідзе, А. Вуліса, Я. Маркулан [2, с.16]. У
виокремлених працях можемо простежувати історію жанру, та робиться спроба
аналізу його морфології, проводять дослідження типології аспектності у творах
різних авторів. Літературознавці і мистецтвознавці роблять спробу розкрити
загадку майже двохсотрічної популярності детективного жанру.
Під терміном та поняттям «літературна формула» вчений пропонує
розкривати текти, які містять певні сюжетні блоки, та можуть належати до
одних архетипів (наприклад, «історія кохання»).
Незважаючи на те. що існує певна кількість робіт, присвячених вивченню
детективного

жанру,

нами

не

було

знайдено

комплексного

аналізу

репрезентації детективної літератури, зокрема на прикладі творчості Е.По.
Саме це й зумовило вибір напрямку дослідження та робить обрану нами тему
досить актуальною.
Виклад основного матеріалу. Усю літературну продукцію вчені та митці
ділять на два великих прошарки: міметичну літературну продукцію і
формульну літературну продукцію. За визначенням багатьох дослідників,
міметична література знаходиться у безпосередньому зв’язку з реальністю, у
той час як популярна культура може функціонувати як структурований
фікційний простір, який також є розрахований на відрив читача від
навколишнього світу. Надзвичайно широке розповсюдження формульної
літератури у сучасному вимірі літературознавства Кавелті дає пояснення так:
«той факт, що формула – це часто оповідна повторювана і модель сюжетна,
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робить її якимсь стабілізуючим первнем у розвитку культурної спадщини. Цей
процес, на думку багатьох дослідників, може знаходити особливе значення в
гетерогенній, множинній культурній традиції за сучасними індустріальними
типологіями розвитку суспільних устроїв» [5, р.33]. Те, що частіш за все можна
назвати класичними зразками детективного жанру або вестерна, Кавелті
сміливо відность до аспектів архетипу-жанрів, і всі послідовні модифікації
відомих структур у текстовому різноманітті митець дає позначення як фазу
формули-жанру. Отже, виходячи з доробків розглянутих та зазаначених вище
дослідників, можна відзначити, що ще за півстоліття до того як з’явилися
роботи Дж. Г. Кавелті, загальновідомий англійський автор детективів Р. Фрімен
у своїй праці «Майстерність детективної розповіді» (1924) приводить чотири
описово-основні композиційні структури детектива:
1) перший елемент описової структури детективу – це постановка
проблеми (злочин);
2) другий елемент описової структури детективу – це розслідування
(сольна партія слідчого);
3) третій елемент описової структури детективу – це рішення (відповідь
на питання „хто?”);
4) четвертий елемент описової структури детективу – це доказ, аналіз
фактів (відповіді на питання „як?” і „чому?”) [7, р.27].
Разом з тим у 1925 році представником російської школи формалізму В.
Шкловським здійсненна спроба структурного аналізу детективу. При спробі
зіставити ряд новел А. Конан Дойла, В.Шкловський помітив повторюваність
однакових структурних елементів, які невидимою ниттю проходять крізь весь
твір, а також набір послідовних мотивів, прийомів і вивів загальну логічну
схему, яка і сьогодні не втратила значення.
Крім того, В. Шкловський - це перший літературознавець, який почав
говорити про функціональні особливості. Він запропонував досліджувати усі
новели Конан Дойла про Шерлока Холмса крізь призму новелистики, та
струуктурувати їх таким чином, ніби це є один твір (тобто як один типовий

185

сюжет), який складається з цілого ряду «важливих моментів», кожен з яких в
різних творах реалізується по-різному. В. Шкловським було виділено дев’ять
таких «моментів», які можуть скласти загальну образну архетипу схему
новели» [4, с.38].
Але, дослідника почали цікавити не тиск детективу на художню
літературу, а взаємопроникнення його норм і законів у рамки наукової
літератури. В. Шкловський проводить паралельні стрічки між дослідникомісториком, що робить спроби проникнути у важкі взаємоконфлікти минулого та
слідчим-детективом (зокрема його літературним двійником) і наголошує, що
вона лише зовнішня і частково обґрунтована. В.Шкловський не сумнівається,
що кожен історик мав діло із задачами, які є схожі з тими, якими розв’язує
криміналіст у своїй повсякденній професійній діяльності: пошуки якогось
документу або загубленого рукопису, визначення характерно-типологічнихї
особливостей почерку, зіставлення копій з оригінальним матеріалом.
Саме тому у «детективному літературознавстві» справжню (життєву)
проблему замінюють сурогатом. Аналізуючи засоби поділення на типи які
присутні у детективному жанрі, необхідно також пригадати літературні роботи
французького структураліста болгарського походження Цв. Тодорова. У рамках
його типології виділять два тиди детективної літератури (roman policier).
Перший ти

– це класичний тип детективу, роман з присутнєю таємницею

(roman a enigme), в якому рушійне сила є наративною та ще присутня таємниця
про самого злочинця, послідовність викладу має місце від наслідків до причини
і стосунків. Другий тип детективу, згідно теорії Тодорова, це “чорний” роман
(roman noir), в якому має місце дія “прямого” часового порядку розповіді про
злочин: а саме ретроспекцію змінює проспекція” [7, р.27].
Саме таким чином йде просування типологізації детективного твору, а
саме за конкретно цією типологію, яка базується на логічному, але аж ніяк не
на історичному описі, Тодоров запропонував модель, яку надалі стає можливим
проектувати на певні детективні жанри з метою визначення їх стилістичної та
поетологічної

спрямованості.

Однак

тут

можуть

виникнути

деякі
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термінологічні двозначні характеристики у ході позначення історії, що мала
місце до початку розповіді (до злочину), історії, що є сюжетною основою
роману, та історії як готового продукту, твору, де розповідь може починатися
на межі перших двох часових прошарків.
Таким чином, основною метою у дослідженні творів детективного жанру
може стати розуміння того, яким чином поєднуються ці дві історії, що є
“складовими частинами однієї і тієї самої історії” [6, р.30]. Саме у двох
різноманітних часових просторах детективу виділяє також словенський
філософ і культуролог Славой Жижек. Для нього цілком реальним та
зрозумілішим є той факт, що існування «ходу» подій у оповіданні класичного
детективного типу (По, Конан Дойл, Крісті, Сейєрс та ін.) має місце з появою
літератури модерністського періоду і детективного роману [5, р.35], оскільки
неможливим стає сам спосіб лінійної або «реалістичної» репрезентації.
Е. По (1809-1849) можна відлнести до числа класиків світової літератури.
Його талант є багатогранним – це поезія, проза, рецензії, літературно-критичні
статті, так само й роботи, жанр яких достатньо важко виділити та відзначити
куди можна віднести твір. Е.По можна ввапжати засновником, «батьком»
детективного жанру.
Як було зазначено вище. у детективному творі все підкоряється сюжету,
який, у свою чергу, складається з 4-х елементів.
Розглянемо на основі твору Е.По «Вбивство на вулиці Морг»:
• спочатку йде постановка проблеми (здійсненння вбивства двох жінок в
їхньому будинку);
• потім йде поява тих даних, які необхідні для її розв'язання (кімната, яка
зачинена зсередини, волосся, яке за своїми характерними ознаками не схоже на
людське, також присутня стрічка кашкета моряка тощо);
• далі йде виявлення істини, а саме кінець розслідування проведенного
детективом (орангутанг виявився вбивцею, він утік від свого господаря, який за
своєю професією є моряком);
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• закінчується твір тим, що йде пояснення, яким саме шляхом детектив
зміг дійти до такого висновку (пояснення Дюпена).
Всі окреслені події у детективі мали місце у першій частині твору, потім
ж слідчий просувався вперед, допоки цілком не відбувалася розгадка загадки.
Героєм детективу є подвійний контактер, а саме з одного боку – це приватний
нишпорка, чи талановитий поліцейський протистояв розумному, проникливому
або бездіяльному інтелектуалу. Детектив – це слідчий, якому притаманні
героїчні риси. Саме це й дозволяло йому посідати місце захисника слабких. З
іншого боку, приватний нишпорка чи розумний поліцейський мають
протиставлення здебільшого енергійним, охоронцям порядку, які є обмеженими
та просто не моглир помітити тих прикмет, що могли б привести до розв'язки.
Отже, можемо зробити висновок, що твір Едгара По “Вбивство на вулиці
Морг, героєм якої була наскрізна фігура, детектив-аматор С. Огюст Дюпен,
який хотів допомагати розкриттю злочину. У розглянутих оповіданнях з
яскраво-ретельним

ефектом

виокремлюється

сила

розуму,

логіки

та

аналітичного підходу до розуміння навколишньої дійсності. Чакстіш за все ці
оповідання мали свій початок у ракурсі викладення факту злочину, а потім
переростали в екскурси до минулих часів, де й мало місце розкриття всіх
обставин його здійснення, з’являлися речові докази. Загалом Е. По у новелах
широко використовував мотив недомовленості деяких епізодів й деталей,
здійснюючи своєрідний вплив на уяву та фантазію читача.
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Тематика: Інші професійні науки
НЕБЕЗПЕКА ЗІ СТОРОНИ АЗС: ЧОМУ ПОТРІБЕН КОНТРОЛЬ?
Бусигіна Г.А.
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, магістрант
Тел. +380508650372
Ел. пошта: AliceLiddell97@ukr.net
Вступ
Актуальність. У зв'язку з розвитком кількості автомобільних засобів на
душу населення в Україні, а також використанням великого обсягу
незареєстрованих автомобілів тимчасового возу, кількість автозаправних
станцій пропорційно збільшується. Разом з офіційно зареєстрованими АЗС
стали поширюватися і незареєстровані станції, які погіршують якість палива
для збагачення, тим самим збільшують концентрацію хімічних речовин у
викидах, які шкідливі людському організму і погіршують екологічну
обстановку навколишнього середовища.

На момент 2018 року в Україні

нарахували 1500 шт. незареєстрованих автозаправних станцій, як і порушення
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якості палива з боку офіційних українських мереж АЗС.
недооцінювати

небезпеку забруднення

Тому не можна

навколишнього середовища при

експлуатації АЗС, особливо незареєстрованих станцій.
Мета роботи
Мета роботи - звернути увагу до контролю екологічної безпеки
автозаправних станцій в Україні з урахуванням останніх досліджень викидів з
автозаправних станцій.
Матеріал і результат досліджень
На момент 2018 року в Україні налічувалося 9000 шт.

офіційно

зареєстрованих автозаправних станцій, 2000 шт. газових колонок, а також 1500
шт. неофіційно працюючих АЗС, ціна палива якого є дешевою і найчастіше
купується водіями автомобілів «тимчасового ввезення», проте їх зберігання
палива і погіршення його якості впливає не тільки на погіршення роботи
автомобіля

і

збільшення

обсягу

токсичних

автомобільних засобів, але і є загрозою
людського організму.

речовин

у

викидах

від

для навколишнього середовища і

До цього слід розвиток розміщення автозаправних

станцій біля житлових, торгових і розважальних комплексів.
Причиною

розвитку

кількості

автомобільних засобів на душу населення.

АЗС

є

збільшення

обсягу

У таблиці 1. представлені

статистичні дані по Києву і областям України за кількістю автомобілів на 1000
осіб на 2016 рік.
Таблиця 1. Статистичні дані по Києву і областям України за кількістю
автомобілів на 1000 осіб.
Місто та область України

Авто/1000 осіб

Київ

353

Київська область

271

Одеська область

260

Харківська область

255

Дніпро

251
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Маючи порівняння з даними 2014 року [1, c.15], то можна помітити
підвищення кількості автомобілів в столиці України, що дозволяє повільно
наближатися до гірших показників європейських країн, де аналогічний
показник стартує від 400 штук [2].
Використовуючи дані дослідження Школи громадської охорони здоров'я
Мейлмена Колумбійського університету [3], слід зазначити, що в дійсності ми
не недооцінюємо обсяг викидів від автозаправних станцій, особливо
випаровування бензолу, які є токсичними для організму людини.
За словами одного автора статті Маркуса Хілперта, були виявлені
свідчення про те, що через паливо, а саме бензину, виділяється набагато більше
випарів бензолу, ніж вважалося раніше.

Крім цього, протягом відносно

короткого періоду дослідження були спостережене ряди випадків, коли люди
могли піддаватися впливу хімічної речовини в місцях, що знаходяться за
межами АЗС, на яке вони вступають, а саме розраховувалося 300 футів. На
його думку, посадовим особам слід переглянути нормативи допустимого
викиду випарів бензолу на основі цих нових даних, а саме приділяти увагу до
можливості короткочасних викидів в результаті регулярних операцій і
неправильними поставками палива, а також зберігання палива в АЗС.
Дослідження полягало в тому, що були підключені витратоміри газу до
вентиляційних труб на двох великих АЗС на Середньому Заході і ПівнічноЗаході, де провели вимірювання тритижневого періоду.

Ці вимірювання

повідомляють про середньодобових втрати в результаті випаровування рідкого
бензину, відповідно вийшли втрати в 1.4 фунта на першу велику АЗС і 1.7
фунта на другу АЗС на 1000 галонів, розподілених в насосі. Для порівняння
Каліфорнійська асоціація з контролю забруднення повітря (CAPCOA) уклала
допустиму оцінку щодо викиду бензолу, а саме 0.11 фунта на 1000 галонів.
Дослідження також створило імітацію того, як пари палива переносяться в
повітрі

для

оцінки

потенціалу

короткочасного

і

середньострокового

випаровування бензолу, після чого порівняли їх вимірювання з трьома
встановленими граничними значеннями, де вимірювання були перевищені[3].
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У попередній роботі Містер Хілперт і його колеги задокументували викид
випарів при зберіганні і передачі палива між автоцінстернамі, резервуарами для
зберігання і автомобільними цистернами, а також те, що ці розливи можуть
забруднювати навколишнє середовище.
Висновок
З

досліджень

Школи

громадської

охорони

здоров'я

Мейлмена

Колумбійського університету варто відзначити, що слід зробити нові виміри
короткочасного і середньострокового випаровування бензолу в вітчизняних
автозаправних станціях, так як були виявлені нові загрози з боку АЗС, з огляду
на кількість офіційних і неофіційних автозаправних станцій, особливо останні,
де умови зберігання палива по нормативам відсутня.
Список літератури:
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концентрації шкідливих речовин у викидах автозаправних станцій / В.М.
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Тематика: Політичні науки
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МОРАЛЬНОГО
ВИБОРЧОГО ЦЕНЗУ В УКРАЇНІ
Бучин М.А.
доктор політичних наук, доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів, Україна
Демократизація світу та надання можливості громадянами формувати
органи влади є сучасною світовою тенденцією, яка, з одного боку, збільшує
можливості кожного громадянина впливати на процес державного управління,
однак, з іншого боку, продукує проблему моральності як частини електорату,
так і обраних ними представників. У цьому контексті світова виборча практика
передбачає можливість застосування морального виборчого цензу щодо
реалізації як активного, так і пасивного виборчого права. Для України,
зважаючи на брак досвіду, а також неоднозначне ставлення до морального
виборчого цензу, ця проблема є доволі актуальною та вимагає додаткового
аналізу.
Моральний ценз передбачає позбавлення виборчих прав осіб, котрі
ведуть аморальний спосіб життя: утримують будинки розпусти, займаються
бродяжництвом,

зловживають

наркотиками

та

алкоголем,

позбавлені

батьківських прав тощо, їх поведінка не відповідає усталеному у суспільстві
уявленню про мораль. Проте складнощі практичного застосування морального
цензу полягають в тому, що цей ценз часто є розмитим і не завжди чітко
прописаний у законодавстві

Найбільш поширеною формою застосування

морального виборчого цензу є усунення від голосування осіб, які перебувають
у місцях позбавлення волі або ж заходяться під вартою у якості запобіжного
заходу [1].
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Слід зауважити, що проблема застосування морального виборчого цензу є
однією із найбільш дискусійних у політології. Зокрема, до аргументів, які
використовують прихильники його застосування, можна віднести такі:
-

участь

у

виборах

передбачає

наявність

громадянської

відповідальності за результат волевиявлення, якої у в’язнів часто немає;
-

коли голосують ув’язнені, не можна повністю виключити можливість

голосування під впливом «почуття образи» на владу;
-

на

процес

голосування

в’язнів

можна

легко

впливати,

фальсифікуючи їхнє волевиявлення;
-

логічно

позбавляти

порушників

закону

права

впливати

на

формування цих законів [6, с. 46–47].
Противники застосування морального цензу, у свою чергу, наводять такі
аргументи:
-

позбавлення виборчих прав в’язнів не сприяє їх поверненню до

нормального життя;
-

надання виборчих прав ув’язненим зменшує їхню відірваність від

суспільства та політичного життя;
-

відсутність морального цензу сприяє досягненню найважливішої

мети покарання – перевихованню та запобіганню вчинення ними рецидивів [8].
Вітчизняне виборче законодавство пройшло еволюцію щодо регулювання
морального виборчого цензу. Зокрема, у 1990 р. виборче законодавство
передбачало

існування

морального

цензу

(позбавлення

права

голосу

ув’язнених) [2]. Проте з прийняттям Конституції моральний ценз був
скасований у судовому порядку на підставі рішення Конституційного суду
України як такий, що не відповідає Основному Закону країни [7].
Щодо пасивного виборчого права на парламентських виборах чинне
законодавство передбачав втрату можливості балотуватися для громадян, які
мали судимість за вчинення навмисного злочину, якщо вона не була погашена і
знята у встановленому законом порядку [5]. На президентських виборах в
Україні донедавна (до 2014 р.) позбавлялись права бути обраними не тільки
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особи, які перебували у місцях позбавлення волі, але й особи, що мали
судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не знята у
встановленому порядку [3].
На нашу думку, такі умови реалізації права бути обраним на посаду глави
держави були цілком доречним, зважаючи на те, що посада Президента України
є вкрай відповідальною і важливою. У контексті сказаного ми вважаємо
сумнівним скасування морального цензу на виборах глави держави, яке
відбулося у 2014 р. [4].
Підсумовуючи, варто відзначити, що у плані реалізації активного
виборчого права відсутність морального виборчого цензу, на нашу думку, є
цілком допустимим. Водночас, скасування вимоги про відсутність судимості за
умисний злочин кандидата у Президенти України вважаємо недоречним,
особливо, зважаючи на те, що на парламентських виборах така вимога є
збереженою.
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Тематика: Економічні науки
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОЇ
БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Вакаренко А.А.
Київський національний торговельно-економічний університет
студентка факультету міжнародної торгівлі та права
Науковий керівник: к. е. н. Гвоздь В.С.
Фондовий ринок є важливою складової економіки кожної країни,
оскільки основним його призначенням є перетворення заощаджень одних
суб’єктів господарювання в інвестиції для інших. Згідно із Законом України
Про цінні папери та фондову біржу фондова біржа – акціонерне товариство, яке
зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх
біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших
актів законодавства України, статуту і правил фондової біржі [1].
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Діяльність фондових бірж в Україні є недостатню розвиненою і
супроводжується наступними проблемами:
-

незначний обсяг операцій на біржових ринках (низька ліквідність)

та переважання позабіржової діяльності;
-

незахищеність інвесторів, відсутність гарантій з боку держави;

-

недосконалість

нормативно-правового

регулювання

біржової

діяльності;
-

високе податкове навантаження;

-

відсутність повної достовірної інформації про діяльність бірж;

-

недостача висококваліфікованих кадрів;

-

низький рівень інформованості серед населення про діяльність

фондових бірж [2].
Станом на 2019 рік в Україні зареєстровані наступні біржі: ПАТ
"Фондова біржа ПФТС"; ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»; ПАТ
"Українська біржа"; ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа"; ПрАТ
"Фондова біржа "Іннекс"; ПрАТ "Українська фондова біржа" (УФБ).
Розглянемо їх діяльність і проаналізуємо її через обсяги біржової торгівлі
цінними паперами.
За результатами торгів протягом січня-серпня 2019 року обсяг біржових
контрактів з цінними паперами склав 205,75 млрд грн. Порівняно з
даними аналогічного періоду 2018 р. обсяг біржових контрактів з цінними
паперами зріс на 17,63% (січень-серпень 2018 р. – 174,89 млрд грн), а з даними
2017 р.– на 56,56% (січень-серпень 2017 р. – 131,82 млрд грн). У табл. 1
можемо побачити обсяги біржових контрактів з цінними паперами кожної з
бірж.
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Таблиця 1
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами за біржами України,
протягом січня-серпня 2017-2019 рр., млн. грн
Назва біржі

Січень-серпень 2017 Січень-серпень 2018 Січень-серпень 2019

ПФТС

42 667,1

67 844,0

77 765,8

Перспектива

85 273,8

86 710,0

125 167,6

УБ

3 253,0

20 304,4

2 812,4

УМВБ

0,0

34,9

3,3

Іннекс

144,7

0,4

0,0

КМФБ

81,8

0,0

0,0

Усього

131 820,68

174 893,7

205 749,1

Джерело: складено автором на основі [3]
На рис. 1 представлені динаміка обсягів біржових контрактів кожної з
бірж за досліджуваний період.

Рис. 1. Частка біржових контрактів кожної з бірж протягом січня-серпня
2019 р., млн грн. Джерело: складено автором на основі табл. 1
З рис. 1 та табл. 1 бачимо, що частки різних бірж є досить різними. До
того ж, обсяги торгівлі також суттєво різняться серед бірж по рокам. До
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прикладу, обсяги торгівлі на біржах ПФТС та Перспектива мали тенденцію до
зростання (+82,26% (35098,7 млн грн) та +46,78% (39893,9 млн грн)
відповідно). У той час як на біржах Іннекс, УМВБ та КМФБ протягом вказаного
періоду деяких років взагалі не було зареєстровано жодної активності.
Далі розглянемо обсяги біржових контрактів за видом фінансових
інструментів (табл. 2).
Таблиця 2
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами за видом
фінансового інструменту протягом січня-серпня 2017-2019 рр., млн грн

Фінансові
інструменти
Усього
Державні
облігації
України
Облігації
підприємств
Інвестиційні
сертифікати
Акції

Січеньсерпень
2017
131820,6
8

У % до
У % до
У % до
загально
загально
загально
ї
Січеньї
Січеньї
кількост серпень кількост серпень кількост
і
2018
і
2019
і
174893,
100
100
205749
100
7

122193,7
2

92,697

166222,
2

95,042

197811

96,142

2975,9

2,258

5508,44

3,150

7103,69

3,453

31,26

0,024

66,63

0,038

331,7

0,161

4188,8
2431,27

3,178
1,844

982,9
2113,59

0,562
1,208

306,56
136,25

0,149
0,066

0

32,05

0,016

0

22,85

0,011

0

5,41

0,003

Деривативи
Облігації
іноземної
0,00
0
0,00
держави
Акції
іноземного
0,00
0
0,00
емітента
Облігації
внутрішніх
0,00
0
0,00
місцевих позик
Джерело: складено автором на основі [3]
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З табл. 2 бачимо, що більшу частку торгів за фінансовими інструментами
протягом зазначеного періоду займають операції з державними облігаціями
України – 197 млрд грн (96%) у 2019 р., 166,2 млрд грн (95%) у 2018 р., та 122,2
млрд грн (93%) у 2019 р. Значно менше проводилось торгів із облігаціями
підприємств – на 7103,69 млн грн (3,5%) у 2019 р. У 2017 р. частка акцій була
найбільшою за 3 досліджувані періоди – 3,2%. Інші фінансові інструменти мали
частку менше 2%. Цікавим є також те, що у 2017-2018 роках у звіті були
відсутні такі категорії як «облігації іноземної держави», «акції іноземного
емітента» та «облігації внутрішніх місцевих позик».
Тож бачимо, що торгівля фінансовими інструментами є обмеженою та
потребує диверсифікації. І хоча загалом спостерігається позитивна динаміка
щодо зростання загального обороту на фондових біржах, їх діяльність все ж
потребує вдосконалення. Для цього доцільно провести наступні заходи:
- запровадити комплексну програму розвитку фондового ринку (програма
2015-2017 рр. «Європейський вибір нові можливості для зростання» не надто
покращила ситуацію);
- створити податкові пільги для інвесторів, знизити плату за реєстрацію
цінних паперів;
- вдосконалити та розширити нормативно-правову базу;
- збільшити довіру до біржової торгівлі як з боку підприємств – можливих
емітентів, так і серед потенційних інвесторів шляхом інформування; надання
певних державних гарантій для захисту інтересів інвесторів;
- створити сприятливий інвестиційний клімат для залучення іноземних
інвесторів.
Слід зазначити, що розвиток фондового ринку в Україні є перспективним
та важливим для функціонування держави. При вдалій імплементації вказаних
вище дій можливо подолати негативні тенденції та вдосконалити діяльність
фондових бірж.
Список літератури:
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В умовах процесу переоцінки цінностей все більшої актуальності набуває
гуманна педагогіка, яка шукає нові підходи до творчої особистості учня, його
духовного розвитку, духовної культури. Тому основна мета сучасного вчителя
– вибрати методи і форми організації виховної діяльності учня, які оптимально
відповідають поставленій меті розвитку особистості. Ефективною може бути
лише та технологія, яка ґрунтується на потребах та інтересах учнів. Технології
не застосовуються окремо у виховному процесі, а існують у взаємодії, що
підвищує організацію життєдіяльності учнівського колективу, пропаганду
моральних цінностей, пошук та виконання корисних справ, збагачення
знаннями

про

рідний

край, національну культуру.

Постає

важливим

систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в молодших
школярів екологічних цінностей, що можливе через сприяння накопиченню
екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти,
примножувати її, формувати вміння і навички діяльності в природі [3, с. 56].
Загальнотеоретичні аспекти екологічних цінностей розроблені у роботах
О. Стегній, М. Колесник, М. Боришевський [1], І. Мєщерякова, Т. Єфіменко, А.
Шевель, Є. Копилець, С. Роман та ін.
Проте, незважаючи на посилену увагу науковців до формування
екоцілісної особистості, у сучасній теорії екологічно-соціальної освіти однією
із центральних проблем є криза цінностей в освіті та виховання екологічного
співжиття всесвітнього характеру. Наприклад, О. Вишневський виділяє
валеоекологічні цінності, які разом з абсолютними (вічними), національними,
громадянськими, сімейного та особистого життя входять до Кодексу цінностей
сучасного українського народу [2, с. 78].
М.

Боришевський

переконує,

що

систему

духовних

цінностей

особистості утворює ряд підсистем цінностей, а саме: 1) моральні; 2)
громадянські; 3) світоглядні; 4) екологічні; 5) естетичні; 6) інтелектуальні;
7) валеологічні. Відповідно до концепції дослідника, підсистему екологічних
цінностей включено до системи цінностей розробленої ним моделі зрілої
особистості-громадянина.
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Умовою успішної сформованості екологічних цінностей може бути
впровадження виховного заходу як технології систематичного впливу на
свідомість молодших школярів на тему: „Народне джерело ноосферного
мислення!”
Мета:
Навчальна: ознайомити учнів з творчістю української художниці М.О.
Приймаченко, правилами догляду за тваринами, збагачувати словниковий
запас.
Виховна: формувати позитивне ставлення до тварин, прищеплювати
повагу до української творчості, збагачувати емоційність сприймання,
мислення учнів.
Розвивальна: розвивати творчі уміння учнів, їхню креативність, тренувати
увагу, спостережливість, стимулювати пізнавальну самостійність.
Література:
1.

Тарасенко Г.С. Навчаємо пізнавати природу. Позакласна виховна

робота з молодшими школярами. Х. : Основа, 2008. 204 с.
2.

Тарасенко Г.С. Паросток. Методика гуманістичного виховання

школярів засобами природи у 1-4 класі: посібник для вчителя. Тернопіль :
Навчальна книга – Богдан, 2003. 144 с.
3.

Комзюк В., Пушкар Н. Олена Пчілка ‒ дітям. Львів: Апріорі, 2015.

76 с.
Підготовчий етап: визначення об’єктів милування, осмислення їх
естетичної виразності, підбір запитань оцінного характеру, відповідного
художнього матеріалу для активізації емоційно-образної уяви учнів, підготовка
картин М.О. Приймаченко.
Хід виховного заходу
Слово вчителя. Зараз до нас у гості прийде справжнісінькій звір.
Український кіт у чоботях – так його назвала Марія Приймаченко. Українська
народна художниця у своїй творчості відображає багатовікову культуру народу.
Її творчість повертає нас до перших днів творіння всього живого, образи тварин
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та рослин переносять нас у фантастичний світ, у якому всі гармонійно
співіснують. Її образи завжди повʼязані з естетичними і морально-етичними
настановами народу, з його мовним багатством.
А стосовно нашого головного героя, він наче завітав до нас з якоїсь казки.
Чи не здогадаєтесь, з якої? (варіанти учнів). Який же характер цього
приймаченківського звіра? З усього видно, що тварина – добродушна, привітна,
лагідна. Що надає кумедності його вигляду? Але що у цій картині найсильніше
привертає наш погляд? Звичайно, котячі очі – розумні, таємничі, великі, як
окуляри. Кіт заворожено дивиться на нас, наче хоче щось сказати. Він ніби
муркотить собі під ніс якусь казочку. Спробуйте її почути та переповісти.
- Можливо, він розповідає нам про своє життя?
Наче поглянувши на цю картину, українська письменняця та фольклорист
Олена Пчілка (Олени Петрівни Косач) написала віршик „Котик-мурчик”:
Котик-мурчик,
Мій голубчик!
Він удвох зі мною,
Як риба з водою!
Кашку смачненьку
В мисочку новеньку
Матуся поклали,
На сніданок дали.
Я ту кашку виїдав,
Котик – мисочку лизав.
Коли б мама теє знали,
Були б котика нагнали!
А тим часом він наївся,
Коло мене умостився,
Стиха казочку муркоче,
А я слухаю охоче!
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Ось так спокійно і радісно живеться звірам, яких „приручив” талант
українських майстринь. А як живеться звірам біля вас?
Відгукнутися дитячі серця закликає своїм полум’яним словом українська
поетеса Уляна Кравченко (Юлія Юліївна Шнайдер). Її поезія, ніби дзвін, б’є на
сполох проти байдужості, позначена ідеями гуманізму, виховує любов до рідної
природи.
Думка
Ой, скажи мені, струмочку,
Скажи тихесенько,
Чи тобі не гоже в гаю
Що журчиш сумненько?
Ой, скажи ти, соловію,
Співаче маленький,
Чом жалобою в даль лине
Голос твій ніжненький?
Скажи, синя незабудко,
Розкажи, сестричко,
Чом росою ‒ слезонькою
Вранці миєш личко?
Та чом рідко ти куваєш,
Зозуленько сива?
Чому щастєм в літну нічку
Папороть не цвіла?
Чом ти плачеш, чорна хмаро,
Спішучи все далі ‒
Чи збираєш з цього світу
Всі сльози, всі жалі?
Ой, коли ж і у природі
Гаразду не має ‒
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Так чи ж диво ‒ що й нам доля
Щастє укриває?
- Які почуття у вас викликає щире слово поетеси? (Варіанти дітей)
Вслухайтесь у вірш – він звернений до людей, які мають докорінно
змінити відношення до природи, почати її шанувати та цінувати.
Вчитель пропонує учням заспівати українську народну пісню „Веселі
гуси”, супроводжуючи спів відповідними рухами та мімікою.
Гра-вікторина „Хто найкращий метеоролог”
Якої погоди чекати якщо:
кіт шкребе кігтями підлогу (вітер); чайки вранці відлітають далеко у море
(ясний день); собака риє (дощ).
Висновки. Картини українських письменників та художників виховують
у молодших школярів почуття поваги та відповідальності до природи рідного
краю, прищеплюють вміння милуватись та зберігати навколишній світ [3, с. 34].
Стратегічним

пріоритетом

формування

екологічних

цінностей

у молодших школярів має бути чітка аксіологічна визначеність цього процесу,
адже суть відносин людини й природи можна осягнути, зважаючи на проблеми
цінностей. Екологічні цінності учнів можуть формуватися тільки на основі
глибинного, духовно-ціннісного осягнення суті природи.
Список літератури:
1. Боришевський М. Й. Дорога до себе: від основ суб’єктності до вершин
духовності: монографія. К. : Академвидав, 2010. 416 с.
2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки:
навч. посіб. Вид. 3-тє, переробл. і допов. К. : Знання, 2008. 566 с.
3.Підготовка майбутніх педагогів до реалізації екологічної освіти для
сталого розвитку : навч.-метод. посіб. / В. Д. Мелаш та ін. Мелітополь, 2017.
250 с.
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Тематика: Інші професійні науки
НАУКА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Велес Владимир Григорьевич
доцент МСА, директор Лаборатории Проверки Аксиом, шеф-редактор
проекта «ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ЗНАНИЕ»
ВВЕДЕНИЕ. – СОЗДАТЕЛЯМ КОВЧЕГОВ, ПОСВЯЩАЕТСЯ
Безупречно применяя стратегию «сказано — сделано»,
Воин тем самым формирует файл абсолютных
или неотменимых директив.
П.В. Гамаюн
— Было время, когда слов не было. Знание было непосредственным и
безмолвным. Еще совсем недавно — двести лет назад, если бы исчезли все
ученые мужи, то никто бы этого не заметил и экономика бы не пострадала.
Некоторое время спустя практически все из них были уверены, что природа не
храм …
— Именно это и породило ощущение вседозволенности и иллюзию ничем не
ограниченного могущества, что нашло свое отражение в идеи бесконечного
устремленного в безпредельность научно-технического прогресса. Что до
настоящего момента, то наиболее прозорливые из них с очевидностью поняли,
что наука в её современном виде, как парадигма не лишена целого ряда
недостатков, ее КПД оставляет желать лучшего, что же касается методологии,
то и тут возникают не только вопросы...
— Суть внутри и снаружи происходящего и имеющего место быть в том, что
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конец истории уже наступил, хотя мало кто на этот факт обратил внимание,
поскольку подавляющее большинство народонаселения космического корабля
по имени Земля занято сиюминутными очевидностями и повседневной борьбой
за выживание из последних сил непонятно чего ради. В свое время умудренные
профессионалы строили Титаник, пришло время создавать Ковчег!
P.S. - Агате Кристи, для активизации творческого процесса воображения
необходима была теплая ванна и килограмм яблок сорта Pepin shafran или три –
Golden Telecom. И творя, она была счастлива…
А, что лично вам нужно для полного и всеобъемлющего счастья?
ЧАСТЬ I. – ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ДЛЯ ТОРТИЛЫ
Этот Мир устроен так, что в нём возможно всё, а раз так, то и
оптимальное решение какой бы то ни было задачи не только возможно, но и
обязательно есть.
— Что же для этого необходимо?
— Как минимум выжить.
— Просто ли это во времена перемен?
Для тех, кто не хочет, не видит и не может ситуация сводится к поиску
черной кошки в тёмной комнате, которой там нет. Поэтому самое главное
осознать, понять и захотеть. А ещё, выйти за пределы очевидного, чтобы
увидеть и личной силой чтобы достичь, обрести, сохранить и преумножить!
Формула успеха проста: хотеть, знать, уметь и мочь. Пятый же элемент
необходим чтобы всё это путём да в нужную сторону — на радость себе, людям
и Миру.
Всё начинается с начала, и проект «ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ,
ЗНАНИЕ» в этом смысле не исключение, поскольку начинается с самого
главного вопроса: «Вы готовы к встрече с собственным Будущим?»
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ЧАСТЬ II. – О БЫТЕ И БЫТИИ, О ВЕЧНОМ И НЕПРЕХОДЯЩЕМ
…
ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ ПРОЙДЯ ДО ПОЛОВИНЫ, Я ОКАЗАЛСЯ В
СУМРАЧНОМ ЛИСУ...
— Самая большая роскошь - роскошь человеческого общения. И это так,
однако, кто бы объяснил почему? Равно как и то, почему мы никогда не ценим
то, что имеем, а сетовать, сокрушаться и слезы лить начинаем лишь
лишившись насущного, того самого без которого жизнь не жизнь, а суета
сует и томление духа?
Из материалов Лаборатории Проверки Аксиом

***
Глаза видят лишь преграды, зорко одно лишь сердце. Если сердца есть, не
у всех, то по крайней мере у многих здесь и сейчас присутствующих, то почему
мы оказались не в том будущем, о котором мечталось в детстве...
Говорят, что ни кто иной, как сам не к ночи помянутый в мелочах
скрывается. Однако где один, там и другой. Вот и выходит, что чем больше
внутри происходящее осознаем и понимаем, тем шире пространство маневра
рядом и вокруг. Так что все дело в выборе и той ответственности, что ему
воспоследует.
Никто не знает как слово, мысль, чувство и дело его отзовется. Поэтому и
надо таки разобраться, что такое воспитание, образование и что такое
просвещение? Каковы роль и место науки, учения и обучения? Кто такой
учитель и кто такой ученик? В чем их сходство и в чем различие? Это вообще,
что до частностей, то каждому на собственном опыте должно научиться чтить
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Жизнь, почитать Родителей, а еще научиться учиться. И самое главное обрести
чувство прямой спины, то самое, что человека человеком делает.
В чём суть практики быта и бытия, о чём следует памятовать, какое
понимание нужно ежедневно пестовать и растить? – Не делая даже минимума
усилий,

просто

быть.

Тотальность

это

-

метод,

оптимальный

для

действительного проявления Абсолюта.

***
У Всего явленного, сиречь материального, есть свое место и время, свои
ритмы, пределы, циклы, задачи и последовательности их решения, воплощения
и

результата

обретения.

То

есть

принципы,

законы

и

правила

жизнедеятельности вообще и в каждой конкретной области и виде
деятельности, в частности
У всего явленного, свои системно определяемые, последовательности
прихода и ухода. И это понятно, конец - делу венец. Без конца не будет и венца,
равно, как и смысла. Многие люди, но не все из них человеки. Тут-то и
возникает вопрос, что человека человеком делает? Правильный вопрос
содержит в себе ответ. Так-то оно так, да никто не знает, как слово его
отзовется... Так, что все дело в желании и понимании, а еще в знании, умении и
навыках, а еще любознательности, любопытстве и открытости.
Вот и приходится зрить в корень и смотреть в оба, дабы не оказаться там
и тогда...
Творчество в данном контексте это не столько выход за пределы
знакомого, привычного, и сиюминутного, сколько силой ума и интуиции
познание и постижение за окоемом очевидного, находящегося.
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Да только и этого недостаточно, еще надо поелику плоды прозрения в
доступноадекватную, соответствующую времени и месту, форму облечь. В
чужой монастырь со своими поминальными табличками не ходят.
Однако для успешного становления и развития и этого мало. Нужно еще
и систему отбора, сохранения, внедрения и выбытия соответствующих
инноваций и нововведений создать. При непременном императиве этики,
эстетики и морали, в контексте культуры грядущей, ибо так и только так она
может состоятся, равно как и все человечество еже с ним... Не то чтобы Ergo
sum, но То be, or not to be, так это точно.
ВЫ ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ С БУДУЩИМ ТЕМ САМЫМ, КОТОРОЕ
СВОЕЮ ОБСТВЕННОЙ РУКОЙ?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. – ДУХОВНОСТЬ, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ
ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Невооружённым глазом видно, что с каждым днём не становится лучше.
Привычным становится развал представлений, связей, ценностей. На лицо все
признаки системного кризиса на уровне личности, региона, окружающей среды.
Положение не из легких, и пытаясь решить частные вопросы, сиюминутные
проблемы, специалисты зачастую проходят мимо кардинальных вопросов. В
чем же причина, где выход из создавшегося положения, с чего следует начать?
Кризис — это тяжелое испытание: старое должно уйти, новое родиться. И
в этом смысле важным является понимание того, что в самом кризисе
находятся силы для его преодоления. Доступ к ним мы с необходимостью
получаем, осознав суть происходящего и его историческую перспективу. Такой
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подход позволяет сформулировать цель, перечень задач, обеспечивающих ее
достижение, а так же найти адекватные средства, приемы и методы.
Решение задачи не там, где ее условие и в этом смысле радикальным
средством, мобилизующим силы для выхода из любого кризиса, является
возрождение духовности, осознания роли и места человека в Мироздании.
На этом пути первоочередными шагами могут и должны стать:
— выработка непротиворечивой концепции картины мира на основе
новейших достижений науки, философии и культуры, как хранительницы
непреходящих духовных ценностей человечества, направленной на осознание,
раскрытие и реализацию эволюционного потенциала каждого Человека;
— объединение всех здоровых сил общества вокруг идеи духовного
возрождения с привлечением лучших представителей научной и культурной
интеллигенции, деловых и политических кругов, специалистов, исследователей,
людей занимающих активную жизненную позицию, сознающих неизбежность
процесса смены парадигм, выхода за пределы устоявшихся стереотипов, за
рамки грубоматериалистического подхода;
— формирование информационного, кадрового, технического потенциала
и организационного механизма воплощения заветного.
На уровне конкретных мероприятий необходимыми являются:
— организация и проведение исследовательских работ в области
энергоинформатики на уровне человека, группы, окружающей среды;
— оздоровление населения на основе внедрения, как новейших
технологий, так и подходов, эффективность которых проверена веками,
широкий диапазон процедур и мероприятий от диагностических компьютерных
комплексов и лазеров до приемов и методов комплементарной медицины;
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— проведение образовательных и обучающих программ, тренингов,
бесед, консультаций по основным этапам жизненного цикла человека с точки
зрения различных систем мировосприятия и мироощущения для оптимизации
кпд жизнедеятельности и внедрения здравосозидания, как целостного подходу
к происходящему.
Таким образом, вышеназванные направления представляют триединство,
направленное на достижение единой цели — возрождения духовности.
Так что все начинается с собственного осознания, выбора, решения.
А поэтому совершенно естественный вопрос:
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ БУДУЩЕГО,
КОТОРОЕ ВЫБРАЛИ САМИ!
P.S. — Духовность без ОГАС, что ОГАС без духовности. Ибо вместе они
суть Единство, то самое, что ум, честь и совесть, нашей эпохи составляют. А
еще, – творчество созидания будущего, достойного Будущего!
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Тематика: Інші професійні науки
СКОРОЧЕННЯ ЗАТРАТ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ
ВИКОНАННІ ВАНТАЖНИХ РОБІТ
Велика Г.В.
Політехнічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»
викладач вищої категорії, викладач-методист
(068)883-83-63 galinavelikay13@gmail.com
Актуальність дослідження. Україна є енергодефіцитною державою.
Власними ресурсами вона забезпечує свої енергопотреби всього на 53%.
Енергоємність валового внутрішнього продукту України в три-п'ять разів вище,
ніж розвинених держав Західної Європи. Потенціал енергозбереження
становить 45% нинішнього обсягу споживання енергоресурсів.
Реалізація енергозберігаючого напрямку розвитку галузей народного
господарства найактуальніших шлях вирішення проблеми енергозалежності
нашої держави. В області транспортного обслуговування швидкість темпів
новітніх

технологій,

незважаючи

на

певне

підвищення

транспортної

енергетичної ефективності, збільшують потреби в найбільш кваліфікованих і
дорогих енергоносіях - в моторних паливах і електроенергії. Тому в
транспортній галузі політика енергозбереження проводиться на всіх видах
транспорту, і полягає в удосконаленні структури транспортних засобів з метою
забезпечення перевезення вантажів і пасажирів при мінімальних енергетичних
витратах.
Основна частина - залізничний транспорт, на частку якого припадає
приблизно 50% всіх перевезених в країні вантажів, щорічно витрачає близько
30 млн т умовного палива, причому 60% всіх витрат припадає на частку
тепловозів. Економія лише 1 т умовного палива забезпечує перевезення 3000 т
вантажів приблизно на 100 км.
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Основними напрямками енергозбереження на залізничному транспорті
є:
-електрифікація залізниць;
-введення в експлуатацію нових, більш досконалих локомотивів;
-зниження опору руху за рахунок збільшення частки вантажних вагонів;
-впровадження рекуперативного гальмування на електрифікованих ділянках
залізниць;
- збільшення маси поїзда за рахунок підвищення ступеня завантаження
вагонів,

застосування

вагонів

підвищеної

вантажопідйомності;

планування

-вдосконалення

перевезень;

- заміщення нафтового моторного палива зрідженим природним газом;
- здійснення комплексу заходів щодо зниження втрат електроенергії на
тягових підстанціях, реактивної потужності в системі електротяги на
стаціонарних

споживачів;

- централізація теплопостачання залізничних станцій і вузлів.
Одним з таких місць де є можливість ефективно зберігати паливний
ресурс - це місця вантажних операцій.
Інтервал

повторюваності

ввімкнень

в

місцях

вантажувально-

розвантажувальних операцій характеризується нетривалим відрізком роботи –
підтягування рухомого складу та тривалим періодом очікування вантажної
операції.
Впровадження енергозберігаючої технології буде ефективним при ПВ
<50%, тобто відношенні часу роботи до часу простою.
Оскільки значна частина промислових підприємств використовує за
тягову силу тепловози, то для методу на скорочення ПММ розглянемо тепловоз
ТЕМ- 2
Оптимальним

з

урахуванням

техніки

безпеки,

експлуатаційних

характеристик середовища буде організація струмоведучого рельса по типу
метрополітена на відміну від контактної мережі, яку при виконання робіт
необхідно буде вимикати.
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Тяговий перетворювач призначений для експлуатації на локомотивах
різного типу. Такі локомотиви живляться від лінії постійного струму 200-3000
В.
На привод на базі компанії SIEMENS тяговий перетворювач SIBAC E233000-1DC-2ST-1STm-oR.

Його

характеристики

дозволяють

повністю

задовольнити потреби в постачанні електричної енергії та габариту на місці
дизельної установки довжина 4350 мм, ширина -1010 мм, висота – 2000 мм.
Напруга живлення та як наслідок і вихідна напруга налаштовується під
конкретні технічні умови.
Перетворювачі типу постійний струм в так звані DC/DC є достатньо
специфічними та можуть виготовлюватися лише під замовлення, а як товар
специфічні та одиничний то і ціна буде значною.
Вибір перетворювача для тягових двигунів постійного струму SIEMENS
тяговий перетворювач SIBAC E23-3000-1DC-2ST-1STm-oR дозволяє отримати
регулювання напруги постійного струму на вході, та подачі на вихід напруги
постійного струму у вихідне коло випрямлюючого мосту на діодах.
Потужність локомотива – це характеристика, яка виражає тягові і
швидкісні якості локомотива. Потужність локомотива є обсяг виконаної
локомотивом роботи віднесений до витраченого на його виконання часу. В
основному визначають дотичну потужність, яку розвивають рушійні колеса при
реалізації розрахункової або тривалої дотичній сили тяги локомотива.
Для тепловозів, як правило потужність визначається потужністю дизеля
при нормальних атмосферних тисках і ККД передачі.
Приймаємо масу брутто 10-ти завантажених вагонів, швидкість 15 км/год,
потужність яку треба передавати на двигуни становитиме 41,7 кВт.
Враховуючи параметри двигунів локомотива по струмонавантаженню,
обчислимо величину напруги живлення, враховуючи струм в А та потужність в
Вт. Струм в режимі роботи на тепловозі ТЕМ-2, А - 605/424, напруга в режимі
роботи тепловоза ТЕМ-2, В -203/290. Для розрахунку візьмемо струм в
довготривалому найбільш складному режимі роботи 424 А на один двигун та
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струм генераторної установки в 1200 А. Для надійності роботи системи
приймемо напругу 220 В, при цьому струмонавантаження установки буде 189А.
Для розрахування затрат на ПММ були використанні графічний та
аналітичний методи. На основі побудованого добового план-графіку ми
визначили час простою локомотива під навантажувальними операціями та не
раціональне використання палива під час навантаження вагонів.
Так як тепловоз не працює на мігістральній лінії, розрахуємо витрати
палива на час роботи тепловозу, якщо на одну машиногодину витрати
становлять 48,5 літрів. Отже витрати на повний цикл становитимуть 533,5
літрів
При цьому повний цикл за рік становитиме 390 915 літрів
Та можемо звернути увагу що під час простою витрати становиитимуть
371,8 літрів на добу а на рік становитимуть 271 414 літрів
Соперації становитиме: 138,9 кВт. Тобто потужність річна становитиме
101 397 кВт
Витрачені кошти на ПММ при повному циклі роботи становитимуть 10,9
млн. грн.
При непродуктивно витрачене паливо становитимуть 7,6 млн. грн., а при
використанні електроенергії витратимо лише 223 тис. грн.
При виконаному дослідженні був зроблений висновок, що при
модернізації тепловоза ТЄМ-2 скорочується витрати на паливно-мастильні
матеріали. Впровадження енергозберігаючих заходів забезпечує конкретність
підприємства на ринках збуту продукції, зменшує її собівартість, підвищує
екологічні показники виробництва.
Так вартість модернізації тепловоза ТЄМ-2 становить - 12,6 млн. грн, при
цьому економія палива - 10,3 млн. грн. При таких економічних витратах
окупність облаштування ТЄМ-2 відбудеться за 1,2 роки.
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Тематика: Педагогічні науки
НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА В ПІДГОТОВЦІ
МАГІСТРІВ У ЗВО
Великдан Ю.В.
старший викладач кафедри теорії та методики технологічної освіти та
комп’ютерної графіки, заступник декана природничо-технологічного
факультету з педагогічної практики ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.
Г. Сковороди»
Практична підготовка магістрів є обов’язковою складовою освітньопрофесійної програми і має на меті вдосконалення студентами професійних
вмінь і навичок, здобутих у процесі теоретичного навчання.
Навчальна та науково-дослідна практики магістрів є компонентом
освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності 014
Середня освіта (трудове навчання та технології) і має на меті набуття студентом
професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-дослідної
роботи.
Навчальна та науково-дослідна практика проводиться

на кафедрах

університету та включає підготовку теоретичного і практичного курсу
фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, науково-дослідну
роботу із спеціальності, здійснення психологічного аналізу готовності
студентів до обраної професії.
Не від’ємною складовою даної практики є компетентності, якими
повинен оволодіти магістрант під час проходження практики, а сама:
-

здатність до критичного осмислення проблем у професійній

діяльності та прийняття відповідних рішень, пізнавальної самостійності і
соціальної активності; відповідальність за розвиток професійного знання та
вдосконалення практичного досвіду;
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-

здатність до адаптації та дії в новій ситуації;

-

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних

джерел;
-

здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях;

-

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

-

здатність творчо підходити до трудової діяльності, глибоко

аналізувати виробничі процеси, порівнювати та узагальнювати їх поетапний
перебіг, та ін..
Основною метою практики у підготовці майбутніх викладачів ЗВО є
ознайомлення студентів з сучасними вимогами до форм організації навчальновиховного процесу, формування у них умінь, аналізу, змісту та якості форм
роботи зі студентами, ведення необхідної для цього документації, введення
елементів творчого вирішення та прийняття самостійних рішень при
забезпеченні ефективності навчально-виховної роботи.
Основними завданнями є:
1.

Ознайомлення з переліком документації, що забезпечується

кафедрою.
2.

Ознайомлення із специфікою організації науково-дослідної роботи

студентів при кафедрах університету.
3.

Формування умінь, необхідних для ведення навчально-виховної

роботи у ЗВО:
- уміння проводити аналіз робочих програм;
- уміння виділяти обсяги інформації для лекції, завдань для практичних
та лабораторних занять;
- уміння виділяти змістовні модулі навчальних дисциплін за їх
робочими програмами;
- уміння розробляти різні види поточного та підсумкового контролю,
для обліку знань та умінь студентів;
- - добирати сучасні інформаційні технології та передовий досвід до
різних форм організації навчально-виховного процесу.

219

Предметом

навчальної,

науково-дослідної

практики

є

засвоєння

програмного матеріалу, опрацювання спеціальної додаткової літератури,
вивчення передового педагогічного досвіду, проведення власного дослідження,
належного письмово-графічного оформлення роботи та публічного захисту
основних положень і результатів наукового дослідження.
Ще одним

із обов’язковим завданням у проходженні практики є

вивчення документації на базі практики, що включає:
- провести аналіз плану та освітньо-професійних програм із галузевими
стандартами;
- вивчити та внести пропозиції до роботи профільної кафедри із проблем
вдосконалення навчально-виховного процесу;
- проводити порівняльний аналіз ліцензійних та акредитаційних справ за
спеціальностями;
- розподіляти наявний матеріал за обсягом інформації для лекцій та
перелік завдань до практичних і лабораторних занять;
- розробити та проаналізувати план роботи проблемної групи із
спеціальності;
- проаналізувати посадові обов’язки куратора академічної групи, та
здійснити аналіз плану роботи куратора;
- розглянути та проаналізувати протокол засідання кафедри, протоколи
ведення

захисту

наукових

студентських

робіт

та

протоколи

захисту

педагогічної практики;
Кожний студент має узагальнити та систематизувати знання про керівні
посади та організацію навчального процесу у закладах вищої освіти.
Проходження навчальної та науково-дослідної практики спрямовує
студентів провести педагогічне дослідження на базі навчально-виховного
закладу, зібрати матеріали для написання дипломної роботи, забезпечує
поглиблення

і

розширення

теоретичних

знань,

практичних

умінь,

удосконалення навичок самостійної роботи студентів, творчої діяльності і
наукових досліджень, вміщує вивчення, систематизацію та узагальнення
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передового педагогічного досвіду та літературне оформлення результатів
виконаної роботи.
У ході виконання всіх завдання студенти здійснюється систематизація,
закріплення та розширення теоретичних знань і поглиблення практичних умінь
з педагогіки, психології, методики технологій та технічних дисциплін.

Тематика: Юридичні науки
КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Верещак Світлана Сергіївна
Викладач першої категорії
Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра
Моторного»
Держава є важливим елементом

політичної системи суспільства

нерозривно пов’язаної з правом. Через прийняття правових норм та
встановлення державної системи відбувається контроль суспільних відносин у
державі, а відповідно можливість впливати на поведінку громадян та діяльність
організацій. За сучасних умов державні процеси, що відбуваються у певній
країні повинні базуватися на правових засадах, що свідчить про розвиток такої
держави. Розвинену державу прийнято називати правовою.
Перша ідея творення державності з правовими ознаками зародилась у
давні часи. Свого часу ще Арістотель пропонував будувати державу на основі
формування відокремлених один від одного

самостійних органів, але саме

Шарлю Монтескьє вдалося більш влучно і точно виразити суть принципу
поділу влади та їх взаємне стримування.
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Правова держава – це держава у якій закон (право) вище будь-якої
посадової особи і усі закони відповідають Конституції, за ознаками вона є
демократичною. У правовій державі забезпечується верховенство закону,
рівність усіх перед законом та судом, де визнаються та гарантуються права та
свободи людини, а в основу організації влади закладено принцип поділу влади.
Ознаки правової держави:
По-перше, верховенство закону є основоположною ознакою, і держава
бере на себе зобов’язання дотримуватись закону у своїй діяльності. Це означає,
що не тільки громадяни, але і державні органи та посадові особи пов’язані
правом, зобов’язані йому підкорюватись і діяти тільки у рамках законів та
своєї компетенції.
По-друге, принцип непорушності прав та свобод людини визначає
сутність правової держави, де права людини є головним критерієм обмеження
державної влади. Держава зобов’язана приймати закони, які визнають,
гарантують та надійно захищають права та свободи людини.
По-третє, поділ влади на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову, що
сприяє правовому обмеженню державної влади.
Правова держава існує в правових формах, виступаючи окремим типом
держави, влада якої заснована на праві. Враховуючи різні підходи у розумінні
взаємодії права та держави і їх взаємному впливі один на одного,

можна

розглядати даний тип державності, як правовий соціальний договір яким
обмежуються можливості держави саме правовими доктринами. Але це не є
ліберальною моделлю взаємовідносин держави і права і не може йти мова про
безумовний пріоритет права, так як головним у цих взаєминах залишається
людина та її права.
У правовій державі в центрі цього зв’язку знаходиться людина в його
соціальному аспекті. У разі відсутності права в самих відносинах держави та
особи ці стосунки приречені так як направлені проти самої особи, у кінцевому
результаті зачіпає людину та її свободу. Важливим у державно-правовому
будівництві є не держава і право, самі по собі, а те як вони взаємопов’язані, на
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скільки їх зв'язок забезпечує гармонічний та прогресивний розвиток
особистості, розширення її свободи.
Основне призначення держави служити інтересам людини, а право
забезпечує такі можливості, але така взаємодія на сьогодні можлива лише з
філософської точки зору, більш як перспектива. Не можна забувати про те, що
суспільство повинно бути готовим підкорятись правовій нормі та мати не
тільки не обмежене коло прав, а і виконувати певне коло обов’язків.
У сучасній правовій державі законодавча ініціатива необхідна не тільки
для втручання, заради регулювання відносин, що стосується свободи та права
власності громадянина. Закон повинен регулювати усе, що стосується
різносторонніх інтересів громадян. Забезпечення прямої дії закону є однією із
центральних проблем правової держави. Початком для цього служить
вирішення питання прямої дії основних прав та свобод особи, що включає
ясність сформульованих норм,

на практиці означає створення чіткого

механізму судового тлумачення існуючих норм. Не виключається контроль за
конституційністю правових норм і важливим є не тільки процедура виконання
або застосування норми, а саме момент винесення ініціативи (проекту) та
процесу прийняття закону.
Виконавча влада при правовій державі повинна розробляти програму дій
відповідно законодавчих вимог, а не правил продиктованих існуючою владою.
Саме так, принцип верховенство закону проводиться в організації

та

функціонуванні усієї системи виконавчої влади. Фактор контролю здійснюється
шляхом встановлення процедур виконання поставлених завдань, прийняття
рішень з врахування думки експертів та зацікавлених сторін, а також
письмового обґрунтування прийнятого рішення.
У правовій державі важливе місце займає правосуддя, яке сприяє
контролю за захистом прав, свобод та законних інтересів громадян. Важливим є
незалежність органів правосуддя, можливість прийняття неупередженого та
справедливого рішення на основі закону. При чому, захист суб’єктивних прав
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може здійснюватись у суді навіть незалежно від наявності процесуального
законну.
Існування трьох гілок влади є обов’язковою умовою існування правової
держави. Законодавча, виконавча та судова влада володіють кожна своєю
сферою, закритій для інших гілок влади, залишаючи лише питання сумісного
впливу для додаткового контролю та правової регламентації.
Концепція правової держави вивчає ознаки та особливості існування
даного виду державного формування, де ефективність правової держави в
більшості визначається здатністю за допомогою правової системи здійснювати
найбільш раціональні дії та використовувати при цьому інтереси людей.

Тематика: Економічні науки
ВПЛИВ СВІТОВОЇ КРИЗИ НА БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Власюк Олеся Олегівна
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Фінансово-правовий факультет
Студентка 6 курсу,2 групи
Науковий керівник: Шкодіна І.В.
д.е.н., проф.
У період світової фінансової кризи більшість ринків переживають складні
часи і змушені в терміновому порядку шукати нові шляхи розвитку. Фірми великі і маленькі прагнуть зекономити, в тому числі й на консалтингових
послугах. У такій ситуації компанії повинні, з одного боку, думати про
зниження своїх витрат, в тому числі за рахунок скорочення витрат на
консалтингові послуги, а з іншого - шукати шляхи підвищення ефективності
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бізнесу, в чому можуть допомогти освідченні фахівці - консультанти. Отже,
виникає потреба у вирішенні проблем розвитку бізнес консалтингу та
перспектив їх подолання під час світової кризи. Тема даного дослідження є
актуальною, адже за сучасних кризових умов зростає потреба у професійному
бізнес консалтингу, оскільки керівництву підприємств і організацій складно
приймати ефективні управлінські рішення у зв’язку із недостатністю вмінь та
навиків роботи під час світової кризи.
Дослідження проблем бізнес консалтингу здійснювали у своїх працях такі
зарубіжні вчені, як Е. Бейч, К. Макхем, Р. Метцгер, С. Бісвас. Досить вагомий
внесок у розгляд питань організації й розвитку бізнес консалтингу зробили
вітчизняні В. Верба, В. Герасимчук, В. Коростелєв, М. Кропивко, Ю.Лапигін,
С.Козаченко, М. Кубр, В. Новицький.
Метою дослідження є визначення впливу світової кризи на бізнес
консалтинг в Україні та світі та знайдення шляхів ефективності його існування.
Консалтинг - це професійна допомога з боку фахівців з управління
господарським керівникам і управлінському персоналу різних організацій
(клієнту) в аналізі і рішенні проблем їхнього функціонування і розвитку,
здійснювана у формі порад, рекомендацій і спільно вироблюваних із клієнтом
рішень.
Основна проблема сьогоднішнього дня - стрімка мінливість ситуації на
ринку в умовах світової кризи, яка не дозволяє проводити тривалого і
глибокого дослідження поточного стану підприємства. Основою надання
консалтингових послуг є вибір стратегії поведінки компанії в тій чи іншій
ситуації. На аналіз і вироблення рішення потрібен якийсь час, протягом якого
умови на ринку можуть докорінно змінитися, і в результаті дослідження
втратить свій сенс.
Також більшість компаній в нинішній ситуації намагаються максимально
зберегти свої кошти, скоротити витрати і не можуть дозволити собі масштабне
дослідження. Зважаючи на це багато організацій зосереджують свою увагу на
«експрес-звітах». Вони не містять глибокого аналізу фінансового стану, але
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пропонують заходи щодо швидкого виправлення ситуації, яка складається на
підприємстві в даний момент. Як наслідок, на перше місце за попитом виходять
ті види консалтингових послуг, які раніше були дуже мало затребувані.
На нашу думку, залишаться затребуваними послуги з експертизи тарифів,
які, швидше за все, будуть змінюватися, реагуючи на економічну ситуацію в
країні. У свою чергу, багато підприємств опиняться перед необхідністю
скорочення штатів, і, можливо, виникне попит на консультаційні послуги з
реструктуризації, аутсорсингу бізнес-процесів.
Консалтинг набуває все більшої популярності, перетворюючись на
повноцінну та професійну сферу діяльності, що потребує значних затрат, як
фінансових, так й розумових. В умовах світової кризи більшою мірою будуть
користуватися попитом послуги,спрямовані на скорочення витрат, оптимізацію
виробничих процесів у незначних обсягах або у разі відсутності капітальних
вкладень,

підвищення

ефективності

процесів

управління,

застосування

реінжинірингу бізнес-процесів.
Оскільки консалтингові послуги важливі не тільки в період економічного
зростання, а й під час кризи, клієнти можуть зміцнити ринкові позиції і
закласти фундамент для подальшого активного розвитку консалтингу в усіх
напрямках. За умови збереження високого рівня конкуренції, а також виходу з
ринку частини дрібних гравців, якість послуг, що надаються покращиться, а
пошук методик і компетенцій розшириться.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх
використання дозволить своєчасно виявляти рівень впливу світової кризи на
бізнес колсантинг, визначати його причини, обирати ціль та стратегію
підприємства в цих умовах, формувати та реалізовувати систему антикризових
програм з урахуванням рівня кризового стану та можливостей підприємства,
що сприятиме підвищенню ефективності прийнятих управлінських рішень.
В умовах світової кризи як ніколи гостро в компаніях стоять питання
оптимізації існуючих бізнес-процесів: це і можливість підвищити показник
прибутковості з розрахунку на співробітника, і отримати після закінчення кризи
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додаткову конкурентну перевагу перед гравцями, які вважали за краще
згорнути свій бізнес і перечекати складні часи.
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що, швидше за
все, в рамках самої кризи переділу ринку консалтингових послуг не
відбудеться. Можливо, деякі зміни відбудуться - зміниться сама структура
економіки, а як наслідок - структура потенційних клієнтів, споживачів
консалтингових послуг, але вже після кризи, а не безпосередньо в її ході. Що
стосується виходу зарубіжних компаній з ринку, то це навряд чи станеться.
Переживаючи не найкращі часи, ці структури все ж володіють достатніми
резервними фондами і популярністю на ринку, щоб пережити кризу і згодом
відновити втрачені позиції за рахунок надання послуг, які будуть затребувані в
посткризові часи.

Тематика: Інші Професійні науки
ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ОДНОКОНТУРНОЇ АСК ЗА КРИТЕРІЯМИ:
ГУРВІЦА, МИХАЙЛОВА І НАЙКВІСТА
Вовк Т.Г.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
студент кафедри АКІТ, e-mail: vovktg@ukr.net
Однією

з

найважливіших

характеристик

системи

автоматичного

керування (САК) є стійкість. Цим поняттям характеризується працездатність
системи. Система, що не володіє стійкістю, не здатна виконувати функції
керування і має нульову або навіть негативну ефективність. Нестійка система
може привести керований об'єкт до аварійного стану. Тому проблема стійкості
систем є однією із центральних у теорії автоматичного керування[1].
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В даній роботі стійкість системи досліджували за критеріями: Гурвіца,
Михайлова та Найквіста.[2]
Критерій Гурвіца
Найпоширенішим в інженерній практиці є критерій Гурвіца. Він був
сформульований і доведений в 1895 р. німецьким математиком А. Гурвіцом,
який розробив свій критерій, вирішуючи чисто математичне завдання завдання

дослідження

стійкості

рішень

лінійного

диференціального

рівняння.[1]
За

критерієм

Гурвіца

автоматична

система,

яка

описується

характеристичним рівнянням:

a 0  p  a 0  p n 1  ...  a n  0

(1)

стійка, якщо при a>0 всі визначники матриці Гурвіца більші 0.
Для цього запишемо характеристичне рівняння:
F(p)= 92420.8  p 3  2136.8  p 2  116.65p  1  0.

(2)

Матриця Гурвіца матиме наступній вигляд :
2136,8
1
0
А = [92420,8 116.65 0] , А > 0
0
2136,8 1
В=[

2136,8
1
],В > 0
92420,8 116,65

Отже, так як всі визначники матриці Гурвіца більші нуля, то згідно з
критерієм Гурвіца система стійка.
Критерій Михайлова
Критерій Михайлова був сформульований в 1938 р. російським ученим
А.В. Михайловим Він дозволяє судити про стійкість САК довільної структури
на підставі розгляду деякої геометричної фігури – годографа Михайлова. В
основу критерію Михайлова покладений принцип аргументу - добуток
комплексних чисел має аргумент, що дорівнює сумі аргументів всіх його
співмножників.[1]
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Як і критерій Гурвіца, критерій Михайлова базується на аналізі
характеристичного рівняння системи.
Згідно з критерієм Михайлова автоматична система керування, що
описується рівнянням n-ого порядку, стійка, якщо при зміні  від нуля до плюс
нескінченості характеристичний вектор системи F ( j) повернеться проти
годинникової стрілки на кут n(/2), не перетворюючись при цьому в нуль.[2]
Запишемо характеристичний поліном:
F ( p)  92420 .8  p 3  2136 .8  p 2  116 .65 p  1.

(3)

Подамо функцію (3) у вигляді дійсної і уявної частини:

F ( j)  P()  jQ()

(4)

Зробимо заміну рj:
F ( j )   j  92420  3  2136  2  j116 .6  1,

(5)

F ( j )  (1  2136  2 )  j (116 .6  92420  3 ),

(6)

де:
P( )  1  2136  2 , - дійсна частина

Q( )  116 .6  92420  3 . -уявна частина

Змінюючи значення  знаходимо відповідне значення P( ) і Q() .
Розрахунок проводимо за допомогою програмного пакету Mathcad.
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Рисунок 1.1- Годограф Михайлова
Як бачимо годограф проходить три квадранти, що задовольняє умовам
критерію Михайлова, отже, згідно критерію Михайлова система стійка.
Критерій Найквicта
Цей критерій сформульований в 1932 р. американським фізиком
Найквістом. На відміну від раніше розглянутих критеріїв, які засновані на
використанні

характеристичного

рівняння

системи,

критерій

Найквicта

дозволяє судити про стійкість замкнутої системи за АФЧХ її розімкнутого
контура.[1]
Проведемо аналіз стійкості одноконтурної системи за допомогою
критерію Найквіста.
При використанні критерію Найквіста до уваги береться передавальна
функція розімкнутого контуру:

1000  р 3  1536  р 2  113 .2  р  0.979
W роз ( р) 
.
89478 .5  p 3  555 .7  р 2  p

(7)

Для побудови критерію Найквіста використаємо програмний пакет
MatLAB, фрагмент відповідної програми буде наступним:
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l1=tf([100 1],[89479.538 555.733 1])
l2=tf([10 15.259 0.979],[1 0])
lroz=l1*l2
lz=feedback(lroz,1)
ltiview;
nyquist(lz);
Отримані результати показані на рисунку 1.2

Рисунок 1.2 - Графік АФЧХ одноконтурної системи
Як бачимо з рисунку 1.2 АФЧХ розімкнутого контуру не охоплює точку з
координатами (-1,j) отже згідно критерію Найквіста система стійка.
Список літератури:
1. Абраменко І.Г., Абраменко Д.І. Теорія автоматичного керування.2008
2. Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування. 2016
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Тематика: Інші професійні науки (Харчові технології в освіті)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДНОГО ІЗ ЗАСОБІВ
ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В ІНШОМОВНІЙ АТМОСФЕРІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Войкіна Н.В.
Бурштинський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету,
викладач-методист
Враховуючи інтеграцію України в політичне, економічне і культурне
життя Європи та всього світу, форма ділової активності у професійному
навчанні націлена на формування мовних та мовленнєвих компетенцій
студентів з метою сприяння засвоєнню іншомовних умінь та навичок,
підтримування спілкування в типових ситуаціях різних сфер життєдіяльності.
Для збагачення англомовної фахової лексики з напряму «Харчові
технології» у сфері виробництва харчової продукції, збагачення словникового
запасу, свідомого і систематичного засвоєння мовних елементів та найбільш
вживаних термінів у своїй діяльності студенти застосовують інноваційний
метод проектування, який передбачає реалізацію акту мовленнєвої діяльності
[2,с.7]. З огляду на специфіку майбутньої професії у сфері харчової
промисловості, а це вокабуляр, що включає молочні, м’ясні, рибні продукти;
солодощі та хлібобулочні вироби; жири, білки та вуглеводи; види отруєння;
взаємозв’язок проблем харчування та медицини, - проектна діяльність
передбачає системність роботи студентів в інформаційно-навчальному та
пізнавальному просторі іншомовної атмосфери із залученням ІТ-технологій.
Звичайно, важливим фактором якості знань із застосування їх в іншомовній
атмосфері є теоретичні здобутки із дисциплін професійного спрямування, а це –
санітарія, хімія, технологія виробництва харчової продукції, мікробіологія і
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фізіологія, організація обслуговування на виробництві, економіка підприємств
різних типів, кулінарна етнологія, технологія приготування їжі, товарознавство
харчових продуктів, процеси та апарати харчових виробництв, основи екології
та технологічна (виробнича) практика. Всі ці дисципліни пов’язані між собою, а
міжпредметний зв’язок відображає не тільки закономірність формування знань
і логіку процесу вивчення фахового глосарію іноземною мовою, але й визначає
основні дидактичні вимоги до змісту, форми та методу навчання, в даному
випадку, - методу проектів. Цей зв’язок дає змогу систематизувати та
структуризувати навчальну інформацію і формувати більш глибокі та міцні
знання, служить основним засобом реалізації взаємозв’язку навчальних
дисциплін на всіх етапах проведення занять.
Актуальною сьогодні є тематика проектів про відродження старовинної,
автентичної української кухні різних регіонів України в умовах інтенсивного
розвитку сучасних технологій виробництва харчової продукції з урахуванням
культурної спадщини, звичаїв, традицій, культури, які містяться у автентичних
термінах та етимологічних походженнях з іноземної мови. Основною метою
таких проектів є відтворення нетипової лексики з історії виникнення окремих
страв та створення збірника технологічних карток страв старовинної
української кухні англійською мовою за зразком шаблонів, що застосовують на
заняттях з дисципліни «Технологія приготування їжі» [1,с.6]. Пошук сучасного
глосарію інноваційних технологій в галузі виробництва харчової продукції
шляхом проектної діяльності – це особливий вид інтелектуальної діяльності,
характерними рисами якої є самостійний пошук необхідної інформації, її
творче перетворення на матеріалізований продукт (технологічна картка, виріб
харчової продукції, плакат, постер, реферат, стендова доповідь, 3D-інсталяція,
мультимедійна

презентація).

Мотивація

даної

діяльності

–

пояснення

значущості професійних знань майбутнього спеціаліста за фахом з технології
харчування, завідувача виробництва в закладах харчування, техніка-технолога з
технології харчування, керуючого ЗГХ та ін.
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Проблема формування мотивації навчання завжди є актуальною для
викладача в процесі проектування, де зміст навчання є підґрунтям мотиваційної
сфери і саме від нього залежать мотиви навчання, які складаються із трьох
етапів: мотиваційно-оргінізаційного (підготовка до виконання певної діяльності
з метою досягнення бажаних результатів), діяльнісно-виконавчого (здійснення
дій, які повинні забезпечити досягнення бажаного результату), контрольноколекційного (порівняння отриманого результату з бажаним і внесення змін у
разі їх невідповідності).
Орієнтована тематика проектів з напрямку «Харчові технології»:


карпатська кулінарна спадщина;



страви європейської кухні;



оригінальна східна кухня;



страви країн світу;



молодь за права споживачів;



технологія приготування їжі;



якість та безпечність товарів;



консумерські проблеми ринку послуг;



вимоги якості на виробництві харчової продукції;



майбутнє – за інтернет-торгівлею;



соціальні мережі на захисті прав споживачів;



екологія та виробництво;



конфлікт інтересів власників і споживачів;



характеристика приміщень на виробництві харчової продукції та їх

обладнання;


інформаційне забезпечення процесу виробництва;



проблеми харчування та медицини;



короткий тлумачний словник техніка-технолога на ВХП.

Ділова активність, в залежності від мети та форми організації навчальної
діяльності, здійснюється через активні технології, що діляться на такі типи:
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1.

Інтерактивні технології ділової активності через кооперативне

навчання (прийомами каруселі, кола ідей, спільного проекту).
2.

Ділова активність через колективно-групове навчання (прийомом

мікрофону, мозкового штурму, мозаїки, групового проекту).
3.

Ділова активність через ситуативне моделювання (прийомом

імітаційної або рольовою гри).
4.

Ділова активність через ведення дискусій (прийомами телемосту,

телевізійного ток-шоу, 3D-презентацій спільного проекту).
Працюючи над проектом «Короткий тлумачний словник сучасних
технологій

виробництва

харчової

продукції»,

коли

враховується

термінологічний глосарій якості продукції на виробництвах харчової індустрії,
про приготування різноманітних страв та адаптації кулінарних традицій народів
світу, завжди з'являються варіанти слів з мов інших народів [1,с.6]. Такий
іншомовний вплив є вимогою сучасності та потреб населення. Тому у мовній
скарбниці небайдужого спеціаліста, який намагається весь час працювати над
підвищенням власного професіоналізму, ерудиції та авторитету у прагненні
стати фахівцем справи на виробництві харчової продукції, з'являються новітні
терміни з даного напрямку роботи. Такий професіонал є людиною, обізнаною
не лише у вузькопрофесійному напрямку, а володіє широким спектром
інформації, яку творчо застосовує у своїй справі, працюючи на європейських
підприємствах під час проходження виробничої практики, а пізніше за
постійним місцем роботи. Базовий словник фахівця у ВХП допоможе
спеціалісту подолати труднощі, щодо демонстрації власних досягнень,
подолати проблеми у спілкуванні під час захисту власного проекту, власного
виробу, оперуючи необхідним іншомовним глосарієм, а також у щоденному
спілкуванні [1,с.5].
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Тематика: Інші професійні науки
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

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.
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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:
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
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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
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
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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:
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;
4.

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;
5.

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
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Розробку принципової схеми ТП, формування укрупнених технологічних
операцій, встановлення їх послідовності виконання та синтез формули
структури ТП розглянемо на прикладі деталі типу ступінчатого вала (рис. 1, а ).
Деталь має тринадцять поверхонь, що підлягають обробці [2,5,6].
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 (пов. 1..7) 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 (рис. 1 ,б) 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 (таблиця 1 ).
До поверхонь другого рангу входять також поверхні: 10, 11 та 13,
розташовані відповідно на поверхнях: 7 та 3.
Поверхня 12 має третій ранг, бо може оброблятися тільки після обробки
поверхні 11, яка є поверхнею другого рангу.
Структурно-технологічна модель деталі подана на рис.1 б.
При призначенні маршруту обробки різьби застосовувалась таблична
модель, розроблена з урахуванням виробничого досвіду і з намаганням зберегти
точні різьби від пошкодження при між операційному транспортуванні. З цих
причин в моделі відсутній 8-й етап, а чистова обробка виконується в 11-му
етапі. Такий підхід забезпечить виконання фінішної обробки різі в кінці
технологічного процесу.
В четвертому стовпчику

принципової схеми ТП подані вимоги до

точності розташування поверхонь: допуски радіального, торцевого биття і т.п..
Різьбова поверхня Tr30x3-3e (пов. 8) розташована на циліндричній поверхні
ф30z13 (пов. 1) і входить до складу поверхонь другого рангу. Зубчата поверхня
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m = 2, z = 48 з полем допуску 7-е розташована на циліндричній поверхні
ф96h11 (пов. 5) і також входить до складу поверхонь другого рангу.
Параметри та маршрути обробки кожної поверхні призначені з
використанням відповідних аналітичних та табличних алгоритмів, реалізованих
в програмному продукті SAPR_2017 [2], розміщені у відповідних номеру
поверхні рядках принципової схеми (табл. 1) .
В колонках E4, E8 та E11 (назви етапів) принципової схеми зберігаються
методи обробки кожної поверхні в відповідних етапах.
В таблиці прийняті такі скорочені позначення методів обробки: Зфрзубофрезерування; Зшл-зубошліфування; Пшл-плоскошліфувальна обробка;
Рнр-різьбонарізання; Ршл-різьбошліфування;

Св-свердлування; Тч-точіння;

Тшл-торцешліфування; Фр-фрезерування; ФШ-фрезерування шпоночного пазу;
Шл-круглошліфувальна обробка. Цифрові індекси при таких позначеннях
відповідають номерам поверхонь.
Тут верхні індекси відповідають номеру етапу.
Перший ранг для цієї деталі надано поверхням її основного контуру:
циліндричним та торцевим ( номери від 1 до 7). Відповідно перший ранг
мають: Точіння операція 4-го етапу; круглошліфувальна та торцешліфувальна
операції 8-го етапу та торцешліфувальна операція 11-го етапу. Відповідно
цьому вони «відкривають» обробку в зазначених етапах.
Другий ранг мають чотири операції по обробці поверхонь з номерами:
8,9, 11 та 13.
Визначаючи послідовність їх виконання в 4-му етапі слід віддати
перевагу обробці різі, передбачаючи обробку її на токарному обладнанні. Це
дозволить мінімізувати переміщення заготовки в процесі її обробки.
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Рис. 1 . Ескіз (а) та структурно-технологічна модель (б)
деталі “ступінчатий вал”
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;
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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.
Таблиця 1
Принципова схема ТП обробки ступінчатого валу (рис.1, а)
N. п

Розмір,

Розм.

Е2

Ra

загот.

Чорн.

Е4 Напівчистова обр

Е8

Е11

Чистова обр

Викінчувальна
обр.

1

ø30c12,

ø35

Тч1; ø30,87h15; Ra5

Шл1; ф30c12; Ra2,5

52

ПдрТ2; 50,11js14;Ra5

Шл2; 50,04js14,Ra2,5

Ra2,5
2

50js14, Ra0,8

Шл2;50js14,
Ra0,8

3

ø40f7, Ra0,8

ф45

Тч3;ø40,425h11, Ra2,5

Шл3; ф40f7;
Ra0,8

4

50js14, Ra3,2

52

ПдрТ4,
50js14, Ra3,2

5

ø104h10,

ø110

Тч5, ø104,6h13, Ra3,2

Шл5, ø104h10, Ra2,5

Ra2,5
6

70js14, Ra3,2

72

ПдрТ6, 70js14, Ra3,2

7

ø30k6, Ra0,8

ø35

Тч7; ø30,47h10, Ra2,5

8

M30x2-6e,

0

Рнр8; d2=29,300

Ршл8; d2= 28,701-

-0,212, Ra1,6

0,071-0,241,

Ra0,8

Шл7; ø30k6, Ra0,8

Ra0,8
9

m=4;

0

z=24

Зфр9; W=31,415

Зфр9; W=31,015

Зшв9; W=30,865

-0,10-0,19; Ra3,2

-0,062-0,011, Ra=0,63

-0,043-0,073,

6D, Ra=0,4

10

ø10H14,

Ra=0,4

0

ф10H14, Ra3,2

Ra3,2
11

12

10H9, Ra2,5
ø8H11,

0

0

35h6, Ra0,8

ФШ11,

ФШ11,

9H9, Ra3,2

10H9, Ra2,5

СВ12,
ø8H11, Ra3,2

Ra3,2
13

СВ10;

40

Фр13; 35,5h12, Ra2,5

Пшл13; 35h6, Ra0,8
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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
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
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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)^
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)}
Також слід проаналізувати можливість виконання круглого шліфування в
одній операції
8 – го етапу. Слід звернути увагу на марку абразиву шліфувального круга,
що призначені для кожної поверхні. Якщо вони однакові, то концентрація
оброблення в одній операції можлива. Інакше треба ділити укрупнену операцію
на прості. Остаточне рішення залежить від типу виробництва та необхідності
забезпечення синхронності на робочих позиціях.
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: Сільськогосподарські науки
ОЦІНКА ФІТОТОКСИЧНОСТІ ГЕРБІЦИДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
ALLIUM-ТЕСТУ
Войтович О.М.
Чеботар Д.О.
Запорізький національний університет
к. б. н., доцент,
доцент кафедри садово-паркового господарства та генетики;
студентка магістратури
Відомо, що сільськогосподарська промисловість є одним з найбільших
забруднювачів навколишнього середовища, що несприятливо впливає на
природу

та

здоров’я

людини.

В

сільському

господарстві

інтенсивно

використовується велика кількість отрутохімікатів та добрив. За невисокої
культури землеробства частина їх потрапляє в підземні і поверхневі води,
забруднює

сільськогосподарську

продукцію,

вбиває

живі

організми,

порушуючи рівновагу в природному середовищі.
Щорічно на ринок виходять десятки нових видів гербіцидів для
підвищення врожайності сільськогосподарських культур та для боротьби з
небажаною рослинністю. На даний час використання гербіцидів є одним з
агротехнічних прийомів, що знижують засміченість посівів.
Сучасні гербіциди – це, в основному, органічні з’єднання, здатні до
розпаду в навколишньому середовищі з утворенням води, вуглекислого газу,
сульфатів та нітратів. Вибірковість дії гербіцидів визначається хімічним
складом, формою та дозами препарату, методом та строками обробки посівів,
фазами росту рослин, їх анатомічною та морфологічною будовою і т. д. [1, c.
164-165]
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На даний час площа сільськогосподарських угідь України складає 70%
або 42,7 млн га всієї території країни. Це дуже багато, якщо враховувати, що за
рекомендаціями екологів площа господарських ландшафтів має становити не
більше 30%. Враховуючи широке застосування гербіцидів велика увага
приділяється проблемі їх токсичної дії на компоненти природних угруповань.
Часто широко застосовувані гербіциди є токсичними не тільки для бур’янів, а й
для культурних рослин [2-3, c. 31, c. 115].
Переважна
використовує

більшість

саме

дослідників

в

сільськогосподарські

якості
культури.

об’єктів

тестування

Дослідження

змін

кореневого приросту є найбільш інформативним показником, тому що кореневі
меристеми є досить чутливим активно функціонуючим органом рослини [4-5, c.
58-73, c. 321-324].
Біотестування з застосуванням цибулі ріпчастої показало високу
ефективність для оцінки токсичної та мутагенної дії цілого ряду хімічних
сполук та фізичних факторів. Даний метод є економічним, простим, швидким
та достатньо чутливим для визначення рівня фітотоксичності та мутагенності
певних факторів [6, c. 128].
Хізалоп-П-етил (торгова назва «Оберіг») – пестицид, високоефективний
гербіцид вибіркової дії для обробки вегетуючих рослин. Використовується для
боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур’янами. Речовина
швидко поглинається й легко переміщується по рослинному організму,
накопичується у вузлах та підземних кореневищах багаторічних злакових
бур’янів, повністю руйнує меристематичні ділянки кореневищ [7, c. 328].
Метою

дослідження

була

оцінка

рівня

фітотоксичної

дії

однокомпонентного гербіциду з торговою назвою «Оберіг» (діюча речовина –
хізалоп-П-етил) на динаміку росту корінців Allium cepa.
Дослідження проводилося в лабораторних умовах за стандартною
методикою і включало пророщування цибулин в розчинах хізалоп-П-етилу з
концентраціями – 0,08 %, 0,75 %, 1,5 % та вимірювання довжини корінців за 24
год, 48 год та 72 год.
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Результати

обліку

морфометричних

показників

росту

корінців

представлені на рисунку 1.

Рисунок 1. Залежність приросту корінців цибулі ріпчастої від
концентрації розчину та часу пророщування
Отримані результати свідчать, що хізалоп-П-етил в досліджуваних
концентраціях показав негативний вплив на приріст корінців Allium cepa, що
проявлявся в пригніченні швидкості росту кореневої системи. Даний вплив мав
виражений характер залежності від концентрації досліджуваної речовини:
підвищення концентрації викликало зниження досліджуваного показника у
обраної тест-культури від 0,08% до 1,5% у порівнянні з контролем. При чому
інгібуючий вплив посилюється з часом, про що свідчить протилежна
контрольній динаміка росту.
Для повноти картини впливу даного гербіциду необхідно продовжити
дослідження на цитологічному рівні для оцінки генотоксичності.
Список літератури:
1. Kookana R.S., Simpson B.W. Pesticide fate in farming systems: Research
and monitoring: Abstr. International Symposium in Soil and Plant Analysis
„Opportunities for the 21st Century: Eхpanding the Horizons for Soil, Plant and

249

Water Analysis”, Brisbane, March 22-26, 1999: Commun. Soil Sci. and Plant Anal.
2000. Vol. 31, № 11-14. Р. 164-165.
2. Постанова КМУ №413 від 07.06.2017 р. «Стратегія вдосконалення
механізму

управління

в

сфері

використання

та

охорони

земель

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження
ними». C. 31
3. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов. М.:
Высш. шк., 1988. C. 115.
4. Rapport devaluation sur la gestion et el bilan du programme de maitrise des
pollutions dorigine agricole: Amenag. et nature. 2000. № 136. Р. 58-73.
5. Эмирова Э.С., Ибрагимова Э.Э. Влияние сельскохозяйственных
поллютантов на организм человека. Материалы X научнопрактической
конференции с международным участием / Под общ. ред. В.Н. Крылова.
Арзамас: АФ ННГУ. 2014. С. 321-324.
6. Охрана окружающей среды при использовании пестицидов / Бублик
Л.И., Васильев В.П., Гороховский Н.А. и др.; под ред. В.П. Васильева. К.:
Урожай, 1983. C. 128.
7. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні. Київ, "ЮнівестМедіа", 2008. C. 328.

250

Тематика: Економічні науки
ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЗАКЛАДІ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Воловод Кристина Андріївна
магістр
Науковий керівник: к.е.н., доц. Крамаренко А.О.
Каразінська школа бізнесу
1.Психологічні аспекти ціноутворення в меню відображають ставлення та
образи в свідомості клієнта. Існує кілька психологічних аспектів ціноутворення
в меню: ціноутворення по непарних центам, ментальний облік, довідкові ціни і
фактори часу і місця.
Як і в інших галузях, ціноутворення в ресторанах має багато
психологічних аспектів. Зокрема, виявлено, що спосіб подання цін у меню
також впливає на поведінку покупців. Вичерпний огляд психологічних та
поведінкових впливів на ціноутворення можна знайти [1].
Останні цифри цін. На заправці наприклад майже всі ціни закінчуються
на дев'ятку, але тут є ще одна особливість: вони виражені в десятих частках
цента, а не в цілих числах, тобто 0,1 гривні замість 1 . Якщо потрібно заповнити
бак на 20 літрів по 19.99 за літр, то ви платите 399,8 гривень. Якби літр
коштував 20, то довелося б заплатити 400 тобто незначну різницю в 20 копійок.
Найвагоміший аргумент таких «дивних» цін полягає в тому, що
покупці сприймають цифри в ціні за зменшенням, так як читають їх зліва
направо. Перша цифра впливає на наше сприйняття найбільше, тобто 9,99
сприймаються як 9 плюс щось менше 10.
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Нейропсихологи підтверджують, що чим правіше розташована цифра,
тим менше вона впливає на наше сприйняття. Відповідно до цієї гіпотези,
покупці применшують ціни, які трохи менше цілих чисел.
Інша гіпотеза стверджує, що споживачі схильні асоціювати ціни, що
закінчуються

дев'яткою,

з

розпродажами,

знижками

і

спеціальними

пропозиціями. Якщо знизити ціну з 100 гривень до 99 , то це призведе до
різкого стрибка продажів. Чи можна пояснити це тим, що ціна нагадує знижку,
а не зниження ціни на 1%? Питання про причини і наслідки залишається
відкритим.
У 1951 бізнес-економіст Джоел Дін описав експеримент з поштовою
компанією, в ході якого компанія систематично змінювала ціни навколо різних
порогів: «Результати дивно нестабільні [...], іноді зміна ціни з $ 2,98 до $ 3,00 в
умовах підвищеного продажу, а іноді знижувало . Немає явних свідчень
конкретного рівня зміни продажів » [3]. Джое Хабер теж не зумів виділити
систематичні, прогнозовані наслідки перевищення порогової ціни [4]. В ході
одного дослідження в магазині жіночого одягу були запропоновані три ціни на
один і той же товар: $ 34, 39 і 44. Результати дивовижні. Найвищі продажу дала
ціна $ 39.
Продажі на $ 34 і $ 44 були на 20% нижче [6]. Це говорить про те, що
ціна, що закінчується на дев'ятку, асоціюється з найсприятливішою ціною. Всі
ці загадкові результати говорять на користь гіпотези, яку економіст Клайв
Гренджер (Нобелівська премія 2003 роки) і професор Андре Габор висунули в
1964 році: впевненість в існуванні порогових цін є наслідком домінуючих
маркетингових принципів, тобто це ефективно, тому що багато так роблять.
Можна уникнути підвищення цін, змінивши вагу страви, щоб залишитися
зі сприятливою боку цінового порога. Сенс в тому, що звичайний клієнт не
помітить, що страва важить менше, ніж раніше, якщо ціна залишиться
незмінною.
Але, ця тактика викликала хвилю обурення під час фінансової кризи 2008
року. Горіхове масло Skippy привернуло до себе всенародне увагу, коли його

252

виробники запропонували нову банку з поглибленням на дні. Коли банки
стояли на полиці, ніякої різниці не було видно, але насправді в кожній банці
стало менше горіхового масла [5].
Мої власні дослідження показують, що немає сенсу встановлювати ціни
на 9,90 або

9,95. Якщо хочете залишатися нижче порогової ціни, то

встановлюйте ціни якомога ближче до порога, тобто в даному випадку 9,99.

2.Детальний та гарний опис страви.
Коли справа доходить до стратегії ціноутворення в барах і ресторанах,
добре бути багатослівним.
Дослідження показали, що яскраві описи страв можуть збільшити
продажі до 27%. Намалюйте картину кожного пункту меню, використовуючи
прикметники, які передають смак і якість. Увімкніть, якщо інгредієнти
місцевого виробництва або органічні, як вони приготовлені або що надихнуло
блюдо.
Розташування пункту меню
Популярні рекомендації щодо оформлення меню часто зосереджуються
на тому, щоб переконатись, що клієнти знають, що певні продукти існують,
привертаючи до них неодноразову увагу або роблячи їх більш незабутніми.
Наприклад, предмети, спрямовані на посилене просування за допомогою
дизайну, рекомендуються: коробками або виділеними [2], розміщеними вгорі
або внизу списку категорій .
Насправді, процес ціноутворення є скоріше «мистецтвом», ніж «наукою».
Це не означає, що ви повинні оцінювати своє меню просто інтуїтивно. Те, що
щось є мистецтвом, не означає, що це не дисципліна. Справа в тому, що ви
повинні розуміти, як ваші гості сприймають вашу роботу. Психологія вашого
клієнта є суттєвим фактором. Це вимагає спостереження і задавати питання.
Зрештою, ціни - це те, що хтось інший готовий заплатити за ваш продукт
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або послугу. Ціни повинні бути конкурентоспроможними і розумними. Якщо
клієнти не відчувають, що вони отримують достатню цінність та відповідний
рівень обслуговування за свої гроші, незалежно від ціни, вони, швидше за все,
не повернуться до закладу громадського харчування.
Якщо є речі, які ви робите краще, ніж більшість, які дають вам
конкурентну перевагу над конкурентами, і ви можете брати трохи більше, ніж
ваші конкуренти.
Застосування єдиного методу націнки або розмітки кожного товару для
отримання однакової прибутку призведе до того, що товари будуть переоцінені
і недооцінені порівняно з тим, що покупці вважають «звичайним» на ринку.
Якщо, наприклад, ваша вартість виробництва звичайного пункту меню, такого
як гамбургер, в два рази перевищує вартість інших ресторанів, ваша ціна не
може бути в два рази більше ціни вашого конкурента. Ваша ціна надмірна, і
клієнти не будуть платити вашу ціну. Ви можете стягувати тільки «звичайну
ринкову ціну» за гамбургер, якщо ви не перетворили його в «особливий»
продукт. Націнка стримується іншими факторами, крім витрат на продукти
харчування і бажаного прибутку.
Інше дослідження показало, що на ставлення клієнтів, орієнтованих на
цінність, може впливати презентація цін з непарними номерами або «цінністю».
Наприклад, у кафе Maison виявили, що клієнти віддають перевагу і були більш
орієнтованими на цінність, коли ціни закінчувались в 9, ніж коли ціни
закінчувались на 0 або 5. На поведінку споживачів, а також на оцінку вартості
та якості можуть впливати мітки та описи елементів меню. В новому меню опис
страв зроблено більш привабливо, використовували розширений опис ми
зацікавили клієнта скоштувати наші затрати. Поєднавши всі аспекти, що були
вивчені та досліджені ,середній чек у закладі збільшився, але затрати майже не
змінилися. Тому завжди доцільно використовувати
підходів одразу.

комбінацію декількох
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ЗА
ПАРОДОНТОЗУ У СОБАК
Волосовец А.В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
студентка 1 курсу ОС «Магістр»
Козловська Г.В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, к.
вет. н., доцент
Пародонтоз – одне з найпоширеніших захворювань дорослих собак, що
уражає до 80% тварин. Етіологія захворювання недостатньо вивчена, хоча, як
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відомо, бактерії відіграють головну роль. З багаточисельних досліджень на
людях стало зрозуміло, що визначення мікробної екології ротової порожнини є
основоположним для з'ясування етіології більшості захворювань в цій області,
однак оральна екологія та мікробіологія у собак значною мірою залишаються
нехарактерними [3, 7].
D. R. Elliott та ін. здійснили дослідження слини собак, яку збирали двома
способами: використовували кульку для гри, щоб собака її слинила, або
використовували салівети. Після відбору до кожного зразка додавали 100%
декстран, щоб отримати кінцеву концентрацію 25%; зразки збирали разом і
зберігали при -70 °С. Зразки нальоту відбирали з ясенного краю кюретою або
зубним зондом, при наявності пародонтальної кишені зразок брали з основи
кишені. Також зразки брали з щічних поверхонь верхньої другого або третього
премолярів шести собак, які одразу перенесли у флакон, що містить 1 мл
транспортної рідини для транспортування до лабораторії [4].
Бактеріальні культури нальоту культивували протягом 24 годин при 37°
С. З цих культур 2 мкл інокулювали на поверхню чашок Петрі, що містять агар
BHI та розчин каталази (100 МО / мл), а потім інкубували при 37 °С протягом
24 годин [4].
Склад бактерій, присутніх в зубному нальоті, значно диференціював
відповідно до етапів розвитку захворювання. У здоровій гінгіві коки являли
собою майже дві третини бактеріального складу, за якими йдуть нерухливі
дрібні палички. Виявлялись здебільшого грампозитивні сапрофітні бактерії. На
стадії гінгівіту кількість грампозитивних паличок поступово збільшувалась,
перевершуючи коки, а також збільшувалась кількість грамнегативних бактерій.
Ця зміна продовжувалась до фази залучення пародонту (пародонтиту), коли
більш патогенні грамнегативні мікроорганізми стали більшістю, так що
спірохети представляли майже половину бактеріального складу, тоді як
грампозитивних клітин стало менше [3].
У своїй науковій роботі Dewhirst F.E. та ін. визначили, що основними
бактеріями, що беруть участь у формуванні зубного нальоту, є Streptococcus
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spр., Actinomyces sp. та Lactobacillus spр.. Вони спочатку колонізують зубну
емаль, а потім починають розмножуватися, зокрема коки та грампозитивні
палички, потім грамнегативні бактерії і з часом вони представляють найбільше
біорізноманіття та патогенний потенціал. У собак найважливішими бактеріями
цієї групи є Veillonella, Bacterioides, Prevotella, Fusobacterium та Porphyromonas
[3].
Помірний та важкий пародонтит є найбільш розвиненими стадіями
пародонтозу і відрізняються лише ступенем травматизму. На цих стадіях
мікробіота зубного нальоту абсолютно відрізняється від початкової, включаючи
лише невелику кількість нерухливих грампозитивних коків та значний відсоток
рухомих грамнегативних спірохетів, практично відсутніх у здорових тварин.
Такі бактерії можуть потрапляють у кров і призводити до пошкодження серця,
печінки, нирок, суглобів та інших органів [7].
Роди бактерій, виділені з порожнини рота собак, були типовими для тих,
що знайдені у зубному нальоті людини

і включали Actinomyces,

Porphyromonas, Fusobacterium, Neisseria та Streptococcus. Ідентифікація бактерій
до видового рівня, однак, часто виявляється важкою.
Американськими дослідниками Hardham J. Та ін. біло досліджено
субгінгівальний наліт трьох собак з пародонтитом і трьох контрольних групах.
Переважаючими видами, виявленими у групах контролю, пародонтиту, були
некультивуємі бактерії (12,5% ізолятів), Bacteroides heparinolyticus / Pasteurella
dagmatis (10,0%) та Actinomyces canis (19,4%) відповідно. Бактерії також були
ідентифіковані генотипово, прицьому переважними видами були Pseudomonas
sp. (30,9%), та Desulfomicrobium orale (12,0%) у нормальній та періодонтитній
групах відповідно. Некультивуємі види становили 13,2%, та 10,5%, а
потенційно нові види – 38,2%, та 35,3%, у нормальній та пародонтитній групах
відповідно. Зроблено висновок, що ротова мікрофлора у здорових та хворих
собак дуже різноманітна, а також містить значну частку некультивуємих і,
зокрема, потенційно нових видів [5].
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При прогресуючому пародонтозі на зубних поверхнях колонізуються
грамнегативні бактерії. Утруднена дифузія кисню та зниження окислювальних
та відновних потенціалів сприяють розмноженню анаеробних мікроорганізмів.
Внаслідок набряку ясен та поглиблення ясенної кишені у собаки утворюється
підяснева

біоплівка,

що

включає колонії

анаеробних,

грамнегативних

(Bacterioides spp., Capnocytophaga spp., Fusobacterium spp., Porphyromonas spp.,
Prevotella spp., Tannerella spp. та Treponema spp.), а також грампозитивних
бактерій

(Actinomyces

spp.,

Corynebacterium

spp.,

Eubacterium

spp.,

Peptostreptoptococcus spp. та Streptococcus spp.) [2, 6].
Бактерії, що беруть участь у процесі розвитку пародонтозу, можуть
мігрувати в інші ділянки тіла шляхом бактеріємії та колонізуватися там,
спричиняючи різні захворювання, такі як ендокардит, нефрит, гепатити та
міокардит,

а

також

патологічний

процес,

відомий

як

пародонтично-

ендодонтичне ураження. Відбувається інфекція та запалення зубної пульпи, що
викликані міграцією бактерій пародонта [7].
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Тематика: Економічні науки
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
УРОКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Воробйова О.А.
викладач бухгалтерського обліку, майстер виробничого навчання з
професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»
ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»
Використання освітніх технологій є необхідною ланкою роботи творчого
викладача у процесі підвищення якості сучасного уроку бухгалтерського
обліку. Це дозволяє сформувати в учнів дослідницькі вміння і навички, сприяє
розвитку їхніх життєтворчих компетенцій. Адже бухгалтерський облік охоплює
всю сукупність господарської й фінансової діяльності підприємств, забезпечує
контроль за виробництвом і розподілом матеріальних благ, рухом і
збереженням майна підприємства, а тому належне ведення обліку сприяє
кращій організації керування підприємством, контролю за господарськими
операціями. Зміст навчального предмету представляє собою сукупність знань,
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відповідну систему вмінь і навиків, що відображають: наукове визначення
предмету бухгалтерського обліку; вибір способу обробки облікової інформації,
що визначає ту чи іншу форму обліку; план рахунків бухгалтерського обліку, їх
класифікацію, повну характеристику, а також організацію документування,
аналітичного і синтетичного обліку; грошову оцінку як узагальнення облікових
даних у єдиному грошовому вимірнику; калькуляцію як розрахунок єдиної
величини собівартості одиниці виробленої продукції, або одиниці певного виду
господарських засобів; використання документації як системи виміру і
реєстрації всіх видів облікової інформації; форми первинної документації і
вміння використовувати їх в обліку, обробляти їх і групувати за обліковими
показниками; інвентаризацію як документальне відображення фактичного
стану господарських засобів; бухгалтерський баланс як заключний етап
систематизації і узагальнення облікових даних; бухгалтерську звітність як
систему взаємопов'язаних облікових показників, що відображають результати
діяльності підприємства або його підрозділів за визначений період.
Важливе значення має вивчення теорії бухгалтерського обліку та
оволодіння практичними навичками, яке починаємо із навчання у нашому
центрі, аби учні вміло себе зарекомендували перед керівництвом при
влаштуванні на роботу і були хорошими спеціалістами при вирішення тих чи
інших питань у відповідних галузях.
Вивчення матеріалу зумовлене правильною методикою викладання
дисципліни, а для цього у нас є чимало методів. При усному викладанні
бухгалтерського обліку використовую такі методи як пояснення, бесіда,
дискусія, диспут, дебати тощо.
Пояснення є найбільш розповсюдженим способом навчання, яке за
змістом повністю задовольняє вимоги навчальної програми, а за формою максимально стимулює інтерес учнів і сприяє засвоєнню ними навчального
матеріалу . Досить ефективним є пояснення, якщо воно здійснюється за
основним підручником або опорним конспектом лекцій, якими користуються
учні.
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Бесіда являється методом, за допомогою якого здійснюється процес
спілкування та є джерелом взаємовідносин між викладачем і учнями. При
використанні цього методу я, як викладач, привертаю увагу учнів до
обговорюваного питання і на цій основі формую в них відповідні знання. Бесіда
– це один із методів вирішення проблем формування мотивації навчальної
діяльності учнів
Дискусія є одним з найважливіших методів навчання. Учні при
обговоренні наближаються до істини через глибоке усвідомлення проблеми
завдяки

висловленій думці

кожного

учасника. Дискусії

дають змогу

обговорювати досить широке коло актуальних питань. Переваги даного методу:
координує думки окремих осіб, стимулює учасників дискусії чітко й точно
формулювати свої думки .
Диспут (від латинського слова «розмірковувати», «дискутувати») – це
зіткнення різних, а інколи і прямо протилежних точок зору. Цей метод не
вимагає остаточних висновків, що дає учням можливість аналізувати поняття й
аргументи, захищати свої погляди, переконувати в їх правильності інших
людей.
Дебати мають на меті взаємну експертизу точок зору і проводяться для
того, щоб ознайомитися з поглядами один одного з метою подальшого
вироблення спільної позиції . Вони направлені на перемогу однієї точки зору
над поглядами опонента і містять ґрунтовні аргументи, що мають забезпечити
переконання опонентів і слухачів у правильності саме цієї точки зору.
Найголовніше у дебатах – передати повідомлення якомога зрозуміліше.
Щоб полегшити свою роботу, донести учням більше інформації на уроках
використовую власні методичні розробки, збірники інструкційних карток,
посібники, термінологічні словники бухгалтерських термінів, робочі зошити,
лабораторні практикуми.
Разом з учнями створено стенди, які допомагають при виконанні
контрольних робіт та тестових завдань. Тематика стендів слідуюча:


Типи балансових змін
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Поняття про рахунки та їх будову



Документація



Форми і системи оплати праці



Класифікація господарських засобів



Подорож у світ економіки та інші.

Сформовано багато папок, а саме:
1.

Сучасні

методики

викладання

бухгалтерського

обліку

(використовую при підготовці уроків)
2.

Усний рахунок (матеріали для усних вправ, використовую для

закріплення вивченого, вдосконалення обчислень, логічного мислення)
3.

Практичні завдання (матеріали для практичних обчислень)

4.

Нестандартні уроки з бухгалтерського обліку (розробки уроків з

використанням інноваційних форм роботи)
5.

Творчі роботи учнів (дослідницькі роботи, складені учнями)

6.

Методичні поради (зібрані матеріали з фахових журналів, газет

використовую для самоосвіти).
Виготовлено картки для залікових робіт, роботи в парах, групової та
індивідуальної роботи.
Практикую конкурси при груповій формі роботи:


«Всі для кожного» - суть полягає в тому, що кожна команда на

протязі певного часу готує питання команді-супернику.


«Один за всіх»: групи отримують творче завдання написати твір на

певну тему, в якому вони повинні дати характеристику рахунку, вказати його
особливості і сферу використання.


«Кожний за себе» - кожний учасник отримує завдання у вигляді



«Відгадай ключове слово» - учні розгадують кросворд, в якому

тестів
заховано ключове слово теми уроку (наприклад, собівартість)


«Неупереджений погляд» - запрошую учнів до роздумів назвати

торгові марки товаровиробників, які займаються виробництвом продукції.

262

Також пропоную учням виконувати творчі роботи з бухгалтерського
обліку, так як вважаю, що саме такі завдання дадуть змогу їм розібратись в
набутих знаннях глибоко та всебічно. Завдання творчих робіт полягає в тому,
що учні розкривають суть і зміст по конкретно вибраному рахунку,
характеризують його, розкривають первинну документацію, відображають
кореспонденцію рахунків, а якщо це практичне завдання, то складають умову
задачі та повний її розв’язок. Така форма роботи дає можливість учням
розвивати самостійність та творчість, показати свою індивідуальність.
Актуальним є впровадження в педагогічну діяльність кейс-методу. Метод
кейсів являє метод навчання за якого учневі пропоную осмислити реальну
життєву ситуацію, вирішення якої потребує актуалізації певного комплексу
знань. Суть основних переваг цього методу полягає в тому, що він є
результатом оновлення методики викладання тієї чи іншої навчальної
дисципліни. Насамперед продумую як кейс-метод буде поєднуватися з іншими
формами і методами навчання. При цьому усвідомлюю свою нову роль, адже
майстер вже не тільки і не стільки джерело інформації, як координатор, який
керує процесом, обговорює ситуації і спрямовує учнів до необхідних висновків.
Учню надається можливість перевірити теорію на практиці, активізувати
свої здібності, творчо мислити. Практична ситуація викликає інтерес до
процесу навчання, оскільки стає ясно, яких знань не вистачає для вирішення
проблеми. Було проведено урок «Облік оплати праці», головна мета якого –
мотивація учнів щодо вивчення даної теми, залучення їх до навчального
процесу, до розв’язування кейсів, де учні були співавторами уроку та досягнути
мети – висновку «Знання потрібні для життя».
Кейс – уроки багаторазово підвищують результативність освітнього
процесу, так як дозволяють моделювати майбутнє доросле життя учнів і
формувати в них позитивну мотивацію до освоєння матеріалу і отримання
нової інформації та навчати моделям «як самим навчитися вчитися» надалі.
Кожен із методів використовується для тренування та розвитку творчого
мислення учнів, формування в них відповідних практичних умінь та навичок.
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Вони стимулюють і підвищують інтерес до занять, активізують та загострюють
сприйняття навчального матеріалу. Отже, освітні технології та

методи

навчання – надзвичайно складні психолого-педагогічні та соціально-педагогічні
утворення. На сьогодні немає жодної класифікації методів навчання, яка
охопила б широкий та різноманітний діапазон традиційних та нетрадиційних
методів навчання. Неможливо зупинятися на використанні тієї чи іншої
освітньої технології навчання окремо. Лише інтегруючись одні в другі,
поєднуючись та взаємодоповнюючись, освітні технології та методи навчання у
закладах професійної освіти можуть привести до очікуваних результатів.

Тематика: Педагогічні науки
ЛОГИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЗАНЯТИЯ - СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Воронова Елизавета Михайловна
Харьковский Национальный автомобильно- дорожный университет
Доцент ВАК, доцент, тел 0677244487, voronova1945@gmail.com
Известно, что общение осуществляется главным образом с помощью
речевой деятельности в виде говорения, аудирования, чтения и письма. Это
значит, что речевая деятельность (ее виды) выступает в качестве средства
общения. Но чтобы виды речевой деятельности стали средствами общения, ими
нужно овладеть, т. е. сначала сделать их целью обучения. Так цель и средства
обучения диалектически взаимопроникаются. Следовательно, чтобы достичь
цели - овладеть деятельностью - надо сделать эту деятельность средством
овладения ею. В этой имманентности заключается одна из характерных черт
занятия по иностранному языку. [1, с.9-12]
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Речевая деятельность, на наш взгляд, должна осуществляться на двух
уровнях. Когда преподаватель в аудитории дает указания о том, как нужно
работать, или правило- инструкцию для выполнения заданий, речь его должна
быть предельно чёткой и понятной (аудирование с полным пониманием). Когда
преподаватель комментирует что-либо, высказывает своё отношение к чемулибо, хвалит студента или делает выговор, вовсе не обязательно, чтобы
обучающиеся понимали абсолютно всё, достаточно, если они поймут смысл
(или основное содержание) сказанного (аудирование с общим охватом
содержания). Более того, только в этом случае речь на занятии по
иностранному языку выполнит свою роль и как цели, и как средство обучения.
Можно сказать, что речь преподавателя должна быть для обучающихся
доступным, но недостижимым образцом.
Распространено мнение, будто студенты перегружены. Не смешиваем ли
мы перегрузку нервную и перегрузку интеллектуальную, мыслительную?
Нервной перегрузки у обучающихся бывает действительно многовато: общий
ритм

современной

жизни,

стиль

работы

отдельных

преподавателей,

утомляющее обилие информации и т. п. Что же касается интеллектуальной
нагрузки, то она невелика. Учащимся предлагается много заданий по
иностранному

языку,

зачастую

требующих

ненужного

заучивания,

переписывания заданий, в которых отсутствует проблемность и много заданий
однообразных,

которые

не

способствуют

развитию

самостоятельности,

заданий, выполняя которые студенты занимают пассивную, а не активную
позицию на занятии. Это те студенты, о которых мы, преподаватели
иностранного языка, говорим: "Не хотят, не интересуются, неспособны".
Однако они мечтают об активности, творчестве, самостоятельности.
Научиться чему-то можно, только преодолевая трудности, преодолевая их
самостоятельно. А самостоятельность при изучении иностранного языка — это
не отсутствие помощника или каких- либо опор, самостоятельность здесь, в
первую очередь и главным образом, означает самостоятельность мышления.
Мы же часто не доверяем учащимся, не верим в их мыслительные
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возможности, не учитываем способность к творчеству, присущую человеку как
таковому.
Преподаватели иностранного языка пытаются облегчить студентам
“жизнь”, давая облегченные механические задания, выполняя однообразные
упражнения и просто читая учебник иностранного языка. Но вот проходят дватри месяца, и мы жалуемся: "Пропал интерес, ушло желание, исчезла
активность, снизилась посещаемость". А не потому ли это произошло, что мы
не приучили учащихся самостоятельно преодолевать трудности заданий,
требующих мышления, не поддержали и не развили "интерес»?
В современных условиях при дефиците времени в процессе обучения
иностранному языку единственным условием интенсивности занятия является
активная позиция студента. Она достигается прежде всего использованием
речемыслительных

задач,

задач,

требующих

речетворчества,

предусматривающих постоянные преодоления уровней трудности, а также
такой организации занятия, когда студент внутренне активен, поскольку
включен в процесс коллективного общения. Студент, изучающий иностранный
язык, должен понять, что речевой деятельности нельзя научить, ей можно
только научиться. Было бы весьма полезно, если бы такой лозунг висел в
аудитории и напоминал студентам, что ключ к успеху обучения иностранному
языку находится в их собственных руках.
Преподаватель иностранного языка, работающий по интенсивной
методике, постоянно внушающий студентам: "Дерзайте, вы - талантливы",
всегда стремится к тому, чтобы занятие было логичным, интуитивно чувствуя и
понимая необходимость этого. Однако, отсутствие точного определения того,
что есть логика урока, из чего она складывается, не позволяет использовать её в
полной мере. Между тем логика урока связана с его структурой, т. е. составляет
сущность занятия, и именно поэтому она является важнейшим понятием,
представляющим

для

преподавателя

иностранного

языка

практический

интерес. [2, с.127]
На наш взгляд логика занятия по иностранному языку состоит из четырёх
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аспектов:
1)

соотнесенность всех частей, элементов урока с главной целью. Этот

аспект можно назвать целенаправленностью;
2)

соразмерность всех частей занятия, их соподчиненность друг другу,

или целостность занятия;
3)

движение по стадиям усвоения речевого материала, что можно

назвать динамикой урока;
4)

единство и последовательность материала по содержанию, или

связанность урока.
Целенаправленность предполагает наличие на занятии одной главной
цели. Четкость и определение цели, её монохарактерность - первейшая
предпосылка целенаправленности занятия. Рассмотрим логическую схему
занятия по английскому языку.
Тема занятия: История развития автомобильного транспорта.
Цель занятия: Развитие навыков чтения, перевода, реферирования,
аннотирования и общения по теме.
Cопутствующая задача: Совершенствование произносительных навыков
и грамматических навыков.
Ход занятия.
5)

2 мин - организационный момент.

6)

10 мин - речевая зарядка в форме вопросов и ответов (Как вы

добирались до университета? Делали ли пересадки? Сколько времени вы
тратите, чтобы добраться до общежития? У вас есть автомобиль? Какой?).
7)

10 мин - повторение и последующее закрепление лексики,

грамматики урока в игровой форме ("мяч", "снежный ком" и т. д.)
8)

10-12 мин - обзор текущих событий, подготовленных дома, или

просмотренных в аудитории по телевизионным информативным программам
9)

20 мин — проверка домашнего задания (лексика, грамматика,

аудирование, перевод, общение по теме). Этот вид работы следует проводить
таким образом, чтобы подготовить студентов к беседе друг с другом или игре
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по изучаемому тексту.
10)

10 мин - передача содержания текста, подготовленного дома и

отработанного в письменном виде.
11)

15 мин - просмотровое или поисковое чтение по теме.

12)

15 мин - введение лексики следующего урока, комментарий

преподавателя по вводной теме.
13)

1 мин - домашнее задание.

Из приведенной схемы занятия по иностранному языку видно, что 88
мин. урока непосредственно посвящено достижению цели, целостность урока
была определена как соразмерность его частей, соподчинение друг другу,
упорядоченность. Отсюда ясно, что целостность можно оценивать только в том
случае, если мы установим, что есть часть занятия, а точнее, что является её
элементом и как связаны все элементы занятия, т.е. какова её структура.
Организационный

момент

и

окончание

урока

—

это

лишь

организационные действия преподавателя. Они не являются стадиями
овладения материалом, ведущими к основной цели. Особенность урока
иностранного языка, проистекающая из специфики предмета, заключается в
том, что не может быть урока и таких специальных этапов, как повторение и
контроль.
Специфика иностранного языка, на наш взгляд, заставляет отказаться и от
этапа введения нового. Новое, разумеется, усваивается на каждом занятии,
вернее на каждом занятии осваиваются или совершенствуются навыки
владения новым материалом, развивается речевое умение в целом, либо какаято из его основных частей. При этом студенты должны активно овладеть
материалом

(овладеть

преподавателя.

А

самостоятельно),

термин

"введение

хотя

нового"

и

под

руководством

предполагает

активность

преподавателя.
В структуре урока иностранного языка выявляются три обязательных
инвариантных элемента. С позиции обучающегося и преподавателя они будут
выглядеть несколько различно.
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Преподаватель:
1)

создание атмосферы иностранного общения;

2)

показ функционирования усваиваемого материала; 3) управление

тренировкой.
Студент:
1) вхождение в атмосферу иностранного общения;
2) осознание материала и способов действия с ним;
3) тренировка в достижении необходимого уровня владения материалом.
Все три инварианта воплощаются на занятии в разных элементах:
создание атмосферы иностранного общения - в речевой зарядке, речевой
подготовке, установке на урок, установках в процессе работы.
Выводы
Структура урока — это как раз те закономерности, по которым
организуются (в соответствие с целью) три основных его инварианта и все
элементы, в которых они воплощаются. Главное, чтобы сохранились
необходимые связи основной цели со всеми другими видами работы , чтобы
каждое упражнение подготавливало выполнение следующего, поднимая
обучаемого на более высокий уровень овладения требуемым действием, т. е.
приближая его к достижению основной цели. Поэтому логика урока — это еще
и логика поэтапного овладения речевым материалом в широком смысле слова,
а именно: упражнения в аудитории; показ -

презентация грамматического

явления (аудитивно, визуально и т. п.), семантизация лексических единиц
разными способами, тренировка в общении и управление ею - в условноречевых и речевых упражнениях, и соответствующих действиях преподавателя.
Список литературы:
1.Елухина

Н.В.

Дискурсы

при

обучении

иностранным

языкам.

Иностранные языки в школе, 2002. 9-12с
2.Комшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка.
Москва. МГУ.1998.127с

269

Тематика: Інші професійні науки
ТЕХНОЛОГІЇ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ХОДІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА
Воротніков В.В.
доктор технічних наук, доцент
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
Романько В.А.
старший викладач
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
Щоб спрогнозувати майбутнє, потрібно зазирнути у минуле і виявити
фактори, які з часом не змінюються. Це зі значною вірогідністю дозволить
говорити про них і у майбутньому. Змінюватися будуть лише засоби
досягнення цілей відповідно до рівня розвитку технологій. В доповіді
представлена спроба виділити основні та незмінні технології інформаційного
протиборства, та врахувати їх для майбутнього, щоб побачити тенденції
інформаційної боротьби у майбутньому.
Інформаційні війни велись здавна, проте методи та засоби їх ведення
відрізнялися

в

залежності

від

того,

які

основні

носії

інформації

використовували об'єкти інформаційного впливу. Без засобів інформаційного
впливу не можливо досягти запланованого результату. Також не приведе до
результату і використання широко відомих усіма, та давно дискредитованих
технологій.
Розглянемо основні засоби та методи ведення інформаційних війн на
протязі усієї історії людства. Як правило збройні конфлікти розпочинались зі
зіткнення інтересів великих груп людей. Це ставало причиною інформаційного
протистояння. Якщо інформаційне протистояння заходило у глибоку фазу,
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конфлікти переростали у гарячу війну, що немало майже ніяких стримуючих
моральних факторів, лише досягнення цілі будь-якою ціною.
Одним з засобів інформаційного впливу на групи людей були і є
правдоподібні історії – міфи. Контроль над мріями та жахами людей у всі часи
отримували

за

допомогою

міфів.

Розглянемо,

як

у

різні

часи

розповсюджувались мрії та жахи між людей (табл. 1).
Таблиця 1.
Характеристика технологій інформаційного впливу
Засоби розповсюдження
інформації з
використанням
Історія

Вид
технологій

Канал

Технології
усної мови

Пряме усне
спілкування
людей

Природній розмовний
апарат людини

Преса

Друкарський станок

Технології
друку
Електричні
технології
Електричні
технології
Цифрові
технології

Комп’ютерні
нейронні
технології

Радіо

Телебачення

Інтернет

Нейронні
мережі

Радіостанція,
Радіоприймач
Сучасність
Телестудія,
Ретранслятор,
Телевізор
Комп’ютер,
Смартфон
Найближче майбутнє
Персональний пошуковий
асистент оснований на
нейронному процесорі,
автопілот,
глобальні пошукові
системи,
глобальні сховища даних

Методи, характерні
розповсюдженням
інформації через

Агент впливу
Розповсюдження газет та
розкидання листівок
Радіотрансляцію на
територію противника
Контроль над телевізійними
каналами противника
Створення комп’ютерних
«соціальних мереж» на
території противника
Вплив на роботу
комп’ютерних нейронних
мереж,
спотворення результатів
пошукових запитів,
спотворення даних у
публічних сховищах даних

У ході інформаційного протиборства змінюються шляхи досягнення цілі
щодо отримання переваги над противником, а технології які залучаються до
цього вже не завдають фізичної шкоди здоров’ю людей та не призводять до
пошкоджень інфраструктури цільової території. Навпаки такі технології
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ґрунтуються на відомих методах та засобах, що підвищують соціальні
стандарти та покращують умови життя людей.
Майбутні технології. Хто найбільш успішно взяв під інформаційний
контроль планету? - звісно корпорація Google. Які технології використовує?
Основним засобом є найбільша та найефективніша пошукова машина, яка
забезпечує інформаційними пошуковими запитами більшість населення
планети. Пошукова машина сканує усі основні відкриті інформаційні джерела у
мережі Інтернет. Користувачі отримують список інформаційних джерел, який
надається у порядку кращої відповідності тексту джерела пошуковому запиту.
Порядок визначається правилами за якими працює пошукова машина. Правила
формуються на основі аналізу усіх даних мережі, в аналізі яких задіяно ядро на
основі

нейронної

мережі.

Для

аналізу

не

англомовних

джерел

використовуються дані перекладені перекладачем Google, в основі якого також
лежить той самий принцип. Для своїх нейронних мереж Google використовує
власний процесор[1].
Іншим прикладом може бути електромобіль Тесла – найбільш успішний
сучасний проект в галузі автомобілебудування. Електромобіль Тесла люблять в
першу чергу за його новітність, інноваційність та той комфорт керування, який
забезпечує автопілот. Автопілот Тесла побудований та навчається на основі
нейронної мережі. Використовуючи величезний масив даних дій усіх водіїв
цього автомобіля для навчання своєї нейронної мережі, дозволило Тесла
швидко навчити автопілоти свої авто і вивести технологію на світовий ринок
автомобільної індустрії.
Одним з нових персональних технічних засобів на основі нейронних
процесорів, які активно розвиваються в даний час, може стати персональний
пошуковий асистент. Асистент має самонавчатися, забезпечувати пошук
інформації у мережі та представлення її у компактному зручному вигляді.
Такі технології роблять життя зручнішим з одного боку, і небезпечними –
з іншого. Людство у близькому майбутньому все більше буде взаємодіяти з
оточуючим світом через персональні пристрої, які будуть мати власні нейронні
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мережі.

Частина

функцій

по

взаємодії

з

оточуючим

світом

будуть

переміщуватися у такі пристрої. Щоб досягти переваги в інформаційній
боротьбі потрібні розвинені сучасні інформаційні технології, та засоби
поширення інформації на цільову територію.
Розвиток повністю інтегрованих виробництв, на зразок гігафабрик Тесла,
та їх подальша мініатюризація, разом із розвитком штучного інтелекту приведе
то того, що в найближчий час більшість сучасних професій стануть
непотрібними. Консервативні уряди можуть не справитися з ситуацією
забезпечення соціальних стандартів, що і відбувалось із великими імперіями,
які рухнули, або втратити контроль над своїми територіями.
Висновок. У роботі проаналізовано вплив технологій поширення
інформації у ході інформаційної боротьби, які залишаються незмінними на
протязі усіє історії людства, та розглянуто деякі з них, що прогнозовано будуть
застосуватись у близькому майбутньому. Досягти переваги в інформаційному
протистоянні сьогодні можна лише змінивши ставлення людей до технічного
прогресу, а переможцями у майбутньому інформаційному протистоянні стануть
не агітатори і пропагандисти, а технології на зразок нейронних мереж, про
існування яких навіть не будуть здогадуватись.
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Розвиток ринкових відносин в електроенергетичній галузі України
сьогодні

пов'язаний

насамперед

з

впровадженням

повномасштабної

конкурентної моделі функціонування ринку електричної енергії - ринку
двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної енергії (РДДБ)
України [4, 5]. Купівля та продаж електричної енергії в Україні здійснюються в
умовах постійного та неперервного у часі забезпечення балансу генерації та споживання електричної енергії. Причому розв'язання задачі забезпечення
зазначеного балансу в моделі РДДБ України передбачено в рамках
балансуючого ринку електричної енергії, функціонування якого, в свою чергу,
тісно пов'язане з роботою ринку допоміжних послуг, які надаються учасниками
РДДБ системному оператору для виконання ним своїх функцій з надання
системних послуг. Слід зазначити, що одним з пріоритетних завдань розвитку
РДДБ України є підвищення якості надання системних послуг учасникам РДДБ
[1] як з боку системного оператора, так і операторів розподільчих мереж.
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З огляду на зазначене в статті розглянуто особливості методу підвищення
ефективності надання операторами розподільчих мереж системної послуги з
відновлення

електропостачання

аварійно

знеструмлених

споживачів

електричної енергії, які є учасниками РДДБ.
У моделі РДДБ України передбачено, що системний оператор повинен
забезпечити надання учасникам РДДБ як системних послуг, так і послуг з
балансування попиту і контрактних обсягів купівлі-продажу електричної енергії
на балансуючому ринку. Водночас системний оператор здійснює також і
контроль роботи ринку допоміжних послуг, виконує функції з придбання
допоміжних послуг у постачальників допоміжних послуг, необхідних для
забезпечення надійної роботи об'єднаної електроенергетичної системи (ОЕС)
України, забезпечує доступність надання таких послуг виробниками та
споживачами електричної енергії.
Системний оператор може закуповувати допоміжні послуги через прямі
довгострокові контракти або з використанням окремих тендерних механізмів,
причому як безпосередньо у виробників електричної енергії, так і у інших
учасників РДДБ України, які матимуть право надавати допоміжні послуги або
права на надання таких послуг згідно з правилами РДДБ України.
До найбільш актуальних і недостатньо опрацьованих в аспекті
підвищення ефективності надання системних послуг з оперативного керування
електричними мережами (ЕМ) належить задача відновлення електроживлення
споживачів (ВЕС), знеструмлених у результаті аварій в ЕМ. Оскільки внаслідок
складності ЕМ як об'єктів керування та стохастичної природи аварійних
збурень неможливо заздалегідь передбачити всі оптимальні варіанти ВЕС,
розв'язання зазначеної задачі має здійснюватись згідно з певною стратегією.
Пошук варіантів ВЕС оперативний персонал (ОП) електромереж України і досі
виконує фактично без допомоги спеціалізованих засобів, тому рішення, які він
приймає в таких ситуаціях, не завжди ефективні та безпомилкові. Слід
зазначити, що майбутній механізм функціонування РДДБ в Україні передбачає
формування певної системи штрафів за перебільшення часу відновлення
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електроживлення споживачів, а також систему «бонусів» за зменшення цього
часу, що обумовлює необхідність підвищення ефективності розв'язання цієї
задачі не тільки з технологічної, але й з економічної точки зору.
Особливої актуальності при цьому набувають заходи, які не потребують
значних капітальних витрат. Прикладом цього є створення та впровадження
системи підтримки ОП у прийнятті рішень [2]. Для автоматизованого
розв'язання вказаної задачі потрібно розробити методи та реалізувати
відповідні програмні засоби, які дають змогу виконувати пошук online
найкращих (за визначеними критеріями) варіантів ВЕС.
Таким чином, спираючись на результати проведених досліджень [3, 6],
розроблено новий метод пошуку оптимальних варіантів ВЕС. Цей метод
забезпечує знаходження глобального оптимуму (найкращого розв'язку) задачі
ВЕС, що базується на особливостях механізмів генетичних алгоритмів та
розробленій їх модифікації, зокрема:
- пошук варіантів ВЕС з використанням генетичних алгоритмів (для
пошуку варіантів ВЕС було розроблено відповідний варіант реалізації
генетичних алгоритмів, ефективний саме для розв'язання даної задачі [3, 9]);
- порівняння знайдених варіантів ВЕС у режимі «on-line» із залученням
інтегрального «показника якості» [8];
- перевірку

допустимості

відхилень

рівнів

напруг

у

споживачів

електричної енергії, яка виконується на останніх етапах розв'язання задачі ВЕС,
коли вже знайдено найбільш оптимальні розв'язки даної задачі;
- виконання
забезпечується

процедури

«розвантаження»

«балансування»

сумарної

ЕМ,

в

потужності

результаті

якої

знеструмлених

споживачів, для яких забезпечується електроживлення, та наявного резерву
потужності в ЕМ.
Також передбачено урахування низки додаткових обмежень, наприклад,
обмеження

стосовно

використання

вимикачів

з

певним

залишковим

електричним ресурсом. Проте для практичного застосування останнього
обмеження часто бракує необхідної інформації. Відбір найкращих варіантів
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ВЕС виконується за такими критеріями: максимізації потужності відновленого
навантаження, тобто відновлення максимально можливої за поточних умов
сумарної потужності знеструмлених споживачів (основна мета задачі ВЕС) та
зменшення нерівномірності розподілу навантаження між; центрами живлення
(дозволяє зменшити нерівномірність розподілу навантаження між центрами
живлення, суміжними із знеструмленим фрагментом ЕМ, що

сприяє

«вирівнюванню» напруги в ЕМ), мінімізації кількості перемикань у схемі ЕМ
(сприяє зменшенню кількості комутаційних операцій при пошуку варіантів
ВЕС, одночасно мінімізуючи і загальний час виконання операцій), скорочення
часу відновлення електропостачання (враховуються потреби у часі для
реалізації різних варіантів ВЕС).
Одним з пріоритетних завдань розвитку РДДБ України є підвищення
якості надання системних послуг учасникам РДДБ і, зокрема, послуги з
відновлення

електропостачання

аварійно

знеструмлених

споживачів

електричної енергії. Розроблений на базі генетичних алгоритмів метод пошуку
варіантів ВЕС спрямований на підвищення ефективності надання такої послуги
операторами розподільчих мереж.
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Ритуали, обряди та традиції завжди стабілізують суспільні відносини,
зберігаючи та скріплюючи надбання багатьох поколінь. Роль, яку відіграють
національні традиції та ритуали для збереження культурних цінностей,
неоднозначність оцінок ритуалів у сучасній українській культурі, важливість
ритуалу та необхідність його пристосування до сучасних урбаністичних та
"цифрових" умов дійсності є актуальністю дослідження [2].
Звичайно українські ритуали досліджувалися, у сакральному просторі
культури, але застосування «перформативного повороту» та «культури
присутності» дозволяють розглядати ритуальну складову української культури,
як одну з головних у культурному національному житті. При цьому ми
виділяємо та спостерігаємо здатність ритуалів адаптуватись до глобальних
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викликів, їх спроможність бути основою комунікації, оскільки ритуали завжди
орієнтовані на порозуміння всередині культурного простору [1].
Проблематика наукового визначення та дослідження ритуалу виникає у
філософсько-антропологічних та культурно-антропологічних роботах першої
половини ХХ ст. Публікаційний аналіз дозволяє зробити висновок, що хоча окремі
складові теми мають своє висвітлення у науковій літературі, проте комплексні
дослідження українських ритуалів у філософсько-антропологічному ракурсі досі
ніким не проводились. Тому метою нашого дослідження є філософськоантропологічний аналіз ритуалів у просторі сучасної української культури.
Нами проаналізовані існуючі концептуальні підходи до ритуалу, традиції,
обряду,

а

також

проведено

категоріального

апарату,

антропологічні

практики

виконується

обґрунтування

розглянуті

культурні

функціонування

методологічної
моделі

ритуалів.

та

бази

та

культурно-

Розгляд

ритуалу

нами за трьома напрямками: міфопоетичний, де ритуал

розглядається як уточнення міфу; другий представлений функціоналізмом та
кроскультурними дослідженнями; третій характеризується як традиціоналізм,
коли ритуал вписується в існуючу традицію.
Символіка українських ритуалів та традицій побудована навколо
основних наріжних концептів – концептів священного сакрального простору та
часу, календарних змін, символів зооморфного та орнітоморфного світу,
символів інсектоморфного та фітоморфного світу, священної події [3].
Більшість сакральних уявлень в українській культурі пов’язано з
писанкарством та вишивкою. Важливе значення в орнаментуванні відігравав
мотив «світового дерева», оскільки для української культури дуже важлива
побудова символічного центру. Мотив «Берегині» говорить про давні
матріархатні уявлення, ніжність, шанобливість до жінки як берегині вогнища.
Нами здійснена спроба цілісної філософської характеристики простору
української культури через визначення його основних смислових домінант у
порівнянні з домінантами інших національних культур. Центрування традиції
біля своєрідних сакральних осей, роль головного сакрального центру в
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українській культурі виконували храм, майдан та шинок, пісня поєднувала зі
світом предків та історичних національних героїв.
З використанням герменевтичного, неоеволюціоністського, семантичного
та міжкультурного аналізу нами пропонуються класифікації українських
ритуалів та практик, розгляд ритуалів української культури як ефективної
комунікативної стратегії як для повсякденного, так і освітнього та наукового
планів. Останнє аналізується нами на прикладі навчання іноземних студентів у
закладах вищої освіти України як обізнаних комунікативно ефективних
особистостей з певним багажем культурного досвіду.
Також нами визначені здобутки та вади постмодерного споживацького
суспільства,

антропологічні

наслідки

споживацтва

для

функціонування

ритуалів та традицій, механізми деміфологізації ритуалів. Визначено, що міфи
можуть виступати як алгоритми повсякденної поведінки, так і як основа
підтримання сталих моделей соціокультурної поведінки. Нами пропонується
розглядати ритуал як певну моделюючу структуру свідомості людини, як
ефективний

механізм

узгодження

культурних

моделей

поведінки

в

міжкультурній комунікації. Ритуали в такому значенні можуть бути ефективно
використані в освітньо-професійній підготовці студентів, що може бути
продемонстровано нами на низці прикладів застосування освітніх методик у
навчанні іноземних студентів першого року навчання в Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» [4].
Список літератури:
1. Віктор І. В. Значення «перформативного повороту» у філософських
дослідженнях культури // Evropskэ filozofickэ a historickэ diskurz. – 2018. –
Svazek 4, vydani 2. – Р.71-75 = European philosophical and historical discourse. –
2018. – Vol.4, issue 2. – P. 71-75.
2. Віктор І. В. Традиция и традиционная культура как факторы развития
глобального общества // Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки».- Харків, 2017.- Вип.
56.- С. 30-34.
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Тематика: Економічні науки
МОДЕЛЮВАННЯ ХМАРНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО
СЕРЕДОВИЩА ЗВО
Гадецька З.М.
к.т.н., доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу,
Крупська Г.Е.
магістрант кафедри моделювання економіки і бізнесу,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Важливим завданням інформатизації освіти є формування хмароорієнтовного навчального середовища, що сприятиме залученню учасників
освітнього процесу до використання інформаційно-комунікаційних технологій
в усіх галузях освітньої діяльності. Впровадження хмарних технологій несуть із
собою нові можливості для навчальних закладів та студентів, відповідно,
отримувати кращі сервіси. Тому так актуальна тематика щодо використання
сучасних хмарних технології у закладах вищої освіти України.
Авторами на основі джерела [1] побудована модель гібридного хмароорієнтованого навчального середовища (ХОНС) ЧНУ (рис. 1), компонентами

281

якого є просторово-сематичний, технологічний, інформаційно-компетентнісний
та комунікативний компоненти.
Просторово-сематичний

компонент

забезпечує

функціонування

навчального середовища закладу вищої освіти за принципом академічної
хмари, його інтеграцію із загальнодоступними хмарами, ресурси яких
використовуються для підготовки студентів для формування їх самоосвітньої
компетентності. Технологічний компонент включає контент, засоби та
управління

ХОНС.

Інформаційно-компетентнісний

та

комунікативний

компоненти відображають форми та характер взаємодії студентів та викладачів
під час навчання, готовність використовувати змішане спілкування, пряму
комунікацію, організувати колективу роботу студентів.

Рис.1. Модель гібридного хмаро-орієнтованого навчального середовища
ЧНУ
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На рисунку 2 представлена структура розробленого хмаро-орієнтованого
навчального середовища, яка включає такі блоки, як навчання, контроль та
оцінювання, спільна робота, комунікація з суб’єктами

навчання, сховище

навчального матеріалу, планування.
На сьогоднішній день використовують різні середовища навчання. Огляд
та аналіз дозволив відібрати із них найбільш популярні: MoodleCloud, iSpring,
Geenio, Google Classroom.
Для створення навчального середовища ЧНУ обрана система Google
Classroom. Наприкінці 2014 року компанія Google (США) представила ХОСДН
Google Classroom, включену до пакета хмарних сервісів Google Apps (G Suite
for Education), що доступна для державних закладів освіти та надається їм у
використання безкоштовно. У 2017 році для домашніх репетиторів та
приватних освітніх закладів компанія Google представила приватну версію цієї
системи, що працює з персональним обліковим записом Google.
Google Classroom – це набір інструментів для роботи з електронною
поштою, документами та сховищем, що економить час викладачів, дозволяючи
швидко організувати навчання та здійснювати комунікацію зі студентами. У
системі реалізовані функції: зберігання навчального матеріалу різного формату,
створення курсів, спільне викладання (запрошення до 20 викладачів),
налаштування завдань, визначення стану завдання (перевірене/неперевірене),
створення опитувань, планування, зворотного зв’язку, налаштування курсу,
додавання користувачів, категорії користувачів (викладач, учень, куратор
(батьки), адміністратор), оцінювання тощо. Система доступна для різних
коп’ютерно орієнтованих засобів.
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Рис.2. Структура хмаро-орієнтованого навчального середовища ЧНУ

Для реалізації моделі гібридного хмаро-орієнтованого навчального
середовища ЧНУ обрано хмарне середвище Google ₋ G Suite for Education та
його система навчання Google Classroom.
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G Suite for Education – це хмарне середовище Google (рис. 3) для роботи з
усіма додатками, Gmail, Docs, Drive та інші, але розроблені з новими
інтелектуальними функціями, які полегшують роботу і залучають до співпраці
студентів та викладачів.

Рис. 3 Сервіси хмарного середовища G Suite for Education
На рисунку

4

наведено технічну структуру реалізації хмарно-

орієнтованого навчального середовища ЧНУ, яке включає саме ХОНС, вебсторінку викладача, облікові записи студентів та засоби їх взаємодії.
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Рис. 4. Технічна структура реалізації хмарно-орієнтованого навчального
середовища ЧНУ
Хмарні технології та хмаро-орієнтовані засоби навчання радикальним
чином змінюють навчальні заклади, навчально-виховний процес, природу
освіти та все більше стають складовою навчальних середовищ та освітнього
простору вищого навчального закладу.
Список літератури:
1.

Використання

гібридного

хмаро

орієнтованого

навчального

середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців
з інформаційних технологій [Текст] : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.10 /
Волошина Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ.
технологій і засобів навчання. - Київ, 2018. - 22 с.
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Тематика: Державне управління
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЯК ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ
МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Гаєвський І.В.
здобувач наукового ступеня,
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Необхідність деталізації основних нормативно-правових документів як
інструментальної основи оптимізації державної екологічної політики України
зумовлена необхідністю забезпечення переходу України до сталого розвитку.
Стратегічно визначальну роль у становленні та розвитку екологічної
політики України відіграє Конституція України (ст. 13, 16, 50, 92), яка містить
спеціальний розділ «Екологічна безпека» (VII розділ) який регулює широке
коло питань охорони навколишнього природного середовища і раціонального
використання природних ресурсів [1]. Головним обов'язком держави визначено
забезпечення екологічної безпеки. «Руйнування природного середовища
розглядається як зазіхання на права людини, екологічний злочин та аморальне
діяння. Право на здорове навколишнє середовище існування – одне з
невід'ємних прав усіх громадян України» [1].
Першим природоохоронним документом для нашої держави є Закон
України «Про охорону навколишнього природного середовища», який визначив
правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього
природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь [2].
Закон України «Про охорону атмосферного повітря» визначає «правові й
організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного
повітря, спрямований на збереження та відновлення природного стану
атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності,
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забезпечення

екологічної

безпеки

та

запобігання

шкідливому

впливу

атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище».
[3].
Постановою Верховної Ради України, схвалено «Основні напрями
державної політики України у галузі охорони довкілля, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», відповідно до чого
визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної
рівноваги

на

території

України,

подолання

наслідків

Чорнобильської

катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду
українського народу є обов'язком держави» [4].
Законом

України

«Про

Основні

засади

(стратегію)

державної

екологічної політики України на період до 2030 року» визначено основну мету
державної екологічної політики, яка полягає у «досягненні доброго стану
довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів
соціально-економічного

розвитку

України

з

метою

забезпечення

конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне
довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та
відновлення природних екосистем» [5].
Розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Концепцію
«Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки»,
якою визначено «пріоритетний захист навколишнього природного середовища і
здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого
використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково
обґрунтованого узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів
суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення
його сталого розвитку» [6].
Законодавче забезпечення державної екологічної політики України, таким
чином, характеризує сталу ґенезу вдосконалення нормативних принципів та
інструментів її реалізації, відповідно до чого сформовано усталені норми
функціонування природного середовища та раціонального використання
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природних ресурсів. Такий контекст передбачає об’єктивну необхідність
врахування кращих законодавчих практик реалізації екологічної політики
розвинених

держав

шляхом

адаптації

вітчизняного

законодавства

до

європейського, що слугуватиме гармонізації природоохоронного законодавства
в Україні шляхом прийняття відповідних законів, які б містили оптимізаційну
умову нормативно-правового регулювання концептуального, інституційного,
організаційного забезпечення екологічної безпеки держави.
З огляду на це, екологічна інтеграція України до Європейського Союзу на
думку М. М. Микієвича, Н. І.Андрусевиач та Т. О.Будякова, має здійснюватися
«шляхом

системного

вдосконалення

і

приведення

у

відповідність

з

європейською правовою, нормативно-методичною та інституціональною базою
екологічного управління й екологічної безпеки, взаємодії з громадськими
об'єднаннями,

приведення

її

у

відповідність

із

загальноєвропейською

екологічною політикою» [7]. Такий підхід актуалізував увагу на необхідності
здійснення демократизації процесів публічного управління у природоохоронній
сфері шляхом реалізації прав громадян на отримання достовірної інформації
про стан довкілля, й на цій основі розроблення оптимізаційних заходів, які б
сприяли екологічній модернізації та екологічній безпеці України.
Таким чином, здійснений аналіз нормативно-правового забезпечення
державної екологічної політики дозволив систематизувати основні нормативноправові документи та їх ґенезу як інструментальну основи оптимізації
державної екологічної політики України, на цій основі конкретизовано зміст
основних

імперативних

положень,

відповідно

до

яких

відбувається

регулювання переходу України до умов сталого екологічного розвитку.
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Тематика: Інші професійні науки
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ BIG DATA У РІЗНИХ
СФЕРАХ
Галущак А.М.
ДУТ, ННІТІ
У сучасному світі існує безліч джерел великих даних. Ними можуть
виступати дані, що безперервно надходять з вимірювальних пристроїв, потоки
повідомлень із соціальних мереж, метеорологічні дані, дані супутникового
дистанційного спостереження, потоки інформації про місце знаходження
абонентів мереж стільникового зв’язку, пристроїв аудіо- та відео реєстрації
тощо. Масове поширення перерахованих вище технологій і принципово нових
моделей використання різного роду пристроїв та інтернет-сервісів послужило
відправною точкою для проникнення великих даних майже в усі сфери
діяльності людини. Насамперед − у науково-дослідну діяльність, комерційний
сектор і державне управління.
Сучасний «цифровий всесвіт» (Digital Universe) містить як цифрові
зображення і відео, завантажені з мобільних телефонів, наприклад, на You
Tube, так і HD відео, передане по мережах провайдерів. Це як корпоративні
дані, що генеруються бізнес-додатками, так і дані, які створює великий
андронний коллайдер.
Важко знайти галузь, для якої проблематика великих даних не була б
актуальною. Вміння оперувати великими обсягами даних, аналізувати
взаємозв’язки між ними і ухвалювати зважені рішення, з одного боку, надає
потенціал для компаній з різних вертикалей для збільшення показників
прибутковості і підвищення ефективності. З іншого боку, це чудова можливість
для додаткового заробітку партнерів вендорів-інтеграторів і консультантів.
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Попри на малий термін існування сектору Big Data, на сьогодні відомі
оцінки ефективного використання цих технологій, засновані на реальних
прикладах. Один з найвищих показників отримано в енергетиці – за оцінками
аналітиків, аналітичні технології Big Data здатні на 99 % підвищити точність
розподілу потужностей генераторів, а охорона здоров’я США завдяки Big Data
може заощадити до $ 300 млрд.
Інтернет став першою індустрією, що оперує Big Data. Завдяки цій
технології вся інформація, поширена у глобальній мережі, та «події», що
відбуваються офлайн (offline), залишають цифровий відбиток. Зберігається все
– відомості про операції через електронні платіжні системи, дані про запити у
пошуковику Google, лайки (likes) у соціальних мережах, розмови у чатах,
дзвінки зі Skype та Viber, звичайна прогулянка зі смартфоном тощо [1, c. 47].
Абсолютно все, що робить користувач онлайн (on-line), нікуди не зникає.
Кожен лайк чи замовлення товару залишає цифровий слід у мережі. Навіть
якщо користувач нічого не замовив, а лише переглянув інформацію, кілька
наступних днів на різних сайтах, які він буде відвідувати, відображатимуться
рекламні повідомлення з пропозицією придбати річ, якою він цікавився. Такий
прийом називається контекстною рекламою. Ще більше інформації про себе,
самі того не підозрюючи, користувачі залишають у соціальних мережах. Кожен
поставлений лайк – вкрай цінна інформація, на основі якої можна створити
точний психологічний портрет конкретної людини. Аналіз кількох десятків чи
сотень таких лайків дає можливість отримати інформацію про прибутки
користувача, його сімейний стан, релігійні переконання, емоційну стабільність,
сексуальну орієнтацію, колір шкіри та політичні погляди. Це терабайти
інформації, і не відомо, хто і як може її використати [2,c.148].
Уся зібрана інформація використовується для створення індивідуальних
профілів потенційних покупців з метою адресної розсилки відповідної реклами,
відслідковування можливих загроз державній безпеці, проведення виборчих
кампаній та розробки новітніх

технологій

маніпулювання суспільною
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свідомістю. Big Data стали для людства значним досягненням та великою
небезпекою.
Ефективні рішення в області роботи з великими даними для самих різних
напрямків діяльності здійснюються завдяки багатьом комбінаціям програмного
і апаратного забезпечення. Важливе значення Big Data - можливість
застосовувати нові інструменти з тими, які вже використовуються в цій сфері
[3,c. 185].
Нескінченно великий інформаційний потік, який складає основу Big Data,
дозволяє нам отримувати кардинально нові знання, які були недоступні ще
кілька років тому. Наприклад, вже зараз проекти, що базуються на Big Data
допомагають:
Лікувати хвороби. Завдяки аналізу величезної кількості медичних записів
та обробки медичних знімків можливо точніше і раніше ставити діагнози,
краще розуміти природу різноманітних захворювань та винаходити нові ліки та
методи лікування.
Боротися з голодом. Сільське господарство переживає справжню
революцію Big Data, яка допомагає використовувати ресурси так, щоб
максимально збільшити врожаї при мінімальному втручанні в екосистему. А
також здешевити вирощені продути внаслідок оптимального використання
обладнання та добрив.
Відкривати нові далекі планети. НАСА завдяки аналізу великої кількості
даних отриманих з телескопів має змогу визначати хімічні склади атмосфер
планет, що знаходяться на відстані багатьох світлових років, та робити
припущення про їх придатність для життя.
Прогнозувати надзвичайні ситуації. Наприклад, завдяки даним з
численних сенсорів та супутників науковці можуть передбачати де і коли
можуть відбутися землетруси або природні катаклізми, чи змоделювати
людську поведінку під час надзвичайних ситуацій, завдяки чому збільшаться
шанси на виживання.
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Запобігати злочинам. Внаслідок використання нових технологій та
аналізу обширних даних з'явилася можливість автоматично попереджувати
фінансові махінації з пластиковими картками та відмиванням грошей.
Оптимізувати прибутки. Торгові мережі можуть випускати нові продути з
високим попитом та впроваджувати глобальні маркетингові компанії, які
будуть орієнтовані під окремий сегмент покупців.
Покращити ефективність держави. Міністерство праці Німеччини
використовує Big Data для аналізу заявок на отримання допомоги по
безробіттю. При початковому аналізі виявилося, що 20 відсотків допомог
виплачувалися незаслужено. Завдяки цьому уряд скоротив видатки на 10
мільярдів євро.
Це лише декілька прикладів. Насправді сфер, в яких використовується
Big Data на сьогодні дуже велика кількість, яка з кожним днем буде
збільшуватися допоки не охопить всі наявні.
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1. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем,
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Тематика: Інші професійні науки
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ BIG DATA НА БАЗІ ОПЕРАТОРА
МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
Галущак А.М.
ДУТ, ННІТІ
Телекомунікаційна галузь одна з небагатьох, яка в даний час освоїла і
активно інвестує в рішення Big Data. Оператори зв'язку вже не тільки їх
впровадили і навчилися використовувати, але і пожинають фінансові плоди.
Згідно з дослідженням IDC, за підсумками 2018 року дохід світового ринку
Великих Даних збільшиться більш ніж на 11%. І така тенденція збережеться в
найближчі 3 роки. Саме телекомунікаційні компанії, за прогнозами аналітиків,
стануть лідерами за середньорічним приростом доходів від Big Data. І саме в
цій сфері безліч точок зростання і джерел інформації для Big Data.
Фахівці відзначають, що Big Data - це не сама мета. Це тільки інструмент,
покликаний якісно модернізувати ту чи іншу галузь. Сама ідеологія Великих
Даних реалізується через специфіковані під бізнес-потреби додатки. Зібрати
дані недостатньо. Їх слід аналізувати для досягнення конкретної мети.
Очевидно, що бізнесу важливі не нові інструменти, а дохід від них, тому
проекти з впровадження Big Data оцінюються в тому числі з точки зору їх
монетизації, яка часто не проявляється в коротко- і навіть середньостроковій
перспективі. Тривалу окупність і ризик збитковості називають головною
причиною, яка гальмує розгортання Big Data. Така поведінка може
спровокувати два сценарії в телекомі: стагнацію галузі або поява нових
«сміливих» гравців [2].
Згідно з дослідженнями IBM Institute for Business Value, понад половини
компаній, в тому числі телекомунікаційних, застосовують Big Data для
ефективного маркетингу. Вона дозволяє відстежувати споживчу поведінку,
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організовувати точкові маркетингові заходи і передбачати потреби клієнтів.
Використання технології Великих Даних продиктовано і тенденціями в
телеком-сфері. Наприклад, аналітика Cisco повідомляє, що обсяг споживаного
тільки в Україні мольної інтернет-трафіку до 2021 року зросте на 800% в
порівнянні з 2018 роком, що створює колосальне навантаження на мережі. Крім
того, в найближчому часі почне глобальне поширення концепція інтернету
речей, яка вимагає загальної інтернет-середовища і обміну даними між
«розумними» об'єктами. Мобільні оператори прогнозують стрибок обсягу
збережених і оброблюваних даних, тому націлені на передові технології [1].
Області

застосування

концепції

Великих

Даних

українськими

операторами мобільного зв'язку
Трійка лідерів мобільного зв’язку в Україні не відстають від телекомтенденцій, покращуючи тим самим рівень сервісу, що надається і підвищуючи
ефективність процесів.
Компанія ТОВ «Лайфселл» використовує Big Data для створення
ефективної інфраструктури мережі. Компанія оцінює потребу того чи іншого
регіону в будівництві додаткових базових станцій, заміряючи обсяг попиту на
послуги. В області маркетингу та роботи з клієнтом оператор використовує
Великі Дані для формування гнучких тарифних планів і індивідуальних послуг,
оперативного опрацювання заперечень, а також для припинення мобільного
шахрайства при підміні номерів.

Рис.1. Прогноз світового ринку Big Data по категоріям використання

296

ПАТ «Vodafone Україна» реалізує Big Data і як В2В-рішення, знижуючи
вартість прийняття рішення в галузях економічного та міського планування.
Наприклад, надає зібрані мережею знеособлені дані, які дозволяють робити
висновок про структуру населення міста і взаємодії його жителів з міською
інфраструктурою.
ПАТ

«Vodafone

Україна»

також

знайшов

широке

застосування

можливостям Великих Даних. Для формування операторської мережі компанія
аналізує динаміку руху абонентів всередині міста і, виявляючи тим самим
точки масового скупчення абонентів, що дозволяє запобігти перевантаження за
рахунок вдосконалення мережевої інфраструктури. Крім того, компанія веде
пілотний проект в Києві з розвитку роздрібної мережі за допомогою рішень Big
Data. Технологія заміряє пішохідний трафік в планованому місці відкриття
офісу і на підставі отриманих даних приймається рішення про доцільність його
відкриття, що вимагається кількості консультантів, площі приміщення, а також
про види акцій, товарний асортимент і пріоритетних для клієнтів мобільних,
фіксованих і банківських послуг. Компанія застосовує інструменти технології
для

бізнес-аналітики

профілю

клієнта,

щоб

сформувати

для

нього

індивідуальну пропозицію, а також вважає перспективним напрямком
фінансові

сервіси.

Фінансові

програми

дозволяють

оцінювати

платоспроможність клієнта для видачі кредиту. Вони проявили настільки
високу ефективність, що оператор планує співпрацювати з банками,
поставляючи їм сервіс з моніторингу підозрілих активностей з SIM-картою
абонента, до номеру якого прив'язані банківські карти.
ПрАТ «Київстар» , в свою чергу, інструментами Big Data просуває свої
послуги. Аналіз споживаних послуг кожним абонентом дозволяє ефективно
вибирати місце для нового офісу, вести моніторинг пересування абонентів,
усувати шахрайство і боротися з відтоком клієнтів. У минулому році оператор
уклав

партнерську угоду з

компанією

Google

з метою розширення

розв'язуваних Big Data практичних завдань. Рішення Google допоможуть
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регулювати відтік клієнтів, сегментувати абонентів за потребою в ШПД,
поліпшити якість обслуговування в call-центрах і, як наслідок, пропонувати
тарифні плани під потреби абонентів і реалізовувати більш точний маркетинг.
Таким чином компанія планує оптимізувати витрати і збільшити ефективність
компанії.
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Тематика: інші професійні науки (технічні науки)
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ
АНТИФРИКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Постановка проблемы. В современном машиностроении широко
используются

изделия

антифрикционного

назначения

из

порошковых

материалов. Основным преимуществом таких материалов является способность
их работать в широком диапазоне нагрузок и скоростей вращения, как в
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условиях принудительной смазки, так и в ряде случаев без нее. Современные
технологии позволяют получать антифрикционные порошковые материалы
разного композиционного состава [1]. В частности, эффективным является
получение

порошков

с

отходов,

которые

образуются

при

обработке

легированных шарикоподшипниковых сталей. Так как, в подшипниковом
производстве

среди

методов

обработки

значительное

место

занимает

шлифование, и образующиеся при этом отходы (шлифовальные шламы) –
сырье для получения металлических порошков.
Как исходное сырье – шлифовальные шламы имеют превосходство:
высокое содержание металла: наличие легирующих добавок; небольшая
степень

окисления

металлических

частиц;

отсутствие

необходимости

дополнительного измельчения металлических частиц [2].
Цель и задачи статьи. Улучшение существующих технологий получения
порошковых изделий с повышенными механическими и функциональными
свойствами. Для решения этой задачи необходимо исследовать физикомеханические и триботехнические свойства изделий из порошков, а также
определить области их применения.
Изложение основного материала. В процессе экспериментальных
исследований предложена схема переработки шлифошламов и получение из
них

металлического

порошка

[3].

Для

исследования

использовали

шлифовальные шламы, получаемые до и после термической обработки колец
подшипников из стали ШХ15. После определенной обработки этот порошок
может использоваться в качестве основного компонента для изготовления
деталей методом порошковой металлургии. Полученный порошок содержит
94,5…96,5%

шарикоподшипниковой

стали.

Для

улучшения

его

технологических свойств предложены новые технологические прийомы,
основной смысл которых состоит в дополнительной обработке порошков,
путем обкатывания-измельчения и последующим восстановительным отжигом
для снятия наклепа частиц, с целью предания частицам порошка регулярной
шароподобной формы [4].
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В

результате

исследования

установлено

оптимальный

состав

порошкового композита: 30% порошка стали ШХ15, 2…3% - графита,
остальное порошки меди, а также оптимальные параметры прессования
600…800

МПа

и

спекания

12000С.

Изготовленные

образцы

деталей

конструкционного назначения имеют повышенную прочность на 25…30%
(рис.1) и удовлетворительные триботехнические свойства (рис.2).

Рис. 1. Зависимость напряжения сжатия от деформации
а)

б)

Рис. 2. Зависимость коэффициента трения (а) и износа (б) композита от
давления
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По
композита,

предложенным
содержащего

промышленного
конструкционного

технологическим
порошки

производства,
назначения

стали,

изготовлено
–

контакты,

режимам,

из

полученные
опытные
втулки

порошкового
из

образцы

отходов
деталей

скольжения

для

автомобильных стартеров и стиральных машин (рис.3).

Рис. 3. Втулки скольжения
Выводы. На основании полученных результатов сделан вывод о
целесообразности использования порошкового материала на основе ШХ15
вместо бронзовых заготовок, полученных путем механической обработки
прутков. Примером успешной реализации результатов исследования являются
спеченные изделия с высокими триботехническими характеристиками и
свойствами

прочности.

Предложенная

технология

позволит

снизить

себестоимость, повысить коэффициент использования материала и ресурс
работоспособности втулок скольжения в 2 раза.
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Тематика: Інші професійні науки
ЕМОТИВНІСТЬ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ЇЇ
ВИРАЖЕННЯ
Гарасим Т.О.
(Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,)
Кандидат філологічних наук, tetyana.harasym@gmail.com
Певні емоції є універсальним, загальнолюдським явищем, їх прояв
залежить

від

багатьох

факторів,

зокрема

національного,

соціального

культурного середовища, адже у мові емоції відображаются через знаки, а
виражаються через різні мовні одиниці.
Протягом останніх років було досягнуто значних результатів у
дослідженні механізмів мовного вираження емоцій людини, що говорить, і
мовної номінації, інтерпретації емоцій як об'єктивної сутності того, хто
говорить і слухає. Можна говорити про мову опису емоцій і мову вираження
емоцій. На мовному рівні емоції трансформуються в емотивність, тобто емоції є
психологічною категорією, а емотивність – мовною.
У

широкому

розумінні

емотивність

охоплює

всі

мовні

засоби

відображення емоцій. Категорія емотивності об'єднує семантично близькі мовні
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одиниці різних рівнів. Коли розглядається категорія емотивиості на матеріалі
лексики, завжди виникає проблема емотивного значення, оскільки трактування
емотивного значення тісно пов'язане з розумінням категорії емотивиості. Емоції
і

почуття

є

екстралінгвістичними

явищами,

а

емотивні

значення

є

відображенням емоцій у мові, тобто компонентами лексичної семантики.
Емотивні значення містять інформацію про емоції людини, вони виникають на
різних мовленнєвих і мовних рівнях у вигляді спеціалізованих семантичних
компонентів, притаманних цим рівням [4, с. 111] .
За твердженням Я.В. Гнезділової, емотивність є передбачуваною,
усвідомлюваною властивістю мовлення, що пов'язана з пошуком мовних
засобів, які цілеспрямовано надають йому емоційності для впливу на адресата
[2, с. 59]. Емотивність, на думку В.А. Маслової, простежується на всіх рівнях
тексту, а такі чинники, як оцінність, образність, інтенсивність залежать і
взаємодіють з нею. Емотивність як лінгвістична характеристика тексту охоплює
сукупність мовних засобів, які викликають у реципієнта відповідні емоції. Ці
мовні засоби спеціально спрямовані на те, щоб підсилити емоційність тексту.
Джерелами і факторами емотивності вважаються зміст тексту, комунікативне
завдання та наміри автора, його уявленя про адресата [3, с. 155].
Формування емотивності відбувається через використання мовних засобів
усіх рівнів й актуалізується в художньому тексті через сукупність текстових
компонентів – показників емотивності, тобто емотивно навантаженнх слів,
фраз, речень тощо, які прямо або опосередковано вказують на характер
авторських емоційних інтенцій, виражених у тексті, моделюють ймовірну
емоційну

реакцію

читача.

Показники

емотивності

характеризуються

симптоматичністю, тобто здатністю вказувати на відхилення від мовної та
мовленнєвої норми й, таким чином, стимулювати емоційні реакції читача [1,
с. 80].
За типологією, запропонованою Г.І. Богіним, виділено три різновиди
показників емотивності – сигнали емотивності, емотивні ситуації та емотивні
топіки. Текстові елементи, семантика яких є емоційно важливою або стає такою
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в конкретному художньому тексті завдяки порушенню мовних і мовленнєвих
норм,

розглядаються

як

сигнали

емотивності.

Сигнали

емотивності

відзначаються симптоматичністю тому, що виступають своєрідною вказівкою
на

можливість

виникнення

емоційних

реакцій

гіпотетичною

читача.

Ідентифікація сигналів емотивності в тексті залежить від знання читачем
значень одиниць мовної системи і правил їхньою вживання.
Щодо емотивних топіків, то вони пов'язані з розкриттям тем або мікрогем
художнього тексту, його ключових компонентів, Емотивними ситуаціями є такі
фрагменти художнього тексту, які пов'язані з відображенням у тексті ситуацій
об'єктивної дійсності, що здатні впливати на емоційну сферу читача та сприяти
формуванню його емоційного ставлення до об'єктів і подій текстової дійсності
[1, с. 75].
Аналіз емотивного дискурсу передбачає розгляд його лінгвістичних i
екстралінгвістичних компонентів. До лінгвістичних компонентів емотивного
дискурсу відносимо емотивну лексику, фразеологію, емотивні конструкції,
відповідне емотивно-просодичне оформлення. Екстралінгвістичні компоненти
охоплюють емоційну предметну ситуацію (зокрема національно-культурний
компонент) і емоційну комунікативну ситуацію, тобто емоційні наміри
комунікантів та їх загальний емоційний настрій. Надаючи перевагу тому чи
іншому мовному засобу вираження емоцій, надмірно вживаючи чи, навпаки,
уникаючи

використовувати

емотивну

лексику,

мовець

створює

свій

мовленнєвий імідж.
Важливим фактором емотивного дискурсу є фактор адресата. Мовець,
виражаючи свої емоції має неодмінно враховувати соціальний статус
реципієнта повідомлення, його вік, психологічні особливості (характер,
темперамент), рівень комунікативної компентенції тощо. Саме орієнтація на
особистість адресата дозволяє мовцю направити комунікативний акт у потрібне
йому русло, щоб реалізувати свої інтенції, зокрема вплинути на поведінку та
емоційний стан адресата (наприклад, викликати радість, співчуття, шокувати,
розсмішити тощо).
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Емотивний дискурс спирається на соціально зумовлені, контрольовані та
позитивно забарвлені емоції; він є формальним, тому що відображає стандарт,
який цінується

суспільством; для створення

експресивності

у ньому

використвується літературно-писемна, стилістично вишукана офіційна та
пишномовна лексика, представлена рідко вживаними словами, які відносяться
до релігійної, поетичної лексики, архаїзмів та неологізмів; він відзначається
високим ступенем пексичного різномаїття, що досягається через використання
синонімів і характеризується інформативністю та структурним розгалуженням
речень унаслідок зазделегідь продуманого використання граматичних структур,
синтаксичних зв'язків між ними, що сприяє експресивності дискурсу.
Функціонально емотивний дискурс за характером є: емпатичний, що
проявляється в намаганні мовця досягти ефекту солідарності з аудиторією,
викликати співчуття та співпереживання; маніпулятивний, у випадку, коли
мовець здатний керувати аудиторією, впливати на її погляди, емоції;
естетичний, що реалізується через високий стиль мовлення, звернення до
прекрасного та моральних цінностей суспільства. Уцілому, емотивний дискурс
мaє

позитивну

тональність

спілкування

і

до

нього

належать

такі

узагальнювальні типи, як аргументований (промови під час висунення
кандидата на посаду, зверення, церковні проповіді), меморіальний (похвальні і
поминальні промови), спонукальний (заклик, лозунг) та підготовлений
фатичний (вступні слова, урочисті, святкові, ювілейні вітання) [2, с. 60-61].
Продуманість емотивного дискурсу відображається в його чіткій
композиційній будові, яка представлена, зазвичай, трьома фазами: вступною,
основною та завершальною. Кожній з цих фаз притаманні власні тактики
мовленєвої поведінки (привертання уваги, інформування, переконнання,
заохочення та узагальнення), а їх використання спрямоване на те, щоб
позитивно налаштувати аудиторію з метою ефективного впливу на неї [2, с. 63].
Таким чином, емотивний дискурс є багатоаспектним явищем. Категорія
емотивності вищою мірою притаманна і характеризується обов'язковою
експресивністю, насиченістю, спрямованістю на реалізацію впливу на
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реципієнта,

існування

підтексту

та

спонукального

навантаження.

Комунікативні наміри, які втілюються мовцями в емотивному дискурсі,
відрізняються своєю різноманітністю залежно від його характеру та конкретних
обставин

протікання.

Саме

тому

дослідження

емотивності

дозволяє

прогнозувати ймовірний емоційний вплив конкретного тексту на адресата.
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Тематика: Психологічні науки
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЗАСУДЖЕНИХ ДОЗВІЛЬНЕННЯ З
УСТАНОВ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ
Гаркуша Л.С.
Національний юридичний університет імені Ярослава мудрого
Для засуджених, які тривалий час відбували покарання, адаптація до
життя поза межами установ відбування покарань є дуже складною.
Опинившись на волі, засуджений зустрічається з цілою низкою проблем: а)
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побутових (втрата житла за час відбування покарання, майна, навичок
побутового обслуговування тощо); б) особистих (розпад сім’ї або небажання до
неї повертатися, втрата психологічного контакту з

рідними, складнощі у

створенні родини у зв’язку з кримінальним минулим); в) працевлаштування
(відсутність потрібної кваліфікації, дефіцит робочих місць, відмова в прийняття
на

роботу

тощо);

г)

соціально-психологічних

(упереджене

ставлення

оточуючих; втрата соціально-корисних зв’язків з друзями, однокласниками;
ослаблення адаптивних можливостей у зв’язку з тривалим терміном ув’язнення;
втрата звички й уміння самостійно ухвалювати рішення; невпевненість у собі,
самозвинувачування або озлоблення, агресія проти суспільства; стан соціальнопсихологічного відчуження; негативний вплив кримінального мікросередовища
тощо) [1, с. 267].
Кримінально-виконавчий кодекс України у ст. 156 передбачає надання
допомоги особам, які звільняються з місць відбування покарання. Зокрема, у п.
1 вказується, що «не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку покарання у
виді обмеження або позбавлення волі на певний строк організовуються
здійснення заходів щодо сприяння засудженим, які готуються до звільнення»
[2]. Підготовка засуджених до звільнення передбачає заходи піклування, а саме
реалізацію державної програми диференційованого виховного впливу на
засуджених «Підготовка до звільнення», проведення профілактичних бесід і
психологічних тренінгів з метою роз’яснення прав і можливостей засуджених
після їх звільнення та підготовки до життя без режиму й примусу [3].
Психологічна підготовка до звільнення є основою ресоціалізації
засуджених, становлення на життєву позицію, яка відповідає соціальним
нормам, і безпосередньо орієнтується на підвищення соціально-психологічної
компетентності та здатності долати життєві труднощі, пов’язані з тривалою
соціальною ізоляцією [4, с. 85].
виконавчого

кодексу

засудженого

в

України,

соціальному

Відповідно до статті 6 Кримінальноресоціалізація

статусі

–

повноправного

свідоме

відновлення

члена

суспільства;

повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного
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життя в суспільстві

[2]. Ресоціалізація особи засудженого полягає у

формуванні законослухняної поведінки для життя на волі, зміні особистісної
спрямованості, відновленні раніше порушених соціальних якостей особи,
здійсненні необхідної психокорекції [5, с. 228]. Основними її напрямами є: а)
підготовка до чесної продуктивної праці; б) підготовка до життя в суспільстві;
в) підготовка до життя і роботи в трудовому колективі; г) підготовка до життя в
сім’ї; д) активізація бажання і навичок самовиховання [6, с. 4].
Існують різні спеціальні програми виховного впливу, заходи та тренінги в
період підготовки засуджених до звільнення. Найбільш поширений та
ефективний є соціально-психологічний тренінг підготовки засуджених до
життя на волі М.Р. Дебольського. Гуманістичний підхід, який використовується
при проведенні тренінгу, передбачає творче, вільне спілкування в групі. Він
виключає чітко регламентовану програму і сприяє розвитку і корекції ціннісних
орієнтацій, мотивації, установки на виправлення тих чи інших особистісних
властивостей. Основними методами, що використовуються при проведені
соціально-психологічного тренінгу, є: 1) групова дискусія (дозволяє зіставити
протилежні позиції, побачити проблему з різних сторін); 2) аналіз конкретних
ситуацій (сприяє розвитку творчого потенціалу особистості й організації
планування її дій, а також життєвої мети); 3) рольова гра (дає змогу
вдосконалювати рольову поведінку (сина, батька, чоловіка, керівника,
підлеглого), а також краще розуміти мотиви поведінки того, з ким доводиться
стикатися в процесі діяльності); 4) психодрама (соціодрама) – усуває
неадекватні емоційні реакції і внутрішній конфлікт, (механізм впливу
психодрами полягає в переробці складного динамічного стереотипу шляхом
заміщення одних елементів поведінки іншими і створення в особистості
досконалого типу реагування як на психотравму, так і на життєву ситуацію, у
виробленні

стереотипів,

що

характеризуються

новими

поведінковими

реакціями); 5) вправи-завдання, виконання яких в ігровій, невимушеній формі
сприяє розв’язанню психологічних задач: «розминці» («розігріванню») членів
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групи, зняттю емоційної напруги, прискоренню процесу згуртованості групи та
ін. [6, с. 7-8].
Таким чином, психологічна підготовка засуджених до звільнення з
установ відбування покарань повинна бути заздалегідь спланованою, включати
різні програми, тренінги, методи та способи підготовки, а також враховувати
особливості фізичного, психологічного, матеріального стану особи. Якісна та
вчасна психологічна підготовка допоможе засудженому у формуванні
адекватної самооцінки, вироблення у нього суспільно корисних перспектив
життя, мети і мотивів діяльності, відновлення стосунків з оточуючими людьми
(батьками, родичами, вчителями, сусідами, друзями), формування соціальнопсихологічної гармонії для подальшої успішної адаптації та інтеграції в
суспільство.
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Тематика: Філологічні науки
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
Гарцунова Л.І.
СумДУ, асистент
Феномен комунікації в соціальних мережах є майже невід’ємною
частиною повсякденного життя на сучасному етапі розвитку суспільства.
Інтернет-комунікація, яка визначається як інтерактивна міжособистісна
комунікація є основним предметом дослідження Інтернет-лінгвістики. Інтернеткомунікація

належить до типу так званої масової

комунікації, від якої

залежить систематичне поширення інформації серед великої кількості людей [1,
c. 49].

Виникненню цього типу комунікації сприяли глобалізація та

інформатизація світу – соціальні чинники, які спрямовують людину на швидке
"споживання"

інформації

в

Інтернет-мережі згідно

традицій сучасного

суспільства.
Дослідженням

Інтернет-комунікації

займаються

такі

вітчизняні

і

зарубіжні лінгвісти: Арутюнова Н.Д., Байсвенгер М., Бондалетов В.Д., Зацний
Ю.А., Ліхолітов П.В., Махачашвілі Р.К., Селіванова О.О., Серажим К.С.,
Смирнов Ф.О., Харріс З. та інші.
Об'єктом

дослідження статті є тексти

повідомлень у соціальних

мережах, продуковані комунікантами в процесі міжособистісного спілкування.
Предметом

дослідження

є

розгляд

лексичних

комп’ютерного сленгу в соціальних мережах в англійській мові.

особливостей
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Спілкування

в

Інтернеті

відрізняється

активною

трансформацією

природної мови, продукуванням нових виразних засобів і комунікативних
стратегій. В свою чергу, спілкування у соціальних мережах відрізняється від
інших видів комунікації наявністю спеціальної лексики – комп’ютерного
сленгу. За визначенням О.О. Селіванової, «сленг – це нелітературна,
ненормативна і некодифікована додаткова лексична система, яка представляє
собою експресивно-оцінні, найчастіше стилістично знижені позначення
загальновідомих понять і належить певній соціальній субкультурі... у межах
національної мови» [3, с. 667]. Характерною ознакою комп’ютерного сленгу є
використання скорочень та абревіатур, що є нічим іншим, як бажанням мовців
економно та раціонально використовувати мовні зусилля [2, с. 97]. Закодовані
таким чином повідомлення можуть бути порадами, проханнями, побажаннями,
лихослів’ям і т. ін. Найчастіше такі скорочення та абревіатури вживаються
комунікантами в англомовній формі.
Серед скорочень слів щоденного вжитку присутня тенденція скорочувати
"довгі" слова, наприклад: pics замість pictures або photos; tmr замість
tomorrow, wanna або wana замість want to; pls або plz замість please; ppl
замість people; r замість are; f замість female; m замість male; nm замість not
married; av замість have; coz замість because; hun замість honey; pvt замість
private; ur або yr замість your; howya doin замість How are you doing?; wuz
замість what's [4].
До найбільш поширених скорочень, які є спільними для всіх користувачів
Інтернет мережі, можна віднести ті, що використовують літери англійської
абетки або цифри: b (be), b4 (before), clk (click), cre8 (to create), da (the), deets
(details), EM або eml (email), fav або fave (favourite), gr8 (great), itz (it is), K
(okay), l8 (late), 2l8 (too late), l8er (later), peeps або ppl (people), plz (please), R
(are), shld (should), thx (thanks), U (you), w8 (wait), w або w/ (with), w/e (weekend),
wld (would), wtv (whatever) [5]. Наприклад:
I told you, itz not my fault [9]!
Wld you be so kind write me an EM when you come back [10].
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B4 you go, answer me, I am waiting [7]!
Without doubt my fav movie is "Blonde in Law" [9].
Ppl I am open for communication [10].
Clk that link, don’t be a fool [8]!
Скорочуються також фрази та терміни: AFAIK – as far as I know ; ASAP –
as soon as possible; ASLMH – Age/Sex/Location/Music/Hobbies; FAQ – frequently
asked questions; IRC (Internet Relay Chat) – спілкування в реальному часі;ROTFL
– Rolling On The Floor Laughing; RTFM – Read The Following Manual; TNX –
Thanx; WAN (Wide Area Network ) – будь-яка мережа, що охоплює більш ніж
одну будівлю [5].
AFAIK this writer was a modernist! [9]
You can find FAQ on our main web-page [8].
ASLMH –here everything you need! [10]
Відмітна особливість абревіації в Інтернет середовищі – це
скорочення не тільки термінів, але й часто вживаних у розмовній мові
словосполучень і цілих речень. Наприклад: AAMOF – As A Matter Of Fact; BFN
(bye for now), DM (direct message), FYI (for your information), GON – God Only
Knows; IM (instant message), IRL (in real life), IMHO – In My Humble Opinion;
LOL (laughing out loud), NSFW (not safe for work), OMG (oh my gosh/god), ROFL
(rolling on floor laughing), TIA (thanks in advance), TTYL (talk to you later), TTYS
(talk to you soon), WTH (what the hell), YKWIM (you know what I mean), YW
(you’re welcome) [6]. Наприклад:
WTH where is my notebook? [7]
IMHO this is even more than ridiculous! [9]
LMK I want to watch it. [10]
Need start working BFN! [10]
Варто зазначити, що абревіатури, які використовуються при створенні
повідомлення, можна умовно поділити на дві групи:
1) абревіатури фраз, що слугують для позначення емоційного стану
мовця, в тому числі реакції на повідомлення адресанта:
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Оh i see so give a name to him Justin, it’s gonna be amazing haha lol xD ! [10]
LOOOL Yeah, OMG she looked so gorgeous... I can’t stop staring. LOL. [7]
My friend just left her boyfriend 100 missed calls. Remind me never to get in a
relationship with someone like that rofl. [10]
No comment...only got wth feeling!!! [9]
2) абревіатури мовленнєвих кліше:
Btw thanks for the suppport last night. [9]
I gotta go to school! Hey ttyl : D keep following me. [9]
Glad to see you on! Didn’t Kris just KILL it?! Something agrees with her. We
can’t decide what it is she’s been takin’ if YKWIM. [7]
Yw, follow me back! [8]
Розглянувши ряд прикладів, можна зробити висновок, що повідомлення в
соціальних мережах характеризуються наявністю лексичних одиниць, які є
загальними для користувачів Інтернет мережі та використовуються виключно
користувачами соціальних мереж. Отже, приходимо до висновку, що
використання сленгових одиниць, утворених шляхом скорочення та скорочення
по типу абревіатури є основною лексичною характеристикою повідомлень у
соціальних мережах, а їх використання, в свою чергу, підвищує виразність
тексту та прискорює спілкування в Інтернеті.
Інтернет-сленгізми набувають актуальності в умовах інформаційнотехнологічного процесу, розширення міжнародних зв`язків, допомагають
багатьом краще зрозуміти особливості національної картини світу. Розуміння
та знання інтернет-мови допомагає адаптуванню до природного мовного
середовища, сприяє розвитку комунікаційної компетенції. Незнання інтернетмови призводить до численних курйозів та непорозумінь у процесі комунікації.
Перспективи дослідження можуть бути пов’язані з висвітленням нового ряду
особливостей

спілкування у соціальних мережах, адже тема Інтернет-

комунікації є актуальною.
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Тематика: Інші професійні науки
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕАКТОРА З ВЕРТИКАЛЬНИМ
ПЕРЕМІШУВАННЯМ
Гаценко К.В.
аспірант кафедри ХТНР
Губушкіна Д.Е.
ХТІ–18–1 дм
Волошин М.Д.
завідувач кафедри ХТНР, доктор технічних наук, професор
Дніпровський державний технічний університет
Промислове виробництво біогазу являє собою складний комплекс
взаємопов'язаних фізичних, хімічних, біофізичних, біохімічних, фізикохімічних процесів і передбачає використання великої кількості різнотипного
обладнання, яке пов'язане між собою матеріальними, енергетичними потоками,
що утворюють технологічні лінії. Існують промислові та кустарні установки.
Промислові установки відрізняються від кустарних наявністю механізації,
систем підігріву, гомогенізації, автоматики. Найбільш поширений промисловий
метод – анаеробне зброджування в метантанках (біореакторах). Біореактори
поділяють на три основні групи:
- реактори з механічним перемішуванням,
- реактори з барботажним перемішуванням,
- ерліфтні реактори із внутрішньою чи зовнішньою циркуляцією.
Важливу роль в процесі бродіння відіграє періодичне перемішування, яке
забезпечує добру аерацію та перешкоджає застоям суміші, що спричиняє
утворення корки на поверхні зароджуваної суміші. В лабораторних умовах
перемішування досягається при застосуванні коливальних та ролерних
установок. У промислових – за допомогою мішалок.
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Біомаса (відходи або зелена маса) періодично подаються за допомогою
насосної станції або завантажувача в реактор. Реактор являє собою резервуар,
який підігрівається і є утепленим, обладнаний міксерами. Будматеріалом для
промислового резервуара найчастіше служить залізобетон або сталь з
покриттям. У малих установках іноді використовуються композицітні
матеріали. В реакторі живуть корисні бактерії, що живляться біомасою.
Продуктом життєдіяльності бактерій є біогаз. Для підтримки життя бактерій
потрібна подача корму, підігрів до 35 – 38°С і періодичне перемішування.
Утворений біогаз скупчується в сховищі (газгольдері), потім проходить систему
очищення і подається до споживачів (в котел або електрогенератор). Реактор
працює без доступу повітря. Він герметичний і безпечний. Для зброджування
деяких видів сировини в чистому вигляді потрібна особлива технологія.
Наприклад, спиртова барда переробляються з використанням хімічних добавок.
Для кислої мелясної барди використовується луг. Можлива переробка цих же
субстратів за одностадійною технологією без хімічних добавок, але при
коферментації (змішуванні) з іншими видами сировини, наприклад, з гноєм або
силосом.
Таким чином, використання запропонованого біореактора в технології
біорозкладання побутових відходів дозволить під час роботи біореактора
послідовне проходження зброджуваної біомаси через зони біореактора, утворені
встановленими

перегородками,

з

можливістю

одночасної

вертикальної

циркуляції вздовж мішалки по трубі, встановленій всередині біореактора, що
дозволить зменшити енерговитрати на процес зброджування біомаси та
скоротити час бродіння.
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Рисунок 1 – Біореактор з вертикальним перемішуванням сировини:
1 – нижні опори;
2 – ребриста поверхня внутрішньої стінки ;
3 – штуцер завантаження сировини в біореактор;
4 – зовнішня стінка;
5 – реверсивний електродвигун ;
6 – вихід біогазу;
7 – верхні опори;
8 – пропелерний насос;
9 – штуцер для виводу рідкої фази з біореактора.
Основними перевагами даного реактора є скорочення витрат електричної
енергії за рахунок роботи мішалки з реверсивним двигуном та більш інтенсивне
перемішування реакційної маси під час бродіння.
Отже впровадження біореактора з вертикальним перемішуванням
сировини: дозволить отримати в аграрних підприємствах нову високоліквідну
продукцію, що суттєво підвищить економічну ефективність вітчизняного
аграрного сектору та зробить значний внесок у розвиток питань екологічної
безпеки України.
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Тематика: Економічні науки
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ
ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Гвоздь В.С.
канд. екон. наук
старший викладач
кафедри банківської справи КНТЕУ
e-mail: v.gvozd@ukr.net
Сьогодні одним із основних факторів впливу на стабільність фінансової
системи країни є грошово-кредитна політика, яка діє через систему
інструментів та методів. Від ефективності використання цих інструментів
залежать результати щодо досягнення стратегічних цілей грошово-кредитної
політики Національного банку України, що надає можливість здійснювати
ринкове регулювання економікою країни.
Основною уповноваженою державою інституцією в Україні, що
відповідає за планування та реалізацію грошово-кредитної політики, виступає
Національний банк України.
На сайті Національного банку України зазначено, що грошово-кредитна
політика – комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих
на забезпечення стабільності грошової одиниці України через використання
визначених Законом засобів і методів [1].
Важливо

зазначити,

що

основними

об'єктами

грошово-кредитної

політики виступають грошова маса, валютний курс, швидкість обігу грошей,
процентні ставки. А базовими інструментами, відповідно до чинного
законодавства є: норма обов'язкових резервів для банків; процентна політика;
рефінансування банків, управління золотовалютними резервами, операції з
цінними паперами на відкритому ринку та ін.
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Основні інструменти грошово-кредитної політики за характером впливу
на грошовий ринок поділяються на дві групи: адміністративні та ринкові.
Перша група, адміністративні (прямого контролю) інструменти монетарної
політики, як правило, мають форму директив, інструкцій, що видаються
центральним банком і спрямованих на обмеження сфери діяльності кредитних
інститутів з метою контролю кількості або ціни грошей, що депонують в банках
і наданих ними кредитів. До найважливіших адміністративних інструментів
можна віднести: регулювання величини процентних ставок за кредитами і
депозитами; регулювання портфеля активів банків; регулювання кількісних
параметрів кредитів, що надаються суб’єктам господарювання; встановлення
«стелі» кредиту центрального банку, що надається урядові та банківським
установам; обмеження споживчого кредиту; обмеження на відкриття філій та
відділень; селективну кредитну політику [2].
Друга група, ринкові інструменти грошово-кредитної політики, це
способи впливу центрального банку на грошово-кредитну сферу за допомогою
формування певних умов на грошовому ринку і ринку капіталів. Ринкові
інструменти більш гнучкі у порівнянні з інструментами прямого впливу та
включають: операції на відкритому ринку, регулювання норми обов’язкових
резервів, процентна політика, рефінансування банків, регулювання курсу
національної валюти [2].
У країнах з розвиненою економікою перевага віддається ринковим
інструментам

грошово-кредитної

політики.

У

країнах

з

перехідною

економікою, де значну роль відіграє державний сектор, а ринкові відносини та
інститути ще недостатньо розвинуті, доцільно поєднувати адміністративні та
ринкові інструменти грошово-кредитної політики.
У 2014 році відбувся перехід до гнучкого курсоутворення, монетарного
таргетування та фіскального домінування. У 2015-2016 році відбувся перехід
від монетарного таргетування до інфляційного таргетування (ІТ). Його
параметрами є використання плаваючого валютного курсу, а також перехід до
активної процентної політики [4].

2020 році і надалі Національний банк

319

використовуватиме режим інфляційного таргетування з метою досягнення
цілей щодо цінової стабільності.
Для

досягнення

мети

забезпечення

цінової

стабільності

НБУ

використовує наступні інструменти (Основні засади грошово-кредитної
політики на 2020 рік і середньострокову перспективу, 2019р) [3]:
- гнучкість режиму інфляційного таргетування, сприяючи не лише
поверненню інфляції до цілі, але також опікуючись впливом монетарних
рішень на економічне зростання;
- монетарна політика забезпечуватиметься за рахунок проведення за
обліковою ставкою (або близькою до неї процентною ставкою в разі
проведення операцій аукціонного типу) операцій з регулювання ліквідності, які
мають найбільший вплив на стан грошово-кредитного ринку;
- інтервенції для згладжування курсових коливань, урівноваження
ситуації на валютному ринку та накопичення міжнародних резервів.
Національний банк і надалі планує продовжувати валютну лібералізацію
до досягнення її кінцевої мети – зняття всіх наявних обмежень і в перспективі
переходу до режиму вільного руху капіталу. Це стане підґрунтям для
спрощення умов ведення бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату в
Україні, припливу іноземного капіталу, стійкого економічного зростання.
Отже, основними шляхами оптимізації грошово-кредитної політики є:
- ефективна реалізація політики інфляційного таргетування, що дозволить
стабілізувати ситуацію на грошово-кредитному ринку, знизити процентні
ставки по кредитам та депозитам, сприятиме росту реальних доходів населення
та підприємств, покращить інвестиційну привабливість країни та підвищить
довіру до банківської системи в цілому;
- зростання міжнародних резервів з метою підвищення фінансової
безпеки держави, та нівелювання впливу можливих ризиків для захисту від
надмірних
інтервенцій;

коливань

валютного

курсу

шляхом

проведення

валютних
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- подальша лібералізація валютного законодавства та зняття валютних
обмежень, а також зменшення присутності НБУ на валютному ринку за
рахунок забезпечення умов його дієвого та ефективного функціонування;
- ефективна політика щодо управління державним боргом, яка
спрямована на максимально ефективне використання залучених коштів,
своєчасне погашення заборгованості, мінімізації нових займів тощо;
- підвищення рівня капіталізації банків (НБУ прийняв рішення щодо
збільшення статутного капіталу банків до 500 млн. грн.) ;
- зниження ризиків при проведенні активних та пасивних операцій,
зниження рівня простроченої заборгованості по кредитам;
-

оптимізація процентної політики НБУ, що сприятиме інвестиційній

активності,

розвитку

та

покращенню

фінансового

стану

суб’єктів

господарювання, населенню, держави в цілому.
Таким чином, можемо зробити висновок, що грошово-кредитній політиці
належить особлива роль у забезпеченні економічного зростання держави. А
зростання її ефективності надасть змогу здійснити стабілізацію грошовокредитної сфери, а також чинитиме позитивний вплив на реалізацію ключових
пріоритетів розвитку країни в цілому.
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Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, кафедра анатомії
людини
При розгляді процесів сприйняття необхідно відзначити наступне. При
конструюванні індикаторів окрім вивчення можливостей тільки відповідного
аналізатора слід врахувати зв’язки між аналізаторів, функціональні системи, що
формуються, і ті загальні умови, в яких працюватиме людина оператор.
Визначаючи оптимальний спосіб сигналізації про керовані об’єкти, необхідно
по можливості враховувати всю систему подразників, що діють на всі
аналізатори людини. Для цього необхідно вивчити взаємодію аналізаторів при
прийомі інформації.
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Взаємодія аналізаторів виявляється перш за все в тому, що надходження
сигналу по одному каналу або зміна стану окремого аналізатора під впливом
зовнішніх чинників приводять до зміни характеристик інших аналізаторів. Так,
чутливість зорового аналізатора може змінюватися під впливом цілого ряду
чинників. Багато запахів, смак солодкого, зручне сидяче положення приводять
до підвищення чутливості периферичного зору. Гучні звуки, смак гіркого,
стояче положення, підвищення атмосферного тиску, опромінювання шкіри
різними променями знижують чутливість периферичного зору. Чутливість
центрального зору змінюється під впливом гучних звуків. Є дані по зміни і
інших характеристик зорового аналізатора.
На сьогодні у всьому світі надбаний великий досвід із розробки
віртуальних лабораторних робіт для використання у навчальному процесі ВНЗ.
Сучасні темпи технологічного та інформаційного розвитку суспільства
ставлять людей перед необхідністю регулярно підвищувати свій рівень знань і
кваліфікацію. Одним із найважливіших критеріїв при цьому є збереження
якості освіти. Практична складова є однією із важливих частин професійних
програм підготовки студентів медиків. Як правило, вона реалізується за
допомогою лабораторних (ЛЗ), практичних (семінарських) занять, тощо.
Людина-оператор близько 90% всієї інформації отримує через зоровий
аналізатор. Зір дозволяє сприймати форму, колір, яскравість і рух предметів.
Можливість зорового сприйняття визначається енергетичними, просторовими,
тимчасовими і інформаційними характеристиками сигналів, що поступають до
оператора. Сукупність цих характеристик і їх чисельні значення визначають
видимість об’єкту (сигналу) для ока. Енергетичні характеристики зорового
аналізатора визначається потужністю (інтенсивністю) світлових сигналів, що
сприймаються оком. До них відносяться: діапазон яркостей, контраст,
кольоросприйняття.
Основною інформаційною характеристикою зорового аналізатора є
пропускна спроможність, тобто та кількість інформації, яку аналізатор здатний
сприйняти в одиницю часу. Просторові характеристики зорового аналізатора
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визначаються сприйманими оком розмірами предметів і їх розташуванням в
просторі. До них відносяться: гострота зору, поле зору, об’єм зорового
сприйняття.
До

тимчасових

характеристик

зорового

аналізатора

відносяться:

латентний період реакції, тривалість інерції відчуття, критична частота мигтінь,
час адаптації, тривалість інформаційного пошуку. Велику роль в процесі
зорового сприйняття мають руху очей: пошукові (настановні) і гностики
(пізнавальні).
У системах управління значна частина інформації поступає до людини у
формі звукових сигналів. Що відображають ці сигнали відчуття викликаються
дією звукової енергії на слуховий аналізатор. Слуховий аналізатор дозволяє
диференціювати звукові роздратування і визначати напрям звуку, а також
віддаленість його джерела. Джерелом звукових хвиль може бути будь-який
процес, що викликає місцеву зміну тиску або механічну напругу в середовищі.
Одним з найбільш ефективних засобів передачі інформації, що історично
склалися, людині є мова. Питання про характеристики мовних сигналів перш за
все виникає при розробці апаратури, призначеної для передачі інформації від
людини до людини. Проте цим його значення не обмежується. У зв’язку з
розвитком синтетичної телефонії відкриваються можливості використання
мовних сигналів також при обміні інформацією між людиною і машиною.
Слух має переваги в прийомі безперервних сигналів, зір – в прийомі
дискретних. Час реакції на слух коротший, ніж на світло, проте найкоротша
реакція на тактильний (шкіряний) подразник. Це властивість дотику можна
використовувати для подачі сигналів, що вимагають екстрених дій (наприклад,
сигналів небезпеки). Слуховий і зоровий аналізатори приймають інформацію
знаходячись на відстані від джерела, а тактильний – при безпосередній дії
(дотику). Розподіл інформації є основою для побудови полісенсорних
(полімодальних) інформаційних моделей.
На даному етапі сучасні студенти як у навчанні, так і у повсякденному
житті досить широко використовують засоби сучасних інформаційно-
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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
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
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студент 3 курсу ХНМУ
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Кафедра ортопедической стоматологии ХНМУ,
г.Харьков, Украина
Не секрет, что все зубные протезы должны изготавливаться в
центральной окклюзии или центральном соотношении. В современной
ортопедической стоматологии исторически сложилось двоякое понимание
определения центральной окклюзии. Связано это, прежде всего с наличием
нескольких школ. В классическом понимании центральная окклюзия - это
смыкание

зубных

рядов

при

максимальном

контакте

между

зубами

антагонистами. В западных странах под центральной окклюзией понимают
такое состояние нижней челюсти и сустава, при котором максимальный
межбугорковой контакт совпадает с суставным положением центрального
соотношения, при котором головка нижней челюсти находится в максимально
передне-верхнем положении [1,2,3].
Так Л.В. Ильина-Маркосян ввела понятие «привычной окклюзии»,
которая характеризуется различными суставным смещениями нижней челюсти
при максимальном межбугорковом контакте. То есть, минимальное повышение
или вмешательства в смену окклюзионной поверхности ведет к суставному
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смещению нижней челюсти. Возникают ситуации, когда суставное положение
центрального соотношения отличается от «привычной окклюзии» более 1 мм. В
таком случае это может проявиться в клинике: нарушением амплитуды
открывания рта, хрустом и щелчком в ВНЧС, возникновением болевых
ощущений, связанными с положением зубов [4].
Существует
соотношения»,

несколько

которые

определений

характеризуют

положение

только

«центрального

положение

суставных

поверхностей и суставного диска, взаимное расположение челюстей в трех
взаимно перпендикулярных плоскостях и из этого положения нижняя челюсть
может свободно осуществлять боковые движения. Это положение не зависит от
вида прикуса и наличия зубов [5].
Центральное соотношение можно определить, как в беззубых пациентов,
так и у пациентов с наличием зубов. Традиционная методика определения
центрального

соотношения

в

беззубых

пациентов

включает

в

себя

использование восковых прикусных валиков. В современном мире существует
множество методик определения центрального соотношения у пациентов с
наличием

зубов,

включающие

в

себя

использование

различных

комплектующих, таких как: джиг Люси (передняя накусочная пластинка),
центрофикс и др. [6].
Основной проблемой при регистрации центрального соотношения у
пациентов с наличием зубов является то, что при обычной окклюзии, мышцы
запоминают свое положение и движения. Для того чтобы депрограмировать
жевательную мускулатуру используют различные методы. Распространенными
вариантами в этом случае являются: депрограмматор Койса, индивидуальный
джиг. В этих случаях пациенту делают аппарат на 12-24 часа, который
разъединяет прикус, тогда как контакты между зубами остаются только на
нижних резцах. Некоторые авторы считают, что депрограммация мышц
возникает сразу после рефлекса глотания, и пациент не нуждается в столь
длительном

использовании

депрограмматора.

С

помощью

листового

калибратора возможно добиться того же эффекта за несколько минут. Также
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описан метод пальпации по Доусону, который может быть использован в
аналогичных целях [8].
Зуботехническая

лаборатория,

получая

от

стоматолога-ортопеда

информацию о пространственные соотношения челюстей, производит протезы
с учетом окклюзионно-артикуляциоонних взаимоотношений. Информацию о
центральной окклюзии врачи передают методом «прикусных шаблонов с
силиконового материала или воска (когда материал помещают между зубами и
просят пациента сомкнуть зубы в контакт в привычной окклюзии. Ранее для
этих целей использовали гипсоблоки. В таком случае не учитывается суставное
положение центрального соотношения и для анализа окклюзии достаточно
использовать окклюдатор. Более точные методы, на наш взгляд, с возможной
коррекцией суставного положения требуют передачи в лабораторию положения
центрального соотношения с последующей работой в артикуляторе и
загипсовкой с указанием индивидуальных трансверзальных и сагиттальных
путей движения нижней челюсти.
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Теоретичні дослідження й рекомендації науковців та їх реалізація у
практичній діяльності, у змагальному кримінальному провадженні, нерозривно
пов’язані між собою. Сучасний стрімкий розвиток у галузі техніки, інноваційні
розробки дозволяють злочинцю стати більш обізнаним. Інформаційні інтернет«простори» дозволять отримати вільний доступ до будь якої інформації, що у
свою чергу не лише сприяє злочинцю отримувати новітню інформацію, а й
стежити за заздалегідь обраною жертвою, слідкувати за інформацією щодо
процесу досудового розслідування та обирати оптимальну лінію злочинної
поведінки та вчинення злочинних дій.
Однак, необхідність проведення досудового розслідування у змагальному
кримінальному провадження, встановлення особи злочинця, відшкодування
моральних та моральних збитків завданих жертві, вимагають від науковців
плідної наукової діяльності, реальної та погодженої взаємодії з органами
досудового розслідування, судовими органами та експертними установами. Що
у свою чергу є основою обрання найбільш актуального напряму досліження
науковцями, а також розробка належних й дієвих рекомендації розслідування
злочинів в умовах змагального кримінального провадження. Окрім того, така
взаємоузгоджена діяльність сприяє виявленню та аналізу прогалин у чинному
законодавстві та розробці науково-правових рекомендацій щодо усунення
окремих недоліків, чи внесення окремих змін до них.
Так, чинне кримінально-процесуальне законодавство, під час досудового
розслідування

у

змагальному

кримінальному

провадженні,

передбачає

застосування певних науково-технічних засобів (вичерпний перелік яких
відсутній; з приміткою: «що не заборонено законом») для фіксації тих чи інших
дій. Однак, в умовах сучасності та впровадження інноваційних технологій,
останнім часом, активно використовуються безпілотні літальні апарати. Часто
можна зустріти у парках, на вулицях чи інших місця людей, які нібито
проводять зйомку місцевості та краєвидів. З однієї точки зору, використання
безпілотних літальних апаратів є доцільним, навіть необхідним під час фото чи
відеозйомки місць авіакатастроф чи катастроф на залізничному транспорті, в
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окремих випадках виявлення місця розташування терористичних угруповань чи
супротивних військових частин та встановлення їх збройного оснащення. З
іншого, використання такої техніки дозволяє злочинцю отримати детальну
картину певної місцевості (враховуючи навіть зміни після проведених
ремонтних чи реконструкційних робіт), стежити за заздалегідь обраною
жертвою. У злочинах, пов’язаних із нападом на інкасаційні служби, або
відстежувати маршрут перевезення затриманої особи, що у подальшому
дозволяє злочинцю скласти найбільш оптимальний план своїх злочинних дій.
Напротивагу вищезазначеним тезам, слід відмітити й про позитивні
результати розвитку технічних наук, які дозволять значно полегшити
встановлення особи злочинця. У даному випадку мова йде про такий науковий
напрям сучасних інформаційних технологій, які використовуються для
створення трьохвимірних зразків обличчя людини, що значно може полегшити
роботу щодо встановлення особи злочинця. Така інноваційна технологія
заснована на побудові абстрактної комп’ютерної моделі голови особи злочинця
свідком (потерпілим), під час створення якої можливі різні варіанти
маніпуляцій та трансформацій побудованого комп’ютерного обличчя та голови
особи злочинця. Такий науковий внесок належить вченим Університету
Стірлінга (Шотландія) та Університету Кента (Англія). Принцип роботи: свідок
(потерпілий), на підставі своїх спогадів про особу злочинця, складає власний
варіант комп’ютерного портрету особи злочинця у декілька етапів, які
піддаються обробленню. Комп’ютерна програма групує отримані портрети
(моделі), визначає найбільш типові, часто повторювані, властивості більшості
отриманих моделей та піддає їх мутації, у результаті чого відбувається
побудова однієї 3D-моделі обличчя, через яку відбувається упізнавання особи
злочинця. У тестовому комп’ютерному режимі з’ясовуються здібності свідка
(потерпілого) до запам’ятовування (визначаються художні та розпізнавальні
здібності) та можливості створення 3D-моделі – суб’єктивного портрету особи
злочинця. Відповідно до результатів тестування змінюються налаштування
параметрів на оптимальні для роботи свідка (потерпілого) по складенню 3D-
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моделі – суб’єктивного портрету. Маніпуляції з моделлю голови проводяться в
комп’ютерних

програмах, що дозволяє демонструвати модель у різних

ракурсах та відтворювати мімічні особливості обличчя особи злочинця.
Використання такої методики сприяє скороченню часу складення суб’єктивних
портретів. Особливістю створення суб’єктивних зображень є те, що вони
заміняють фотографічні зображення в тих випадках, коли необхідно встановити
особу злочинця, фотозображення якого відсутні.
Таким чином, використання наукових досліджень та розробок дозволяє
науковцям розробляти відповідні наукові рекомендації для органів досудового
розслідування

та,

в

умовах

змагального

кримінального

провадження,

застосовувати інноваційні технології для встановлення особи злочинця та
захисту законних прав потерпілих.

Тематика: Інші професійні науки
ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ
Гетьман Семен Костянтинович
студента групи УД-16 факультету української й іноземної філології та
мистецтвознавства
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науковий керівник: Присяжна М.К.
Роль фізичної рекреації у дозвіллі української молоді, вплив рекреації на
відновлення психоемоційного стану людини, засоби масової інформації як
метод впливу на вподобання молоді до тих чи інших видів фізичної рекреації
Під фізичною рекреацію розуміють будь-які види рухливої активності,
покликані відновити сили, використані в процесі професійної діяльності [1,
c.13].
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Потребу людини у відпочинкові викликає втома, точніше, вона − наслідок
цієї втоми. Відпочинок дає змогу здійснити людині одну з фундаментальних
своїх потреб в релаксації, розслабленні, в переключенні зусиль і уваги з одного
предмета на інший [1, c.17].
Таким чином, потреба у відпочинкові зумовлена в першу чергу
біологічною природою людського організму, його фізіологією, а також різного
роду психологічними і соціальними навантаженнями. Потреба людини у
відпочинкові невіддільна від його протилежної потреби − активності. У
діяльності людей ці потреби реалізуються в ритмічному чергуванні активностірозслаблення, неспання-сну [2, c.277].
Рекреаційна активність людини відповідає, по-перше, її потребам та
інтересам, по-друге, традиціям його рідної культури, по-третє, поведінковим і
оцінним

стандартам

найближчого

соціального

оточення.

Рекреаційна

активність окремої людини складається з добових, тижневих, річних і життєвих
циклів. На кожному етапі життя людини вони утворюють складну мережу
різноманітних передумов і мотивацій, які визначають характер, спрямованість і
ефективність

рекреаційної

активності.

Ця

активність

вважається

результативною, якщо у результаті виникають відновні (рекреаційні) ефекти [2,
c.344].
Рекреаційний ефект виявляється в тому, що людина відчуває бадьорість і
задоволення

від

проведеного

відпочинку,

оскільки

її

організм

досяг

необхідного рівня енергообміну з середовищем в результаті фізіологічного і
психологічного оздоровлення, досягнення душевної рівноваги. Людина, що
переживає рекреаційний ефект, знаходиться в стані психофізіологічного
комфорту,

у

неї

з’являється

відчуття

збалансованості

емоційних

і

соціокультурних самооцінок, вона готова до нових навантажень. Сприятливі
емоції і висока самооцінка засновані не тільки на внутрішніх відчуттях, але і на
розумінні людиною важливості суспільних стандартів праці і відпочинку [2,
c.348].
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Отже, рекреація має надзвичайно важливе значення для відновлення не
лише фізичних, але і психоемоційних сил людини. У цьому зацікавлені не лише
окремі індивіди, але й держава загалом, оскільки від того, як молодь проводить
своє дозвілля, залежить здоров’я і майбутнє української нації. Сьогодні молодь
страждає від негативних наслідків науково-технічного прогресу, скорочення
фізичних навантажень, що веде до гіподинамії, від збільшення нервовопсихічної втоми, обумовленої життям у великих містах і пов’язаної не тільки з
виробничою, але й побутовою сферами. Фізична рекреація покликана
зменшити ці негативні впливи сучасної цивілізації на життя людини. Ця
проблема потребує не лише теоретичного дослідження, але й практичного
вирішення на рівні державної політики [3, c.111].
Поняття фізична рекреація та фізична культура не є тотожними.
Специфіка фізичної рекреації полягає в тому, що вона є не суто виконанням
фізичних вправ, але скоріше ігровою діяльністю, у якій превалюють фізична,
рухова активність. Людина отримує задоволення від самого процесу виконання
тих або інших фізичних вправ. Але це можуть бути не тільки фізичні рухи, а й
оздоровчі процедури, різні форми товариських заходів, відвідування цікавих
місць і т. ін. [4, c.122].
Сьогодні науковці розглядають фізичну рекреацію як комплексне,
багатогранне явище, що поєднує різноманітні аспекти фізіології, психології
людини,

зумовлюється

різноманітними

соціально-економічними

та

політичними, ідеологічними, культурними чинниками [4, c.192].
Одним з важливих чинників, що сприяє підвищенню рекреаційної
активності суспільства загалом, виступає мода. Прикладом може слугувати
змінність моди на рекреаційну активність у США: у 70-80 роках минулого
століття найпопулярнішою була така форма рекреації, як джоґґінґ (біг із
помірною інтенсивністю для вдосконалення кардіореспіраторної витривалості),
на початку 90-х років на зміну джоґґінґу прийшла мода на різноманітні системи
аеробіки (степ-аеробіка, аква-аеробіка), на межі тисячоліть модними були
системи атлетичної гімнастики [5, c.203].
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Слід зазначити, що значний вплив на формування моди на різновиди
рекреаційної активності молоді мають засоби масової інформації, а за їхнім
посередництвом – потужні продукційні фірми, що пропонують різноманітні
рекреаційні товари: обладнання, інвентар, спортивний одяг тощо [5, c.266].
На основі вивчення мотивації молоді до занять фізичною рекреацією
можна зробити висновок, що молодь меншою мірою зацікавлена в досягненні
оздоровчого ефекту і більшою мірою - у самовираженні, самовдосконаленні,
приємному проведенні часу, досягненні краси, в отриманні позитивних емоцій і
вражень. Стимулами до занять активними видами відпочинку є задоволеність, в
основі якої лежить відповідність змісту діяльності потребам в заняттях різними
видами фізичної культури; та привабливість, де формування певної корисної
мети для суспільства збігається з метою і інтересами особистості молодої
людини, збільшення престижності активної фізичної діяльності. Окрім
опосередкованих мотивів, існують і безпосередні мотиви – привабливість самої
рекреаційної діяльності, її функціональний зміст [5, c.331].
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Тематика: Педагогічні науки
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ В ДУСІ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ЛИЦАРСТВА ТА
ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ
Гладченко О.М.
ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»
На сучасному етапі розвитку суспільства головним стрижнем усієї
системи виховання молоді в Україні є національно-патріотична ідея, яка
виконує роль інтегруючого, консолідуючого фактора у суспільному розвитку,
спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як
особистості, як громадянина своєї держави. Відсутність патріотизму у деяких
українців пояснюється негативним ставленням саме до держави Україна (тобто
державного апарату влади), яку вони, через недостатню освіченість та брак
інформаційного ресурсу ототожнюють з країною Україна. Країна – це
територія, її народ, традиції, звичаї, кухня та інші етнічні особливості. Тому,
перш

за

все

здобувачу

освіти

треба

репрезентувати

Україну,

як

найдивовижнішу країну. Багато молоді віддалися хвилі «мейнстриму» і для
багатьох патріотизм – це герб на шиї, стрічка на сумці, прапор на стіні…
Патріотизм (від. гр..patriotes – батьківщина) – любов до своєї
батьківщини, відданість своєму народу, гордість за свій народ, прагнення
захистити його надбання, продовжити примноження його загальнолюдських і
національних морально-духовних цінностей. Як зазначав В.Сухомлинський:
«виховання громадянина-патріота – це гармонія розуму, думки, ідей, почуттів,
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духовних поривів, вчинків» [3, с. 105]. Тому, вважаємо, за патріотичного
виховання слід дотримуватися саме тих аспектів, які зазначені вище. Виховна
робота у Ногайському коледжі ТДАТУ визначається Концепцією системи
національної освіти і виховання студентів та спрямована на становлення не
тільки

демократично-орієнтованої,

але

й

відповідальної,

моральної

і

самодостатньої особистості, яка усвідомлює національну історію, культуру,
традиції, звичаї, обряди минулих поколінь. Що сильніше молодь буде відчувати
зв'язок часу, минулого і майбутнього вільного України, зв'язок своїх особистих
інтересів з інтересами вітчизни, то більше здатна вона буде сприймати все
краще, що створене попередніми поколіннями, і прогресивне, що принесла
свобода, то краще вона усвідомлюватиме свою роль у розбудові України, то
вище буде ступінь її усвідомлення патріотичної відповідальності [1, с. 10].
Впевнені, мета національно-патріотичного виховання молоді досягається
шляхом реалізації цілої низки виховних завдань, зокрема: утвердження у
свідомості об’єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії,
спадкоємності розвитку Збройних сил у відстоюванні ідеалів свободи,
державності України та її громадян, формування психологічної та фізичної
готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку
щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави.
У великому арсеналі воєнно-патріотичного виховання здобувачів освіти
нашого навчального закладу одне з провідних місць займає тема козацтва.
Сьогодні українці, як справжні нащадки запорізьких лицарів відчули
необхідність популяризації козацького руху, відроджується козацька слава, дух
лицарства у генах українського народу.
Традиційними стали свята «Україно, Україно, славний край козаччини!»,
«Козаччина – синонім свободи, людської національної гідності, талановитості»,
спортивно-розважальні турніри «Козаки, гей, козаки!», «Козацькому роду –
нема переводу», міські козацькі забави «Українські фестини», зустрічі
військовослужбовців з допризивною молоддю «Чи готовий ти служити в
збройних силах України», «Армія України сьогодні», відео лекція «На
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допомогу допризовнику». Організовано експонування виставки «Де козак – там
сила і воля». Під час бібліотечного уроку «Лине слава козацька з далеких віків»
відбулося обговорення першої в Запоріжжі книги Я.П. Новицького «Народна
пам'ять про козацтво», яка доносить до нас пам'ять народну про лицарів
України – запорізьких козаків, про їх різнокольорову палітру життя.
Під час роботи над дослідницьким проектом «Козацька Україна»,
гуртківці разом з керівником історико-краєзнавчого гуртка «Відродження» з
великою цікавістю й ентузіазмом займалися пошуковою роботою з вивчення
невідомих та маловідомих козацьких звичаїв. Дослідили документальні
джерела, в яких описані звичаї козаків, відвідали місця козацької слави, музей
історії запорізького козацтва на о. Хортиця та зібрали матеріал стосовно
козацтва, висвітлили результати зустрічей із дослідниками та сучасними
козаками, описали маловідомі факти життя українських козаків, козацькі
традиції та звичаї. Власні досягнення студенти презентують у процесі захисту
робіт на кафедрі суспільно-гуманітарних наук ТДАТУ та під час обласного
конкурсу – захисту учнівських робіт МАН.
Під

час

інтерактивної

вправи

«Уявна

історична

подорож»

із

застосуванням технології «Мікрофон» студенти уявляли, що вони подорожують
запорізькими землями 16 століття і стають свідками подій та розповідають про
політичні, культурні, соціально-економічні та військові традиції запорізького
козацтва, [2,с.78] усвідомлюючи актуальність наслідування козацьких традицій.
Традиції
подальших

запорізького

етапах

козацтва

формування

неодноразово

української

відновлювалися

державності.

Здатність

на
на

самопожертву в ім'я щастя, свободи та незалежності свого народу, готовність
самовіддано захищати свою Батьківщину споконвіку властиві козакам. Ці
цінності лягли в основу формування національної ідеї нової держави –
незалежної України.
Наслідування політичних, виховних, культурних, військових традицій
запорізького козацтва особливо потрібні нам зараз, під час рішення актуальних
завдань збереження своєї самобутності, національної ідентичності, духовного й

338

культурного

відродження.

Знання,

шанобливе

ставлення,

відновлення

козацьких традицій є найважливішою умовою єдності держави.
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Виробництво нітратної кислоти шляхом окиснення аміаку та подальшою
абсорбцією отриманих оксидів азоту в абсорбційній колоні тарілчастого типу
досить поширений в хімічній промисловості . В цьому виробництві основною
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проблемою є знешкодження оксидів азоту, що містяться у відхідних газах після
абсорбційної колони.
Суть даного методу полягає у взаємодії аміаку з оксидами азоту при
підвищеній температурі (220-280 ̊С), співвідношенні аміаку до оксидів азоту
1,2-1,3:1 за об'ємом та тиску, при якому працює весь агрегат. В результаті
концентрація оксидів азоту в перерахунку на NO2 зменшується з 0,1-0,2 % об.
до 5·10-4 % об., при цьому NO2 відновлюється до елементарного азоту [1].
Хвостові гази після абсорбційної колони направляються в підігрівач
хвостових газів I ступеню, де нагріваються до температури 140 °С -180 °С.
Подальший нагрів хвостових газів відбувається на другій стадії в
підігрівачі хвостових газів II ступеню до температури 220 °С - 280 °С
нітрозними газами, що виходять з окиснювача з підігрівачем повітря.
Нагрітий хвостовій газ змішуючись з відновлювальних агентом газоподібним аміаком, загальним потоком надходить в реактор селективного
очищення, де на каталізаторі АВК-10М відбувається відновлення оксидів азоту.
6NO + 4NH3 = 5N2 + 6H2O + 1807,5 кДж,
6NO2 + 8NH3 = 7N2 + 12H2O + 2732,1 кДж,
4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O + 1267,6 кДж.
Газоподібний аміак подається в змішувач, вбудований безпосередньо в
газопровід хвостових газів перед реактором селективного очищення.
Відбір газоподібного аміаку йде з лінії подачі аміаку в змішувач з
фільтром.
Кількість аміаку, що подається на очистку, виходячи зі співвідношення
NH3 : NO2 = 0,95 : 1,2 становить не більше 80 м3/год.
Для рівномірного розподілу газоподібного аміаку потоку хвостових газів
передбачений струменевий змішувач, вбудований в трубопровід хвостових
газів і представляє собою два тороподібних кільця, з'єднаних між собою
трубою.

Реактор

селективного

очищення

являє

собою

вертикальний

циліндричний апарат зі сферичними днищами, що має одну полицю. На ній
знаходиться каталізатор АВК-10М (5,8 м3) [2].
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Очищені хвостові гази, змішуючись з повітрям, що залишилося після
технологічних потоків, надходять на остаточний підігрів до температури не
більше 700 °С в УКСТ.
Підігрів очищених хвостових газів здійснюється прямим контактом з
топковими газами, які отримуються при горінні природного газу в потоці
повітря.
У цій же камері і газоході до газової турбіни в гомогенної газової фазі
відбувається термічне окиснення аміаку до молекулярного азоту.
4NН3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O
Об'ємна витрата природного газу, що подається на горіння, становить від
850 до 1300 м3/год для забезпечення повноти згорання природного газу в УКСТ
подається повітря об'ємною витратою від 12000 до 15000 м3/год, що забезпечує
співвідношення газ : повітря = від 11 до 15.
З метою мінімізації змісту у вихлопних газах оксидів азоту (NOх) і
оксиду вуглецю (CO) в лінію повітря перед УКСТ передбачена подача
перегрітої пари через дросельну шайбу.
Універсальна камера згоряння турбіни являє собою теплообмінник типу
«труба в трубі». У внутрішній трубі відбувається спалювання природного газу з
повітрям. На виході з камери згоряння топкові гази змішуються з очищеними
хвостовими газами, які надходять по міжтрубному просторі. Температура
газової суміші після УКСТ становить не більше 700 оС.
Відпрацьовані в турбіні хвостові гази з температурою не більше 410 °С
направляються в котел-утилізатор, потім, пройшовши сталевий економайзер, з
температурою 160 °С – 190 °С викидаються в атмосферу через вихлопну трубу
[3].
Недоліки: для знешкодження оксидів азоту необхідне використання
відновника, а саме аміаку; необхідно підігрівати технологічний газ до робочої
температури каталізу; необхідна періодична зупинка агрегату для виділення
утворюваних амонійних солей; спостерігаються втрати зв’язаного азоту, як
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аміаку так і оксидів азоту, що приводить до зниження продуктивності схеми
[1].
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Тематика: Економічні науки
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД
БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
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Тернопільський національний
економічний університет
Науковий керівник: Шашкевич О.Л.
к.е.н, доцент
В умовах унітарної держави, до яких відноситься Україна, важливим
напрямом державної економічної політики, бюджетної політики є рівномірне
фінансове забезпечення надання державних гарантованих соціальних послуг
громадянам на всій території України.
Практичне втілення цього питання здійснюється шляхом бюджетного
регулювання, яке є інструментом вирівнювання бюджетів, оскільки впливає на
соціально-економічний розвиток регіонів та на циклічний розвиток економіки
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країни загалом. Збалансування доходів та видатків місцевих бюджетів
проводиться

за

допомогою

особливих

методів.

Найважливішим

та

найефективнішим методом бюджетного регулювання виступають міжбюджетні
трансферти. Вони є однією з найважливіших форм фінансування соціальноекономічного розвитку країни [1].
Згідно з Бюджетним кодексом України , міжбюджетні трансферти – це
«…кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до
іншого».
Нова редакція Бюджетного кодексу України

не тільки змістовно

видозмінила, а й концептуально сформувала нову систему міжбюджетних
трансфертів в нашій державі. Таким чином, вони поділяються на чотири види:
дотації (базова і реверсна); субвенції; кошти, що передаються до Державного
бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; додаткові
дотації [2].
Міжбюджетні трансферти у 2018 році отримали 1289 місцевих бюджетів,
що на 291 бюджет більше, ніж у порівнянні з 2017 роком.
У 2018 році з державного бюджету місцевим бюджетам надано
трансфертів (базову дотацію, додаткові дотації, субвенції) у загальній сумі
299,4 млрд грн, що на 26,5 млрд грн більше, ніж у 2017 році. З перерахованих
трансфертів місцевими бюджетами повернуто до державного бюджету, як
невикористані, 461,2 млн грн. Із місцевих бюджетів до державного бюджету
перераховано реверсну дотацію у сумі 5,4 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше,
ніж у 2017 році.
Як видно з рис. 1, з кожним роком надходження до місцевих бюджетів
зростали. Найбільший розрив спостерігається у 2017 році, міжбюджетні
трансферти збільшилися на 77,2 млрд. грн. або на 29% порівняно з 2016 роком.
Протягом січня-вересня 2019 року місцевими бюджетами отримано з
державного бюджету трансфертів на загальну суму 200,2 млрд грн. До
державного бюджету з місцевих перераховано 5,1 млрд грн реверсної дотації (у
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т. ч. бюджети ОТГ перерахували 0,8 млрд грн, або 15,6% загальної суми
реверсної дотації) [4].

Рис. 1. Динаміка надходження міжбюджетних трансфертів до місцевих
бюджетів України протягом 2010-2017 р., млрд. грн. [3].
Таблиця 1
Динаміка показників офіційних трансфертів у складі місцевих бюджетів
України у 2014-2018 рр. (млрд. грн.)
приріст /зменшення
показники

2014 р. 2015 р. 2016 р.

2017 р.

2018 р.

млрд. грн.

%

Офіційні трансферти,

130,60

173,98 195,39

279,60

298,94

168,34

228,9

Дотації, з них:

64,43

7,27

6,83

21,99

25,14

-39,29

39,0

дотації вирівнювання

60,48

–

–

–

–

–

–

додаткові дотації

3,95

–

–

15,05

16,5

12,55

417,7

базова дотація

–

5,26

4,74

5,81

8,18

2,92

155,5

стабілізаційна дотація –

2,00

2,00

1,13

0,2

-1,8

10,0

Субвенції, з них:

66,17

166,70 188,56

250,6

273,8

207,63

413,7

субвенції на виплату

40,84

41,89

47,15

51,59

51,75

10,91

126,7

12,42

4,68

–

21,57

0,98

-11,44

7,8

в тому числі:

допомоги сім’ям з
дітьми
субвенції на погашення
заборгованості в
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тарифах на тепло та
послуги з
водопостачання
субвенція на надання

–

17,99

44,12

69,74

69,97

51,98

388,9

освітня субвенція

–

44,08

44,51

51,48

60,42

16,34

137,1

медична субвенція

–

46,18

44,43

56,22

61,65

15,47

133,5

пільг і житлових
субсидій

Джерело:[5]
У таблиці 1 відображено динаміку показників офіційних трансфертів у
складі місцевих бюджетів України у період 2014-2018 рр. Офіційні трансферти
представлені дотаціями та субвенціями, які передаються з державного бюджету
місцевим бюджетам.
Динаміка надходження дотацій до місцевих бюджетів у період 2014-2017
рр. характеризується специфікою їх суттєвого скорочення. Так, якщо у 2014 р.
до запровадження нового механізму надання офіційних трансфертів місцевим
бюджетам обсяг дотацій становив 64,43 млрд. грн., то у наступні 2015-2016 рр.
відбулося зменшення цих надходжень до 7,27 млрд. грн. та 6,83 млрд. грн.
відповідно, що обумовлено рішенням надавати кошти місцевим бюджетам у
вигляді субсидій спеціального призначення. У 2017-2018 рр. відбулося
зростання обсягу дотацій.
Вагомим джерелом формування міжбюджетних трансфертів у складі
доходів місцевих бюджетів в останні роки є субвенції. Так, якщо у 2014 р. вони
займали лише 50,67 % усіх міжбюджетних трансфертів, то у наступних 20152017 рр. субвенції становили більше 89 %.
Динаміка надходження субвенцій місцевим бюджетам у 2014-2017 рр.
вказує на їх зростання з 66,17 млрд. грн. до 250,6 млрд. грн. або на 184,43 млрд.
грн. Особливо суттєве зростання

відбулося у 2015 р. проти 2014 р., що

пов’язано із скороченням виділення дотацій. Рівень досягнення планових
показників за субвенціями щорічно стає вищим. Так, якщо у 2014 р. планові

345

показники досягнуто на рівні 91%, то у наступні 2015-2016 рр. рівень
виконання склав 98,4% та 99,4% відповідно.

Рис. 1. Динаміка частки дотацій і субвенцій у складі офіційних
трансфертів місцевих бюджетів України у 2014-2018 рр. (%)[6].
Ефективність міжбюджетних відносин та бюджетного вирівнювання має
забезпечуватися чітким розмежуванням дохідних і видаткових повноважень, а
кожен рівень влади повинен мати достатні джерела доходів для реалізації
покладених на них функцій. Крім того, в умовах реалізації концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади,
місцеві органи влади мають прагнути до забезпечення фінансової стійкості
місцевих бюджетів, що призведе до скорочення бюджетних дисбалансів
територій,

забезпечення

максимально

можливого

наближення

надання

гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача, і, в кінцевому
результаті, сприятиме соціально-економічному розвитку України. Проведений
нами аналіз показав, що після проведення реформи міжбюджетних відносин
виявилося багато позитивних та негативних аспектів. Реформа дозволила
збільшити власні надходження місцевих бюджетів за рахунок закріплення за
ними частини загальнодержавних податків та зборів. Це призвело до
зменшення офіційних трансфертів у місцевих бюджетах і почало стимулювати
регіони до пошуку альтернативних джерел доходів. Але виникли і певні
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проблеми, які пов’язані з порушеннями у використанні субвенцій та дотацій з
державного бюджету, а також неефективний розподіл цих трансфертів. Отже,
бюджетне регулювання посідає дуже важливе місце в системі управлінні
бюджетними відносинами. В системі бюджетного регулювання існують значні
проблеми, вирішення яких потребує багатьох змін, і в першу чергу
вдосконалення законодавства. Необхідно також стимулювати створення
об’єднаних територіальних громад, чітко розмежувати повноваження органів
місцевого самоврядування, а також унормувати надання дотацій та субвенцій.
Також важливою проблемою залишається здійснення дійового контролю за
цільовим використанням бюджетних коштів.
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Вступ.
В українських містах період соціалізму залишив по собі вагомий слід в
архітектурі. Соціалізм проявився не лише в стилістиці будівель того часу, але і
у планувальній структурі міст, що і сьогодні впливає на наше повсякденне
міське життя. Час не стоїть на місці та міста потребують різноманітних
інтегрованих змін, які необхідні в умовах XXI ст. Важливим завданням при
цьому є грамотне проектування будівель та простору навколо, що будуть
органічно вписуватись в існуючий містобудівний контекст. Також варто
розуміти, що при проектуванні будівель потрібно визначити варіанти
вписування в міське середовище, чи буде це об’єкт фонової забудови, акцент чи
домінантна. Саме на прикладі конкурсного проекту буде розглянуто
імплементацію архітектурних прийомів для створення нового знакового
об’єкту в місті Маріуполі.
Актуальність дослідження.
Тема даного архітектурного конкурсу є актуальною в сучасних
українських реаліях і з концептуальної, і технічної точки зору. Зараз основна
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адміністративна функція в Маріуполі представлена міською радою, що
знаходиться поблизу ділянки проектування, але, очевидно, виникла потреба в
окремій будівлі соціального офісу, де мешканці зможуть вирішувати різні
адміністративні питання.
По-перше,

створення

архітектурного

образу

будівлі

з

функцією

адміністративної (соціальний офіс з приймальнею міського голови) є
прецедентом в сучасній архітектурній практиці України (зважаючи на факт, що
більшість споруд такої типології є зразками радянської архітектури –
тоталітарного класицизму або, частіше, радянського модернізму) і свідчить про
нові якісні зміни у вітчизняній політичній та соціальній сфері.
По-друге, даний проект є хорошим прикладом сучасних підходів в
проектуванні, де архітектурні зразки контрастно «посаджені» у абсолютно
нетиповий для нього містобудівний контекст, не руйнуючи при цьому якостей
середовища, а лише підкреслюючи його унікальність.
Мета дослідження.
Провести містобудівний аналіз та визначити його вплив на ділянку
проектування, запропонувати проект будівлі, який буде забезпечений всіма
необхідними функціями та на прикладі даної споруди описати специфіку
здійснення сучасних архітектурних інтервенцій в міську структуру забудови
періоду соціалізму.
Виклад основного матеріалу.
Створення знакової будівлі в середовищі типових споруд є досить
нелегким завданням, як з технічного боку, так і з дизайнерського. Складність
сучасної архітектурної інтервенції в такому випадку полягає у тому, що будьякий нетиповий об’єм, який відповідає усім засадам сучасного архітектурного
мислення і «вписується» в абсолютно фонове архітектурне середовище стає
своєрідним містобудівним акцентом із символічним та метафоричним
підґрунтям.
Головним джерелом натхнення при створенні проекту було нашарування
різних історичних періодів в урбаністичному та архітектурному контекстах
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міста Маріуполь – від доби класицизму до соціалістичної типової архітектури
Радянського Союзу. Таким чином, було вирішено створити ідейно позачасовий
об’єкт, що буде максимально інтегруватись в оточуюче міське середовище.
Окрім цього, було вирішено використати певні деструктивні форми у
вигляді консолей, які можуть виглядати доволі сміливим втручанням в існуючу
забудову, проте вони мають певне значення. Йдеться про те, що будь-яка
сучасна будівля в середовищі типової архітектури є естетично доволі відчутним
вторгненням. Зважаючи на відсутність знакових об’єктів доби Незележності у
Маріуполі, виникло бажання створити справді маніфестальну в своїй простоті
споруду. Тому таке архітектурне рішення в даному проекті покликане
«закріпити»

позиції

будівлі

соціального

офісу

на

архітектурному

та

урбаністичному тлі міста.
Ділянка проектування розташовується в центральній частині міста
Маріуполя, межує з провулком Нахімова та знаходиться біля зеленого міського
скверу. Територія характеризується вигідним розташуванням та зручним
транспортним сполученням.

Житлові та громадські будівлі біля ділянки переважно радянського
періоду будівництва. Прилегла забудова представлена житловими будинками з
включенням додаткових функцій та громадськими будівлями медичного
призначення. Поверховість забудови від одного до дев’яти поверхів.
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Щодо вирішення об’єму будівлі ми відштовхувались від типології
оточуючого середовища. Саме тому, як це можна побачити на схемі
формоутворення, ідея об’єму поступово трансформувалась від типових
геометричних форм, які притаманні будинкам навколо, до більш складної
геометричної форми з консолями. Це своєрідне поєднання особливостей
архітектури часу соціалізму з більш сучасними архітектурними підходами в
проектуванні ХХІ століття. Таке вирішення допомогло створити більш
виразний об’єм, що справляє враження та стає акцентним.
Ділянка проектування знаходиться біля скверу і, враховуючи це,
з’явилось рішення максимально наблизити її архітектурний образ до контексту
оточення, яке поєднує в собі природне і міське середовище, а також
різноманітними засобами архітектурної виразності створити цікаву архітектуру,
яка буде знаковою для міста і стане комфортною для людей різного віку.
Цими засобами архітектурної виразності стають зміщення будівлі по
рівнях, тим самим утворюючи тераси, балкони, що створюють привабливу
пластику фасаду, а також візуально полегшують будівлю. Поверховість – 3
поверхи.

Рис. 4. Схема формоутворення будівлі (виконала Гнопко Я. Б.)
Рис. 5. Концептуальна схема будівлі та території (виконала Гнопко Я. Б.)
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Споруду поділено на 3 рівні, що засобами архітектурно-просторової
виразності підкреслюють призначення основних функціональних блоків.
Перший рівень – це, власне, соціальний офіс з допоміжними приміщеннями і
кафе, другий – кабінет міського голови, офіс працівників та архів, третій рівень
– конференц-зал та кафе з великою терасою. На будівлі пропонується
влаштувати тераси, які можуть використовуватись як додаткові рекреаційні
зони. Вертикальні комунікації слугують функціональним та конструктивним
каркасом будівлі.

Проектована будівля доповнює ряд забудови провулку Нахімова, при
цьому дотримується масштаб та ритм забудови. При пропонованому
архітектурному рішенні утворюється площа перед головним (східним) фасадом
будівлі (орієнтований на провулок Нахімова). На площі пропонується
влаштувати місця для сидіння та рекреаційну зону з пішохідним фонтаном.
Заїзд на ділянку передбачений з провулку Нахімова. Влаштовується
автомобільна стоянка на 20 автомобілів. Вільну від забудови та мощення
територію ділянки передбачається озеленити деревами, кущами та квітниками.
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Композиційно

будівля

орієнтована

на

провулок

Нахімова,

тому

архітектурний об’єм сформований таким чином, що східний фасад є більш
активним і сприймається в деталях, інші фасади передбачені на більш силуетне
сприйняття.

Головний

вхід

розміщується

на

центральній

осі.

Також

пропонується почленованість фасадів у вигляді чергування різних матеріалів,
що задає певний ритм.
Переважаючими матеріалами є метал і скло. Основним архітектурним
рішенням в даному проекті виступає прийом нашарування різних матеріалів,
світлопрозорих елементів, а також листів із гальванізованої сталі, що створює
своєрідний ефект багатошаровості фасаду. Цей ефект палімпсету [1] є способом
адаптації нового об’єкту під різноманітну типологію міста. Важливою
метафорою у проектованій будівлі є сутність влади як такої. Тому велика
кількість скляних світлопрозорих конструкцій у вирішенні даного об’єкту
повинна слугувати буквальним виявом «прозорості» сучасної влади, яка є
відкритою до світу та працює на користь суспільства. Велика кількість
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засклення забезпечуватиме достатню кількість природного освітлення та
дозволить ще більше інтегрувати будівлю в середовище, оскільки скло неначе
продовжує екстер’єр в інтер’єрі.
Щодо конструктивного рішення, передбачаються просторові ферми та
металеві колони. Перекриття – з металевих балок, що опираються на ферми та
внутрішні колони. Для оздоблення огороджуючих конструкцій пропонуються
навісні вентильовані фасадні системи, облицьовані райцинком та склом.
Загалом така архітектура і матеріали справлятимуть позитивне враження
на людей та це дасть змогу будівлі повною мірою виконувати функції
соціального офісу.

Рис. 7. Візуалізація будівлі
(виконав Городняк Д. Б.)
Висновок.
Сучасна архітектура характеризується значною увагою до оточуючого
контексту та їх переосмисленням в тих чи інших рішеннях споруд. Власне
кажучи, проект, архітектурні та урбаністичні засади якого описано в даній
статті є зразком саме такого підходу – концептуального, заснованого на чіткому
аналізі існуючих історичних та морфологічних характеристик попередніх
періодів та їх небуквальних імплементаціях у процеси проектування.
Зіткнувшись із проблемою інтеграції нової архітектури в середовище
типових будівель, представлене забудовою радянського періоду, було вирішено
використати таке архітектурне рішення, яке б шляхом контрасту зуміло
розкрити усі якості наявних об’єктів та нової будівлі. Такий підхід на сьогодні є
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поширеною архітектурною практикою у світі та дозволяє стверджувати, що
процеси

проектування

описаного

конкурсного

проекту

є

абсолютно

релевантними світовим архітектурним тенденціям, які дозволяють підкреслити
так званий genius loсi (з лат. – дух місця) навколишнього середовища.
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Тематика: Педагогічні науки
ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ
РЕСУРСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У НАУКОВОМЕТОДИЧНИХ ПРАЦЯХ Л. ЧАШКА
Гоголь Н.В.
кандидат педагогічних наук, доцент, докторант
відділу історії та філософії освіти
Інститут педагогіки НАПН України
м. Київ, Україна
В умовах сьогодення медіаосвіта широко використовує найкращі
досягнення різних форм сучасного мистецтва та естетичного виховання
засобами образотворчого мистецтва, музики, художньої літератури, кіно,
фольклорних практик, розвиваючись з урахуванням потенціалу існуючих у
суспільстві на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях
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інституцій та впровадження проєктів мистецького профілю. Використання
медіаосвітніх

ресурсів

на

уроках

української

літератури

пов’язано

з

трансляцією динамічних образів, що мають широке поширення завдяки
сучасним технічним засобам запису і відтворення зображення і звуку (кіно,
телебачення, відео, системи мультимедіа). Нині ці ресурси уже цілком доступні
кожному вчителю-словеснику, що значно полегшує культурологічне оснащення
уроку. Проте у другій половині ХХ століття належне місце на уроках
української літератури займали механічні носії, які з часом замінили продукти
нової ґенерації – електронні.
Варто наголосити, що у 60-х рр. ХХ століття було відкрито нову сторінку
в методиці: у шкільній практиці поступово починає використовуватись
телебачення. Відтепер питання навчального кіно на заняттях з української
літератури завжди було в полі зору відомих учених-методистів. З-поміж
науково-методичної друкованої продукції, у якій висвітлювався досвід
використання навчального кіно на уроках літератури, першими були статті
Б. Буяльського,

П. Гудими,

С. Комендант,

А. Коржупової,

В. Лутаєнка,

С. Мельничука, О. Непорожнього, Є. Пасічника, С. Пультера, С. Теслі та інших
авторів.
У галузі теорії і практики використання в освітньому процесі навчального
кіно працював Л. Чашко. У науково-методичних працях ученого знайшли
висвітлення

проблеми

аудіовізуальних

засобів

навчання;

організаційні,

психолого-педагогічні умови використання навчального кіно; функції кіно та
вимоги до відбору кіношедеврів на уроках. Учений зазначав, що «за допомогою
статистичних екранних посібників є можливість подати великий обсяг
навчальної інформації з кожної теми або розділу. Можливість довільно
встановлювати демонстрування кожного кадру в органічному поєднанні зі
словом учителя створює сприятливі умови для систематичного використання
його на уроці» [2, с. 40]. Проте на уроках гуманітарного циклу учений
акцентував на доцільності демонстрування цілісних фрагментів фільму, щоб не
порушити логічної послідовності викладу матеріалу. Л. Чашко заперечував
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використання окремих фрагментів та проведення бесіди після перегляду
фільму, оскільки, на його думку, такі види роботи можуть негативно вплинути
на емоційний стан учнів, зруйнувати цілісність сприймання ними художнього
твору. Розробляючи методику комплексного використання екранних і звукових
посібників, Л. Чашко наголошував на дидактичній доцільності та ефективності
їх поєднання між собою, іншими засобами навчання і словом учителя для
забезпечення оптимальної ефективності уроку. «Ефективність застосування
аудіовізуальних посібників як ілюстрації, – зазначав учений, – зумовлюється не
лише їх дидактичною виразністю, відповідністю до теми уроку, а й
методичними прийомами, що забезпечують єдність ілюстративного матеріалу із
змістом навчальної роботи» [1, с. 64].
Л. Чашко радив ретельно проводити підготовчу роботу щодо визначення
того, які саме аудіовізуальні засоби або окремі кадри чи фрагменти фільму
мають бути використані під час пояснення теми, до якої частини посібників
слід звернутися під час перевірки засвоєних знань, повторення та узагальнення
навчального матеріалу, зі змістом яких посібників варто ознайомити учнів у
позаурочний час. Так, наприклад, під час підготовки до уроку на тему
«Життєвий і творчий шлях М. П. Стельмаха» у 7-му класі учений радив
звернутися до навчального кінофільму «Михайло Стельмах» та однойменного
діафільму, відібрати та використати на уроці в комплексі лише ті кадри
діафільму, які ілюструють літературний твір «Правда і кривда», а також
фрагменти

кінофільму,

що

ознайомлюють

учнів

із

творчим

шляхом

письменника [2, с. 47].
Методичні прийоми роботи з екранними та звуковими посібниками, на
переконання ученого, зумовлені змістом і навчальним завданням уроку, а також
можливими дидактичними функціями. Аудіовізуальні посібники Л. Чашко
розглядав не лише як засіб ілюстрування, а й засіб пошуку нової інформації та
самостійне джерело знань учнів. «Самостійна робота учнів за змістом фільму
або інших аудіовізуальних засобів, – стверджував учений, – дає можливість
активізувати їхнє сприймання та забезпечити місце засвоєнні знань, а також
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сприяє виробленню в учнів умінь і навичок самостійного оволодіння знаннями»
[2, с. 55]. Так, десятикласники, маючи досвід самостійного оволодіння
знаннями, перед переглядом навчального фільму «Михайло Стельмах»
отримують від учителя завдання у вигляді плану бесіди: життєвий шлях
письменника, джерела його творчості, основна проблематика творів та їх
родова

і

жанрова

різноманітність;

державна

і

громадська

діяльність

письменника. У процесі роботи на уроці української літератури учитель
поєднує різноманітні методичні прийоми, а саме: самостійна робота за змістом
фільму, бесіда, розповідь [2, с. 54].
Л. Чашко переконливо доводив, що призначення аудіовізуальних засобів
навчання на уроках літератури полягає у вирішенні проблемних ситуацій, що
виникають під час розгляду сюжетно-композиційної побудови художнього
твору, аналізу художніх образів, відповідей на запитання на основі всебічного
осмислення

тексту

художнього

твору

(своєрідності

творчого

методу

письменника, його зв’язків із певною історичною епохою і літературним
процесом тощо). Серед проблемних запитань, вартих увазі на уроках
української літератури, учений пропонував наступні: «Чи розкрив екранний або
звуковий посібник взаємозв’язок громадської і літературної діяльності митця із
суспільним життям і літературним процесом того часу? Якою мірою творчість
митця сприяла утворенню передових громадських ідеалів? Що споріднює
твори, написані на одну тему Т. Г. Шевченком: поему «Гамалія» і картину під
цією назвою, поему «Катерина» і однойменну картину?» [2, с. 56]. Учений
підкреслював,

що

аудіовізуальні

посібники,

забезпечуючи

фактичну

вірогідність явищ і подій, стимулюють водночас творчу уяву учнів, посилюють
інтерес до начальної теми.
За Л. Чашком, аудіовізуальні засоби навчання, навчальні фільми
(екранізації творів російської та української літератури) на уроках літератури
виконують ілюстративну функцію, оскільки основним джерелом пізнання є
художній твір. Діалог мистецтв фактично існує в літературному творі,
художній палітрі письменника, тому важливо навчити учнів сприймати
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художній твір і в якості читача, і в якості глядача чи слухача, не втрачаючи
логічного зв’язку у сюжетно-композиційній побудові твору з авторським
задумом та ідеєю.
Варто наголосити, що педагогічні та методичні ідеї Л. Чашка поступово
знайшли своє втілення у реалізації культурологічного підходу в умовах
шкільної літературної освіти у ХХІ столітті, а саме: - урахування динаміки
розумової працездатності учнів і тривалості демонстрування аудіовізуальних
посібників під час вивчення предметів гуманітарного циклу; - визначення
дидактичної функції кожного із посібників, тривалості їх демонстрування
(прослуховування),

послідовність

використання,

взаємозв’язку

і

взаємодоповнення їх змісту відповідно до етапів роботи над текстом
художнього твору; - використання міжпредметних зв’язків; - застосування
аудіовізуальних посібників на уроках літератури з метою активізації
пізнавальної діяльності дітей, здійснення аналізу образних складників
художнього твору у порівнянні та зіставленні з аудіовізуальними посібниками
(перегляд

фільмів-екранізацій,

навчального

кіно,

прослуховування

на

магнітофонній стрічці радіопрограм, музичних творів тощо); - поєднання
біографічного підходу під час роботи над художнім твором із аудіовізуальними
посібниками; - формування в учнів умінь сприймати, аналізувати літературний
твір

у

взаємозв’язку

з

іншими

видами

мистецтва;

-

застосування

аудіовізуальних посібників під час активізації самостійної роботи учнів,
проведення

позакласного

читання,

гурткової

роботи,

позакласних

та

позашкільних виховних заходів тощо; - формування у дітей ключової
інформаційно-цифрової компетентності, якою визначається уміння учнів
працювати у різних пошукових системах для отримання необхідної інформації,
задовольняється пізнавальний інтерес в інформаційному середовищі.
Отже, у науково-методичних працях Л. Чашка особливої актуальності
набула проблема застосування традиційних медіаосвітніх ресурсів (кіно,
телебачення) як одного із дієвих засобів реалізацій культурологічного підходу
на уроках української літератури. Українським ученим було розроблено
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методику використання на уроках української літератури різноманітних засобів
екранної і звукової наочності, акцентовано на особливостях демонстрування
кіномистецтва, визначено дидактичні можливості екранних та аудіовізуальних
посібників, окреслено шляхи їх упровадження в практику роботи школи.
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Тематика: Історичні науки
УКРАЇНСЬКІ ЖИВОПИСЦІ – ВИДАТНІ МАЙСТРИ НАЦІОНАЛЬНОГО
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доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат
мистецтвознавства
Київський університет імені Бориса Грінченка
Наша країна відома у світі своїми мальовничими краєвидами –
південними степами, карпатськими полонинами, чорноморськими морськими
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горизонтами. Природа України надихає пейзажистів, які в своїх творах
оспівують унікальні й самобутні ландшафти.
Роботи народного художника України Івана Івановича Бондара (нар.
1944) – це опоетизований український пейзаж, відтворений зі щирим
вболіванням за долю України, її народу. Своїм учителем Іван Бондар вважає
майстра живопису, народного художника України, лауреата Національної
премії ім. Т.Г. Шевченка Федора Захарова. Першими роботами майбутнього
майстра були копії полотен видатного Івана Шишкіна «Ранок у сосновому лісі»
та «Жито».
Погляд художника на природу рідного краю, сповнений ліризмом та
душевністю, розкриває дуже важливу грань творчості – уміння переконливо
відтворювати розмаїття українських краєвидів: розлогі степи Луганщини й
Донеччини з шахтами і териконами, Карпати із стрімкими ріками та
унікальною дерев’яною архітектурою, Чернігівське Полісся і рідну Черкащину.
Іван Бондар

– майстер натурних замальовок, у яких віртуозно відтворює

мерехтіння сонячних променів і важкість похмурого неба. Пленерні ескізи
художник допрацьовує в майстерні, проте його пейзажі не втрачають свіжості
бачення і кольорового звучання. Природа наділила майстра наполегливістю,
силою волі й талантом живописця. Він неперевершений трудар, його творчість
має магічний вплив на оточуючих і шанувальників. Творчий хист художника
експресивний, динамічний, відрізняється багатством кольорової палітри.[3]
Столяренко Петро Кузьмич (1925-2018) – Заслужений художник України,
пейзажист, мариніст, майстер натюрморту. Працював

переважно у жанрі

морського пейзажу, оскільки в картинах відбилось захоплення красою рідної
землі – кримськими краєвидами.[4] Адже народився художник біля Чорного
моря, в Криму, і майже все життя працював у Ялті. Неперевершеними за
колоритом та композицією вважаються його види Бахчисарая, Феодосії,
невеликих селищ Старого Криму,

Ялти з передмістям. І, звичайно ж,

хвилюючого, кожен раз по новому побаченого моря. Написані на пленерах,
куди він часто їздив з П. Мірошниченко і Ф. Захаровим, його пейзажі
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надзвичайно емоційні, завжди свіжі за світосприйняттям і незмінно приковують
увагу дивовижними барвами і красою живопису.
Витончений колорист, Петро Столяренко тонко передає мінливість
природи, пов'язану з сезонами або часом доби. Захоплений нюансами кольору,
в своїх ноктюрнах («Сутінки», 1961; «Весняні сутінки», 1961) він дивно
близький мистецтву початку ХХ століття, зокрема, естетиці художнього
об`єднання «Світ мистецтва» з їх любов’ю до живописної витонченості.[1]
Мірошниченко Володимир Іванович (нар. 1964) – живописець з
Донеччини. Вагому роль у його становленні як художника відіграли поїздки до
Києва, відвідування музеїв і майстерень відомих українських художників
Миколи Глущенка (1901-1977), Михайла Дерегуса (1904-1997), Георгія
Меліхова (1908-1985).
У 1998 році з родиною залишив Луганськ і переїхав до Лубен. З'явилася
можливість зосередитись на мистецькому житті: познайомитись з новими
художниками, працівниками музею та галереї мистецтв, з історичними місцями
Київщини і Полтавщини, зокрема Лубенщини, де жили і творили видатні
постаті нашої української культури. Подорожі надихнули на створення
численних етюдів, а згодом і великих полотен. Мистецьке життя Володимира
Мірошниченка насичене подіями: за останні п'ять років глибше вивчив творчий
доробок різноманітних художників, познайомився з мистецтвознавцями,
неодноразово брав участь в обласних, Всеукраїнських і міжнародних виставках,
п'ять з яких - персональні. Відзначений літературно- мистецькими преміями
імені В. Малика та В. Симоненка.
За словами майстра, вступ до Національної спілки художників України у
2017 році дав величезний поштовх для подальшого творчого розвитку та
самовдосконалення як художника. Сьогодні Володимир Мірошниченко активно
працює в таких жанрах як пейзаж, портрет, натюрморт. Він сповідує класичний
реалізм у своїй творчості, однак виробив власну художню манеру, побудовану
на співіснуванні пленерної правдивості та опоетизованого узагальнення.
Живопис митця настроєвий. Художник яскраво і барвисто передає у своїх
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пейзажах ефекти освітлення. Він є справжнім майстром пейзажу з ясними
небесами, розлогими рівнинами, де домінує повітря, далечінь, глибина і світло.
Чудовий колорист, художник стверджує і доводить, що життя прекрасне у
різних своїх проявах, і саме людина змінює навколишній світ на краще. У його
полотнах майстерно відтворені краєвиди Полтавщини. Спокійні, мрійливі за
настроєм пейзажні твори тяжіють до ліричного напряму в українському
пейзажі.[2]
Майстри сучасності, серед яких Іван Бондар, Петро Столяренко,
Володимир Мірошниченко, демонструють самобутній розвиток українського
живопису сьогодення. Завдяки їх таланту ми бачимо роботи, свіжі за
світосприйняттям, що незмінно приковують увагу глядача.
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Проблема організації ефективної взаємодії між бізнесом та владою не є
новою, а особливої актуальності вона набула в зв’язку з реалізацією Програми
економічних реформ в державі. Одним із напрямів стратегічних перетворень,
передбачених

президентською

програмою,

є

формування

режиму

максимального сприяння бізнесу шляхом зниження адміністративних бар’єрів
для його розвитку. Головною проблемою виступає несприятливий бізнесклімат, що значно стримує надходження інвестицій в державу, а, як наслідок, й
стримується

розвиток

потенційно

привабливих

регіонів

[1].

Сьогодні

формування нових механізмів та технологій комунікації між бізнесом та
владою є надзвичайно гострим та актуальним питанням. З огляду на це цікавим
вважаємо поняття та сучасний феномен системи GR (Government Relations).
Закордонні дослідження здебільшого визначають GR, як «відносини з
владними структурами», «вибудовування та налагодження взаємовідносин з
державними органами влади», «діяльність з побудови відносин між різними
суспільними групами та державною владою, що включає в себе збір та обробку
інформації

про

діяльність

органів

державної

влади,

підготовку

та

розповсюдження інформації про позицію влади, які вони представляють, вплив
на процеси прийняття політичних та адміністративних рішень» [2, с. 362-363].
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Т. Кулакова в наукових дослідженнях даної проблематики розширює
сутність цієї категорії та визначає GR «важливим напрямком комунікативного
менеджменту, метою якого є узгодження особистих інтересів організацій із
інтересами органів державної влади різних рівнів для зниження ризиків та
забезпечення сталого розвитку», «як сукупність технологій та методів,
спрямованих на просування та захист інтересів організації» [3]. Науковець
пріоритетними вбачає просування та захист власних інтересів.
В результати вивчення досвіду закордонних та вітчизняних дослідників у
сфері GR можна визначити основні принципи щодо забезпечення дотримання
власних інтересів у процесі взаємодії:
1) по-перше, слід бути пунктуальним та уважним до співрозмовника –
офіційної особи, неможна ані запізнюватись, ані говорити забагато: «уважно
«слухайте» співрозмовника й вухами, й очима»;
2) будьте абсолютно переконані в тому, про що говорите, а особливо в
тому, що є предметом прохання, адже у позитивному випадку вирішення
питання зворотнього шляху вже не буде;
3) якісно готуйтеся до зустрічі, підготуйте доповідь, передбачайте слабкі
місця, переконайтеся, що вся ваша команда вірно розуміє поставлену мету та
підготовлена так само якісно;
4) під час зустрічі намагайтеся презентувати свою організацію та команду
в

найвигіднішому

світлі,

підкресліть

сильні

боки

(компетентність

співробітників, останні досягнення, строки та обсяги, об’єктивні перспективи
розвитку тощо);
5) виконуйте дані зобов’язання та дотримуйтесь слова, адже гарний імідж
публічної людини формується довго і є безцінним;
6) не перекручуйте факти й будьте відвертими;
7) будьте наполегливими та послідовними у досягненні поставленої мети;
8) говоріть влучно й лаконічно, нехай Ваші слова й пропозиції будуть чіткими
та зрозумілими;
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9) зберігайте спокій та взаємоповагу, ні в якому разі не слід сперечатись,
ображати або принижувати одне одного.
Український дослідник К. Козлов, здійснюючи аналіз становлення
Government Relations, відзначає чітку тенденцію підвищення інтересу до нього
в останні роки. Так сьогодні GR в країнах Східної Європи є вже не тільки
предметом активного наукового дослідження, а й виокремлюється, як окрема
спеціальність у програмі підготовки фахівців з державного та муніципального
управління. В Україні GR також стрімко набуває важливого статусу
розвивається дана технологія з метою формування комунікативних компетенцій
сучасного керівника [4, с. 103]. Таким чином, можна розглядати GR як процес
встановлення відносин із верхівкою влади, як мистецтво впливати та
переконувати. Майстерність впливу та переконання є неодмінною якістю
публічної людини – управлінця. Компетенції з організації та забезпечення
успішної GR-діяльності сьогодні виявляються необхідними для менеджера –
представника органу публічної влади.
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У сучасному мінливому середовищі існує велика кількість різноманітних
способів впливу на мотивацію працівників в закладах загальної середньої
освіти, причому діапазон їх використання постійно зростає. Шлях до
ефективної професійної діяльності працівників сучасних закладів освіти лежить
через розуміння їхньої мотивації. Тільки знаючи те, що ними рухає, що
спонукає їх до діяльності, які мотиви лежать в основі їхніх дій, можна
спробувати розробити ефективну систему форм та методів управління такою
системою мотивації персоналу в закладах освіти. Для цього необхідно
визначити особливості виникнення та впливу факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища, що формують різноманітні мотиви, яким є механізм
приведення їх в дію та як мотивування впливає загалом на управлінський
процес в закладах освіти.
Для розвитку системи мотивації педагогів важливим є показник
співвідношення та вагомості впливу мотивуючих й підтримуючих факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища, а саме:
–

серед підтримуючих факторів науковці виділяють фінансове

забезпечення, умови праці, безпека діяльності та надійність й впевненість у
майбутніх перспективах професійної діяльності;
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–

серед мотивуючих факторів виокремлюють відповідальність та

повноваження педагога, професійне визнання, фахове зростання, досягнення та
повноваження.
Як свідчить аналіз, якщо обидві групи факторів відсутні професійна
діяльність втрачає привабливість; коли присутні тільки підтримуючі фактори,
невдоволення від роботи мінімальне; присутність тільки мотивуючих факторів,
а саме, коли фахівцю подобається робота, але він не може собі її дозволити; у
випадку, коли обидві групи факторів присутні, робота приносить максимальну
задоволеність [1]. Логічним є припустити, що з плином часу й відповідно від
зміни впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, мотивувальні
й підтримуючі фактори, як правило, будуть змінюватися, впливаючи в тій чи
іншій мірі на формування системи мотивації розвитку персоналу в закладах
загальної середньої освіти. Оскільки цей процес відбувається безперервно, то
можна стверджувати, що системи менеджменту персоналу, які визначені
науковими

школами

управління

характеризують

мотивацію

окремого

працівника за різними підходами, в залежності від сфери застосування [2].
Науковці виокремлюють таку особливість в закладах освіти, що під час
формування системи мотивації в закладах загальної середньої освіти
актуальності

набуває

особливості

застосування

окремих

інструментів

матеріального та морального стимулювання [2]. За основу визначають
об’єктивну систему критеріїв оцінювання професійної діяльності педагогічних
працівників, зокрема, інструменти матеріального й морального стимулювання.
Науковцями визначено основні напрямки та завдання формування й
впровадження системи мотивації персоналу в закладах загальної середньої
освіти:
1.

професійні досягнення (надавати працівникам закладів освіти

максимальні

можливості

виконувати

відповідальні

завдання

організації, стимулювати особисті пропозиції та ініціативу);

розвитку
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2.

система особистої участі в процесі (давати можливості працівникам

приймати участь в реалізації проектів та поділяти спільний результат діяльності
закладів освіти, що є спільним успіхом);
3.

безперервність

та

пріоритетність

навчання

та

саморозвитку

(орієнтування педагогів-працівників на стратегічне планування особистої
кар’єри та фахового зростання);
4.

відданість цінностям організації (дати можливість працівникам

бачити переваги роботи саме в закладах загальної середньої освіти);
5.

корпоративна культура в закладах освіти (створити в закладах

загальної середньої освіти позитивну атмосферу співпраці та колегіальності, що
сприятиме зростанню мотивації, за якої освітяни одержуватимуть задоволення
від професійної діяльності);
6.

належна

винагорода

за

особистими

результатами

(надавати

справедливу оплату відповідно до «цінності» посадових обов’язків та
індивідуальної професійної діяльності, що має на меті систематичне
спонукання фахівців освітньої галузі до досягнення позитивних результатів);
7.

мотивація організацією та управлінням (створювати в закладах

загальної середньої освіти комфортні умови для ефективної та результативної
роботи, систематично впроваджувати інноваційні інструменти та методи
управління мотивацією, використовувати зарубіжний досвід);
8.

професійне визнання (розробити систему оцінки, оприлюднювати

результати діяльності працівників закладів освіти та давати вчасну та адекватну
оцінку, спонукати до професійного розвитку).
Необхідно також зазначити, що у загально визначених правилах
стимулювання система мотивації передбачає моральні та матеріальні різновиди
заохочення. Більш впливовими та дієвими, вагомими та переконливими в
сучасних ринкових умовах є саме визначені чітко матеріальні стимули. У таких
випадках зацікавленість закладів загальної середньої освіти визначається тим,
щоб оптимізувати витрати грошових ресурсів для реалізації інструментів
мотивації педагогічних працівників, а особисті інтереси фахівців, навпаки,
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визначаються безпосередньо до отримання визначеної матеріальної вигоди.
Тому окреслення системи заходів щодо пошуку шляхів стимулювання
мотивації педагогів в закладах загальної середньої освіти, на нашу думку,
забезпечить позитивний результат.
Отже, фахова діяльність педагогів буде ефективною та результативною в
тому випадку, коли менеджмент закладу освіти сприятиме формуванню якісної
системи мотивації, що враховуватиме особливості професійної діяльності
педагогів.
Список літератури:
1. Олійник В. В. Сучасні підходи до розвитку кадрового потенціалу
системи післядипломної педагогічної освіти / В. В. Олійник // Післядипломна
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2. Морозова М. Е. Форми управління процесом підготовки педагогічних
працівників до професійного розвитку / М. Е. Морозова // Вісник
післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України. – К.,
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Тематика: Психологічні науки
МОТИВАЦІЯ ПОШУКОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Головачова А.
викладач кафедри іноземної філології та перекладу,
Київський національний
торговельно-економічний університет
м. Київ, Україна
Мотивація є важливою складовою у навчально-виховному процесі.
Вивченням мотивації займалося багато видатних психологів і педагогів
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(І. Ільїн, К. Ізард, В. Клочко, А. Коломієць, А. Маркова, А. Маслоу, Г. Мерфі,
М. Савчин, З. Фрейд та інші). Ураховуючи популярність мережі Інтернет,
соціальних

мереж

пізнавально-активну

викладач
діяльність

іноземних
студентів

мов

шляхом

може

спрямувати

мотивації

пошукової

активності, яка сприяє розширенню і поглибленню знань про мову і культуру
інших народів. Мета нашого дослідження – окреслити напрямки організації
пошукової діяльності студентів у вивченні англійської мови та надати
методичні рекомендації, які сприятимуть мотивації самостійної пошукової
діяльності студентів.
Пошукову діяльність можна організувати у декількох напрямках, а саме:
1.

Для розширення лексичних і граматичних знань іноземної мови, яка

вивчається.
2.

Практична діяльність з аудіювання, наприклад, прослухати новини

BBC або CNN і потім зробити доповідь на занятті.
3.

Слухати пісні та вірші англійською мовою, вдосконалювати

вимову, імітуючи носіїв мови.
4.

Виконувати тести он-лайн, які включатимуть різноманітні вправи з

граматики, лексики, а також завдання для читання і письма.
5.

Спілкування в соціальних мережах англійською мовою як з

одногрупниками, так і з викладачем, а також пошук іноземних друзів для
спілкування з носіями мови. Можна створити групу інтересів, наприклад,
«Friends of English» або «Pleasure of Learning English» тощо.
6.

Пошук фахової інформації англійською мовою в залежності від

майбутньої спеціальності студентів: економіка, право, маркетинг, менеджмент,
філологія тощо.
7.

Пошук наукових фактів і практичного матеріалу для написання

курсових і дипломних робіт, участі у наукових конференціях.
8.

Пошук інформації для підготовки презентації або проекту з заданої

тематики.
Таким чином, викладач зможе зацікавити студентів до активного пошуку
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корисної інформації. Важливим є не тільки давати готові знання, а й розвивати
вміння самостійно добувати знання і необхідну інформацію. Для того, щоб
студенти не витрачали час на пошуки некорисної інформації, слід чітко
поставити цілі пошуку, надати тематику, розробити план пошукової діяльності:
що саме шукати, у якому обсязі, на які ключові моменти звернути увагу, що
саме аналізувати, надати приклади тих авторів або сайтів, які є авторитетними і
відомими щодо певного питання або проблеми.
Бажано, щоб викладач також надав приклад результатів власної
пошукової діяльності. Обов’язково слід проконтролювати і оцінити студентів,
які провели пошук. Якщо інформацію було відібрано невдало, викладачу слід
пояснити помилки, доброзичливо прокоментувати недоліки, всією групою зі
студентами обговорити проблемні питання, щоб у подальшому уникнути
однакових помилок. Важливим є позитивне закріплення розвитку мотивів,
тобто студентів бажано похвалити за виконану пошукову роботу [5, с. 15].
Викладач може створити сприятливий для стимулювання пошукової діяльності
психологічний клімат у групі. На думку Є. Ільїна, важливими є допитливість та
«пізнавальний психологічний клімат в навчальній групі» [3, с. 266].
Розвиток критичного мислення є необхідною складовою вдалого пошуку
інформації, вміння виділити головне, застосування методів аналізу, синтезу,
дедукції,

індукції,

порівняння,

що

надасть

пошуковій

діяльності

науково-практичного характеру. По мірі формування звички займатися
пошуком інформації у студентів буде розвиватися почуття відповідальності за
результати своєї пошукової діяльності. Урізноманітнення форм самостійної
роботи студентів сприятиме розвитку творчих видів діяльності, у тому числі
творчого пошуку.
Слід

зазначити, що

пошукова активність передбачає не тільки

знаходження певної інформації в Інтернеті, а також у бібліотеці, у ЗМІ, іноді
навіть на вулиці, якщо студенти будуть проводити власне опитування з метою
соціологічного або маркетингового дослідження. Важливо враховувати вже
існуючі інтереси студента, щоб спрямувати його пошукову діяльність на
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найбільш цікаву для нього тему. Головне – розвивати у студентів внутрішню
мотивацію, яка виникає лише у ситуації виконання значущої, цінної
діяльності [4, c. 18].
Мотивація пошукової активності студентів досягається не тільки
заохоченням високими оцінками тих студентів, які займалися пошуковою
діяльністю, а й власним прикладом викладача. Часто викладач повинен сам
разом зі студентами організувати соціальне опитування або інше дослідження,
щоб запалити бажання у студентів прийняти участь у дослідженні. Особливо
корисним це буде для невпевнених у собі студентів, які зможуть побачити
пошукову діяльність інших і долучитися до неї.
У сучасній педагогіці і методиці викладання іноземних мов робиться
акцент на інтерактивне викладання і комунікативний підхід (Пометун І. О.,
Пироженко Л. В., [6], Бобчинець Л. І., Шафір О. В. [1], Вдовін В. В. [2]), що
передбачає ставлення до студентів як до активних суб’єктів навчальновиховного процесу, а також використання комп’ютерних технологій і мережі
Інтернет у вивченні іноземних мов. Різноманітні види вправ, які включають
обговорення

результатів

пошукової

діяльності

відповідатимуть

комунікативному та інтерактивному методам викладання іноземної мови.
Самостійна пошукова діяльність студентів сприятиме підвищенню їх
самооцінки, розвитку самостійності суджень, вміння висловлювати свою думку
і захищати власну точку зору, критично сприймати інформацію, вміння
виділити головне і загалом – розширить світогляд студентів і покращить
культуру спілкування.
Список літератури:
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Тематика: Педагогічні науки
МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
Гонтарюк Наталія
викладач
ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище імені А. О. Чепіги»
Сучасний образ педагога визначає не лише набір рис, якостей ідеальної
моделі фахівця в свідомості учнів, але і новий комунікативний імідж.
Комунікативний імідж об’єднує всі вербальні і невербальні особливості
спілкування педагога.
Спілкування – це процес контактів, обміну і взаємодії між людьми. У
процесі навчання і виховання відбувається передача знань, способів діяльності,
суспільних цінностей, норм культури, тобто спілкування є сутністю роботи
вчителя
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Навчально – виховна робота педагогічного колективу

ДПТНЗ

«Полтавське вище професійне училище ім. А.О.Чепіги» за своєю сутністю є
спільна діяльність, яка будується за законами спілкування. Спілкування –
основа, невід’ємний елемент праці педагога.
Уроки

теоретичного

та

виробничого

навчання,

виховні

заходи,

позаурочна занятість, проведення предметних гуртків та гуртків технічної
творчості, робота з батьками учнів, засідання методичних комісій, наради,
виступи на конференціях, педагогічні читання… - це перш за все спілкування з
учнями, колегами, батьками учнів, з адміністрацією. Тому до особистості
педагога , до його творчої праці ставляться високі вимоги щодо комунікативної
компетентності педагога, його готовності до професійного спілкування.
Тому аналіз процесу спілкування педагога з учнями, колегами, батьками
учнів, керівництвом є нагальним в наш час.
Педагогічне спілкування – це спілкування педагогів з учнями, батьками,
колегами, спрямоване на встановлення сприятливого психологічного клімату.
Воно може мати форму розпорядження, інструкції, поради, запланованої бесіди
або спонтанної розмови, зауваження, питання, відповіді на питання тощо.
Педагогічне спілкування має надзвичайно велике, часом вирішальне
значення у виховному процесі. Це пояснюється тим, що крім ділової інформації
воно завжди – явно чи приховано – містить оцінку поведінки і особистісних
якостей учня. Скажімо, слова викладача: «Ти відповідав непогано», «Сідай на
місце», «Чому ти запізнився?» залежно від інтонації та міміки можуть мати для
учня абсолютно різне значення.
При розвиткові педагогічного іміджу, особливу роль потрібно приділити
мовним моделям, які використовуються вчителем на уроці. На етапі організації
вони мають позитивне забарвлення, коли словосполучення будуються так:
«Рада вас бачити. Сьогодні ми розглянемо незвичайний матеріал»; нейтральну
– «Приготуйте робочі місця і налаштуйтеся на серйозну роботу»; і негативну –
«Сидоров як завжди спізнюється, знову не всі дістали підручники...».
Для молодих педагогів спілкування є найслабкішим місцем педагогічної
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технології, бо саме ми, педагоги не завжди бачимо у спілкуванні проблеми.
Конфлікти, що виникають з учнями, пояснюються невихованістю
останніх, не бажанням бачити власних помилок у спілкуванні з учнями. Підхід
у даному випадку простий: розмовляти з учнями треба відповідно до того, як
вони заслуговують: із дисциплінованими – спокійно і ввічливо, з порушниками
– суворо, вимогливо і різко, критика ніколи не буде зайвою і надмірною. Такий
підхід нібито має свою логіку, але вона не витримує перевірки життям.
Спілкування педагога з учнями складає певну манеру, що залежить від
темпераменту, характеру і загальної культури педагога. Ця манера не може
бути суворо визначеною та уніфікованою. Є педагоги щирі і доброзичливі,
стримані і холодно – ввічливі, бурхливі у проявах своїх емоцій, іронічні – і всі
вони можуть досягати плідних контактів з вихованцями.
Теорія про те, що педагог повинен бути бездоганно витриманим і не
виявляти своїх емоцій, що мала розповсюдження на початку ХХ століття, не
знайшла підтримки в науці і практиці. А.С.Макаренко досить рішуче
відстоював право педагога на природний прояв своєї особистості ( але не на
емоційну розбещеність, істеричність, галасливість). Та й самі учні люблять
яскраві та оригінальні особистості, а не тих, про кого кажуть «ні риба, ні м'ясо».
Головною вадою педагогічного спілкування є помилкові переконання та
установки, що втілюються в поведінку педагогів і в узагальненому вигляді
заслуговують назви «педагогіки покарань».
Одним з проявів «педагогіки покарань» є – характеристика особистості
замість характеристики вчинків. Не «ти лінуєшся», а «ти ледащо», не
«бешкетуєш», а «бешкетник». Різницю між виразами « ти говориш дурниці» і
ти – «дурень» миттєво розуміє кожен. Застосування критичних іменників
замість дієслів порушує принцип доброзичливості і оптимізму в оцінці і тим
самим ще раз підриває їх віру в доброту і справедливість педагогів і дорослих
взагалі.
Однією з характеристик педагогічного спілкування є його стиль. Досить
продуктивним є стиль спілкування на основі дружньої прихильності та
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захоплення спільною справою. Наприклад: підготовка та участь в конкурсах,
олімпіадах, походах, екскурсіях…
Досить часто можна бачити в навчальних закладах такий стиль
спілкування: молодих педагогів учні сприймають не як викладачів чи майстрів
виробничого навчання, а як своїх друзів, які майже з ними ровесники по роках,
внаслідок чого педагог втрачає свій авторитет серед учнів. Дружність повинна
бути педагогічно доцільно

ю, не суперечити загальній системі стосунків

педагога з дітьми. Молоді педагоги часто перетворюють дружність у
панібратство.
Потрібно вміло застосовувати стиль спілкування – дистанція, тобто
педагог постійно дає учневі відчути різницю їхніх соціальних ролей. Часто
дистанція виникає внаслідок браку товариськості і невпевненості педагога у
собі. У стриманого і тактовного педагога вона не набуває образливого для учнів
характеру, хоча і не сприяє встановленню оптимальних відносин. Коли ж
дистанція поєднується з різкістю, нестриманістю, нетактовністю педагога,
спостерігається найгірший варіант стосунків – «смисловий бар’єр» у ставленні
до даного педагога.
Ще одним із стилів педагогічного спілкування є стиль «Я сам». Викладач
не дає дітям проявляти ініціативу, все робить сам. При такому підході
спілкування

має дуже

обмежений

характер. Це пояснюється

рисами

авторитарності в характері педагога. Наприклад, педагог сам вирішує, який
номер художньої самодіяльності учні групи виконають на вечорі знайомств чи
яку конкурсну страву готуватимуть на «Поєдинку кухарів»…
Негативну роль у роботі з учнем відіграє спілкування – загравання, яке
характерне для молодих педагогів і пов’язане

з невмінням організовувати

продуктивне педагогічне спілкування, - по суті, це прагнення завоювати
дешевий авторитет в учнів.
Спілкування – загравання виникає у результаті:
-

нерозуміння педагогом завдань, які стоять перед ним;

-

не володіння навичками спілкування;
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-

страху спілкування з групою і, одночасно, бажання налагодити

контакт з учнями ( в наш час це досить часто зустрічається).
Отже, педагогічне спілкування спрямоване на учня, його розвиток,
захопленість своєю справою, професійне володіння організаторською технікою
і делікатністю – ось що стає запорукою майстерності педагогічного спілкування
у педагогічній праці.
Спілкування педагога у педагогічному процесі повинно спонукати до
активної діяльності самого учня і допомогти йому набути позитивного досвіду
в спілкуванні у різних ситуаціях. Адже спілкування є невід’ємною складовою
іміджу педагога, а отже, безпосередньо впливає на створення його позитивного
іміджу.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ДИНАМІКА ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОТОРНИХ ОЛИВ
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На рис. 1 приведені криві зміни концентрації механічних домішок олив
для тракторів 3-х груп: 1 - працюючі на зимовій оливі; 2 - працюючі на літній
оливі; 3 - працюючі на оливі обробленій в ультразвуковому полі. Як видно,
концентрація механічних домішок для олив 1 і 2 груп тракторів досить велика і
складає після 240 годин роботи відповідно 2,4 і 2,1 %. Концентрація ж
механічних домішок оливи 3-ї групи низька і складає 1,69.

Рисунок 1. Зміна складу механічних домішок в оливах при
експлуатаційних випробуваннях:
1, 2, 3 – робота двигуна на зимовому, літньому і обробленому
ультразвуком маслі відповідно.
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Як видно з рис. 4.1., в перші 60-120 годин роботи двигуна в оливі
проходить інтенсивне накопичення механічних домішок. В подальшому цей
процес стабілізується.
Найбільша кількість загальних механічних домішок спостерігається при
роботі двигуна на зимовій оливі і складає в середньому 249 грам після 240
годин роботи двигуна, а у двигунах 2-ї і 3-ї групи – відповідно 228 і 132 грами.
Для масел всіх трьох груп відношення кількості органічних домішок в
сумі приблизно однакове і в середньому складає 72 …76 %.
До

кінця

експлуатаційних

випробувань

в

оливах

утворюються

конгломерати, розміром 1-1,5 мк, що являються продуктами старіння оливи.
В оливі обробленій ультразвуком розмір конгломератів найменший.
Відомо що олива оброблена ультразвуком володіє меншим індексом в’язкості,
краще фільтрується в роторі центрифуги, і крупні конгломерати що залишилися
після ультразвукової обробки краще вловлюються центрифугою. Літня і зимова
оливи мають більшу в’язкість, тому створюються гірші умови для фільтрації
ніж для оливи обробленої ультразвуком. Цим і пояснюється те, що в цих оливах
містяться в зваженому стані більш крупні частини утворених механічних
домішок.
Ефективність роботи фільтрів в значній мірі впливає на кількість
механічних домішок в оливі. Чим якісніша очистка, тим менше нерозчинних
продуктів в оливі і навпаки. В зв’язку з цим розглянемо кількість і склад
відкладень,

що

утримується

центрифугою

в

процесі

експлуатаційних

випробувань олив трьох груп.
Ефективність очистки працюючої оливи в двигуні відіграє дуже важливу
роль в збереженні оливою своїх початкових властивостей. Отже, в залежності
від ефективності роботи центрифуги і температури оливи, може змінюватись
кількість нерозчинних продуктів в оливі, а також кількість і склад відкладень в
центрифузі. З цією метою визначався коефіцієнт очищення оливи, як
відношення кількості механічних домішок, утриманих фільтром, до їх загальної

380

кількості, яка міститься в робочій оливі і на маслофільтрі після 240 годин
роботи двигуна:
Р
Qотл
К Р
М
Qотл  Qпр

(1)

де К – коефіцієнт очистки оливи;
Р
Qотл
- кількість нерозчинних в бензині продуктів, утриманих фільтром,

г;
М
Qпр
- кількість нерозчинних в бензині продуктів в відпрацьованому

маслі, г.
Згідно розрахунків, коефіцієнт очистки оливи для трьох груп тракторів
відповідно рівний: 0,33; 0,29; 0,24, тобто найгірші умови для фільтрації оливи
створюються в двигуні працюючому на зимовій оливі; краще за все
фільтрується олива оброблена ультразвуком, вона має найменшу в’язкість.
Порівняно низька степінь фільтрації оливи в двигунах тракторів, що
експлуатуються в зимовий період і працюють на зимовій оливі, відбувається за
двох причин: по-перше, відносно низької температури оливи в картері двигуна
і, по-друге, довготривалою роботою двигуна в режимі холостого ходу,
внаслідок

чого

в

роторі

центрифуги

утворюється

центробіжна

сила

недостатньої величини, необхідна для якісного відфільтровування продуктів
зношування двигуна і оливи.
Відомо, що зі зниженням температури оливи, її в’язкість значно
підвищується. Так при зниженні температури зимової оливи з 85-80 ºС до 50ºС
в’язкість змінюється з 18-20 до 60 сст, а для оливи обробленої ультразвуком – з
15-18 до 40 сст. Зі зниженням в’язкості в такому великому інтервалі процес
фільтрації оливи значно погіршується. Ця обставина погіршується ще й тим, що
при холостому ході або середніх обертах двигуна тиск оливи на вході в
центрифугу значно зменшується, що сприяє ще більшому погіршенню
фільтрації.
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Тематика: Інші професійні науки

INFORMATIVE DESIGN OF PARAMETERS OF SYSTEM MANAGEMENT
LOOSENING UNIT

Gorbatyuk Ie.
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Associate Professor, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8148-5323

Intensive mastering of deposits of minerals and building of oil pipelines and
gas pipelines it is impossible without a modern earth-moving technique able to
develop strong and frozen soils. One of basic types of machines, which carry out
development of such soils there are hanging rippers on the base of hush-hushes, the
working process of that is characterized by the least power-hungriness of process of
destruction of soil.
Different methods are presently used developments of the frozen and strong
soils, basic from that explosive works and loosening of soil by hanging rippers.
The most effective method of destruction of the frozen and strong soils from
the point of view of the productivity of machines and prime price of development of
soil is the horizontal layer loosening by hanging rippers on the base of powerful
tractors.
Loosening of soil as compared to a explosive method provides the cost cutting,
assists upgrading of works and is less dangerous for an environment.
The systems are managements that is mass-produced on this time, devices of
indication, and also slow reaction of man-operator on the terms of working process,
that change quickly, does not allow to a full degree to use the hauling-coupling
internals of machine.
The issue of the day is perfection of control system of loosening units, which
partly or fully eliminates a man-operator from the contours of management of
internal combustion engines and by position of working organ.
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In this connection it is necessary to work out the algorithm of control system of
working process of loosening unit.
The basic task of work is an analysis of influence of parameters of hydraulic
drive and control system on efficiency of work of loosening unit and stowage of
methodology of choice of basic parameters of control system by a loosening unit.
The aim of work is an increase of efficiency of loosening unit by the
improvement of his control system.
In accordance with the accepted tasks of theoretical researches it is necessary
determination of parameters of the offered system managements of loosening unit,
the criterion of efficiency accepted in-process will stick to at that. Coming from
determination of efficiency of working process of earthmover as a criterion of
efficiency is used relation of the operating productivity to sentinel expense of fuel.
The criterion of efficiency is used for the estimation of efficiency of working process
of loosening unit. The increase of efficiency of loosening unit is possible the decline
of dispersion of vibrations of working equipment. Thus, the value of effective depth
of loosening increases, and accordingly, and volume of soil, that is developed.
Undertaken studies of dependence of criterion of efficiency from time of delay
of hydraulic drive it is allowed to lay down methodology of choice of basic
parameters of control system by a loosening unit, that consists of two parts:
1) determination of q-point of control system by a loosening unit;
2) determinations of basic parameters of control system by a loosening unit.
A design on the computer of working process of loosening unit was done with
the use of package of software’s for the engineering and scientific calculations of
MATLAB 6.5. Most known application of the system MATLAB domains:
mathematics and calculation;
development of algorithms;
calculable experiment, imitation design, modeling;
analysis of data, research and visualization of results;
scientific and engineering graphic arts;
development of additions, including a graphic man-machine interface.
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Directly for the design of working process of loosening unit addition of
MATLAB Simulink was used versions 5.0, intended for an imitation design. At a
design principle of the visual programming, in accordance with that an user on the
screen from the library of standard blocks creates the model of device and carries out
calculations, is used in Simulink.
The algorithm of determination of rational parameters of control system of
loosening unit was realized in language of MATLAB, the task of parameters to the
model, start of design and analysis of the obtained data, was here done.
The analysis of casual processes was done by means of package of software’s
of Statistics Toolbox, that enters in the complement of MATLAB. Determinations of
a maximum of functions, and also their approximation, were done by means of
package of software’s of Optimization Toolbox, that also enters in the complement of
MATLAB.
At the stowage of algorithm of work of control system it is suggested to use the
combined CAS of management made from two contours.
The first contour is a management contour on the rejection of angulator of
billow of engine of internal combustion. A management (position of lath of petrolift)
signal is generated by the regulator of frequency of rotation coming from the error of
adjusting, that is the result of comparison of actual angulator of billow of engine of
internal combustion and set to her value (position of organ, regulative a serve fuel).
Such contour of management is present on all engines of internal combustion, used
on modern earth-moving and earth-moving-transport machines. He shows a soba the
serial regulator of frequency of rotation that is supplied jointly with the engine of
internal combustion by a plant by a manufacturer.
The second contour carries out indemnification of basic revolting action, that
for the engine of internal combustion there is a moment of resistance on a billow. An
Instrumentation-converting block on the basis of the got informative parameters
produces numeral description that estimates the working process of loosening unit. A
decision block on the basis of this description produces a managing action, on the
hydraulic occasion of working organ, that changes the depth of loosening, that is a
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basic size that determines the value of moment of resistance.
An instrumentation-converting block on the basis of informative parameters
must give out current value of load of engine factor; to determine him rational, for
these external, value environments; to give recommendations about the change of
position of working organ.
As good as possible similar problem a microprocessor device can lick a, that
allows to realize any algorithm of management.
A design is on the computer of CAS of management, on condition of "wearingout" of man-operator time-lagged not more than 2 seconds, showed that application
of such control system allowed to increase efficiency of working process of loosening
unit on 5 – 9%.
The stowage of automatic control system of loosening unit needs additional
researches and is further work assignment.
Application of the worked out functional diagrams of CAS of management and
algorithm of work of CAS of management will allow to promote the productivity of
working process of loosening unit on 5 – 9%. Further research in area of perfection of
control system by loosening units, it follows to point at creation of adaptive
microsystems that realize the method of extreme management.
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Тематика: Психологічні науки
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ВІКУ
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Старіння людини – складний процес. Вікові зміни, зниження життєвого
тонусу та функціональних можливостей організму, хвороби; відсутність
тривалої перспективи, трансформація ціннісних орієнтирів, способу життя;
зміна соціального статусу, ролі в родині та суспільстві, втрата друзів та
близьких, відсутність турботи та підтримки з їх боку, звуження кола
спілкування; припинення професійної діяльності та матеріальні проблеми
найчастіше проходять досить болісно для старої людини.
За думкою В. Моргуна, старість як природну та здорову частину
людського життя, можна й необхідно зробити щасливою для людини і
корисною для суспільства, проте для цього мають бути створені певні умови
[2]. Однією з них є повноцінне спілкування людей похилого віку з
представниками різних вікових груп, толерантне ставлення до літніх та
залучення їх в усі соціокультурні процеси суспільства. Адже в таких умовах
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реалізуються основні потреби людей цього віку: передання іншим досвіду,
потреба у повазі, самоствердженні, приналежності до інших.
Проте, соціально-демографічна група осіб пізнього віку – одна з найбільш
стереотипізованих у сучасному суспільстві. Настанови щодо старих людей
часто

амбівалентні:

їх

часто

вважають

і

мудрими,

і

слабоумними;

добродушними та буркотунами, завжди чимось невдоволеними; такими, що
виявляють турботу про оточення, і байдужими, некомунікабельними.
Окремі дослідники (Н. Латскі, Т. Брубакер) стверджують, що соціальні
стереотипи щодо старих людей є переплетінням позитивних і негативних
суджень, які впливають на ставлення до них суспільства. Однак більшість
вчених роблять висновок про домінування в сучасній культурі негативних
стереотипів щодо людей похилого віку. Наприклад, вважається, що старі люди
є слабкими й немічними, неспроможними повноцінно працювати, бідні, не
живуть повноцінним життям, консервативні, ригідні, культурно відсталі, не
приносять користі суспільству, неприязні у ставленні до молоді тощо. Ці
стереотипи підтримуються культурною традицією, посилюються засобами
масової комунікації, соціальним оточенням.
Такі

стереотипи

заважають

сприймати

людей

похилого

віку

диференційовано, і формують негативне ставлення, конфліктні взаємини та
викликають прояв ейджизму – хибного, негативного упередженого ставлення
суспільства до людей будь-якої вікової категорії, але найчастіше мається на
увазі стереотип похилого віку; їх знецінення, приниження та дискримінація [1].
Це не тільки перешкоджає повноцінному проходженню адаптації в період
пізньої дорослості, але за певних негативних моментів (наприклад, хвороба,
самотність тощо), навпаки, сприяє соціально-психологічній дезадаптації
особистості в старості.
На думку Р. Батлер, якій увів термін «ейджизм», психологічними
причинами його розповсюдження в сучасному європейському суспільстві щодо
людей похилого віку є глибоко прихована тривожність молодих і зрілих людей,
їх особиста відраза та неприязнь до старості, хвороб, інвалідності, немічності,
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непотрібності та смерті [1]. Цей страх власної старості та смерті є однією з
головних причин виникнення геронтологічного ейджизму (джейнізму) та
упереджень стосовно старості. Люди похилого віку асоціюються з процесом
старіння та смертю, тому молодь намагаючись дистанціюватись від свого
страху кінця життя, приховують свої страхи за стереотипами та упередженим
негативним ставленням до людей похилого віку. Молодь розглядає старість як
щось окреме від них, те, що з ними ніколи не станеться, адже ще в порядку їх
розумові здібності, фізичні можливості. Вважає, що старі люди зазвичай йдуть
перевіреними шляхами, малоактивні, нездатні до сприйняття нових ідей,
ригідні, обтяжені різними труднощами, сварливі й прискіпливі тощо.
Взагалі сприйняття людей похилого віку іншими спирається на механізми
соціальної перцепції, прояв яких залежить від вікових та індивідуальних
особливостей того, хто вступає в контакт з людьми похилого віку. Наприклад,
маленька дитина сприймає стару людину як мудру й досвідчену, тобто
позитивно. У підлітковому та юнацькому віці сприйняття старої людини не є
таким однозначним. Незважаючи на зовнішні прояви поваги до людей похилого
віку, юнаки та юначки найчастіше ставляться до них дещо критично та
амбівалентно: від поваги і співчуття до повного заперечення їхньої соціальної
значимості.
Негативне ставлення до старшого покоління, яке представляє третій і
четвертий вік, не тільки свідчить про недостатній рівень культури в соціумі,
деформацію моральних категорій і етичних принципів у дорослих і молоді, але
й чинить деструктивний психологічний вплив на осіб літнього й похилого віку,
які є частиною кожного суспільства.
Отже, наявність таких стереотипів щодо старості свідчать про те, що
суспільство досі не знайшло адекватних форм взаємодії з цією віковою
категорією. Вкрай важливим є підвищення їх психологічного благополуччя,
створення позитивного образу старості серед молоді, зменшення явища
ейджизму, підвищення загального рівня толерантності до людей похилого віку.
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Представники різних вікових груп по різному сприймають старість. Так,
жінки, як правило, мають позитивні уявлення про старість. Вони асоціюють
похилий вік з мудрістю, досвідом, теплом, повагою, допомогою, порадою,
підтримкою, але, разом з тим, бачать і негативні ознаки похилого віку:
непривабливість, хвороби, самотність, зморшки, сивину, немічність тощо.
Уявлення про старість та ставлення до неї у чоловіків має певні вікові
особливості. Так, юнаки, як правило, не замислюються про старість і не
приймають її. Наприклад, асоціюють старість так: відпочинок, допомога,
досвідченість,

приклад,

поради;

безвихідь,

самотність,

нав’язливість,

незрозумілість. Чоловіки у віці 22-35 років, як правило, мають негативні
асоціації

щодо

старості;

люди

похилого

віку

представляються

їм

безперспективними, обмеженими, пасивними, залежними, непотрібними. Для
них літня людина асоціюється із занепадом сил, енергії, рухливості, активності,
здоров’я та зниженням можливостей кар’єрного зростання. У більш зрілому
віці чоловіки частіше мають позитивні асоціації до процесу старіння. Однак,
пов’язують його з фізичною непривабливістю і проблемами зі здоров’ям. А
чоловіки у віці від 55 років і старше асоціюють старість з позитивними
конотаціями: досвід, мудрість, визнання, відповідальність, допомога, турбота,
приклад, поради [3].
Отже, з віком у людини зростає число негативних оцінок пізнього віку і
старості й вже до 25 років формується стійке її неприйняття і негативне
ставлення до людей похилого віку.
У нашому досліджені брали участь 124 особи різної статі віком від 10 до
29 років, з них 24 – молодших школяра; 58 – підлітків та 42 – представника
юнацького

віку.

Використовували

діагностику

рівня

емпатії

«Шкала

емоційного відгуку» А. Меграбяна і Н. Епштейна, проективні методики «Яким
я уявляю себе у старості» та «Якою я уявляю старість», метод опитування.
За результатами дослідження були отримані такі дані:
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83,3% молодших школярів ставляться до людей похилого віку

толерантно, шанобливо; 16,7% – нейтрально; старість та людей похилого віку
уявляють стереотипно.


48,3% підлітків виявили низький рівень загальної емпатії, 37,9% –

середній і лише 13,8% – високий рівень загальної емпатії. За результатами
анкетування: нейтральне ставлення мають 36,2% опитуваних, негативне –
27,6%, позитивне – 36,2%. На малюнках зобразили свою старість негативно
39,7%; 31% підлітків намалювали позитивний Я-образ старості; 22,5%
підліткам було важко уявити себе старими; 6,8% зобразили різні аспекти
старості.


69% студентської молоді уявляють свою старість позитивною та

щасливою. 31% не змогли уявити себе у старості, з них 21,4% проявили
високий рівень загальної емпатії та позитивне ставлення до людей похилого
віку і 9,6% виявили негативне ставлення до старості взагалі та людей похилого
віку і середній рівень загальної емпатії.
Отже, результати дослідження виявили, що найнижчі показники загальної
емпатії та найвищі – негативного ставлення до людей похилого віку,
діагностуються серед старших підлітків. Саме в цій віковій групі домінує
інтолерантне ставлення до людей похилого віку, міжпоколінні проблеми та
конфлікти. Найбільш позитивні характеристики старості та людей похилого
віку надають молодші школярі. Студентська молодь здебільшого позитивно,
толерантно ставляться до людей похилого віку, виявляють високий та достатній
рівні загальної емпатій, відсоток негативного ставлення серед них низький.
Отже, необхідна розробка корекційно-розвивальних програм щодо
формування позитивного ставлення до людей похилого віку в різних вікових
групах, зменшення явища джейнізму, розвитку толерантності та емпатії до
людей похилого віку; поліпшення міжособистісної взаємодії між підлітками та
людьми похилого віку. Впровадження програм буде сприяти кращій адаптації
людей похилого віку до нових умов життя, пошуку нових орієнтирів у
життєдіяльності, формуванню позитивного ставлення до старості й прийняття
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себе та факту старіння, розкриттю власних ресурсів задля психологічного
благополуччя, активного та повноцінного життя.
Список літератури:
1.

Березіна О.О. Ейджизм у суспільстві: проблеми пізнього віку.

Актуальні проблеми психології. Том VIII : Психологічна теорія і технологія
навчання / за ред. С.Д.ºМаксименка, М.Л. Смульсон. – К. : Міленіум, 2008. Вип.
5. С. 3–10.
2.

Зелюк В.В., Моргун В.Ф., Устименко Т.А. Особистість в освіті :

парадигма культури : монографія. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2011. С. 27–35.
3.

Зуєва

А.О.

Особливості

соціально-психологічної

безпеки

особистості старої людини в умовах трансформації соціальних відносин. Вісник
ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія: «Психологія». 2016. №2 (40) Т. 21. С. 74–81.

Тематика: Педагогічні науки
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ВІЛЬНИЙ МІКРОФОН»
ПІД ЧАС УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Гороховцева І.В.
Маріупольський державний університет,
магістрантка спеціальності «Середня освіта.
Українська мова та література»
Під час сучасного уроку літератури перед учителем стоїть складне
завдання не тільки ознайомити учнів із навчальним матеріалом, а й зацікавити,
спонукати до прочитання художнього твору, заохотити міркувати, розвиватися,
шукати

додаткову

інформацію,

спілкуватися,

ділитися

власними

спостереженнями, враженнями тощо. Формуючи власну методичну систему,
учитель опрацьовує як традиційні, так і новітні технології і прийоми навчання.
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На нашу думку, серед новітніх технологій найбільш продуктивними щодо
поєднання навчальної і розвивальної мети є інтерактивні методи.
На сьогодні використання інтерактивних методів роботи в педагогічній
діяльності є популярним як у початковій та середній, так і у вищій
школах [1; 2; 4]. Такі методи навчання ґрунтуються на механізмах активної
групової діяльності. Їх сутність полягає в тому, що вивчення навчального
матеріалу відбувається за умови активної взаємодій всіх учнів або студентів
[4, с. 7].
Учені визначають чимало методів і прийомів, форм інтерактивної роботи
навчального колективу: наприклад, групові (робота в парах, трійках, четвірках,
робота в малих групах, карусель, акваріум) та фронтальні (велике коло,
мікрофон, мозковий штурм, мозаїка, аналіз дилеми тощо) [2]. О. Пометун і
Л. Пироженко називають чотири групи інтерактивних технологій навчання:
інтерактивні технології кооперативного навчання; інтерактивні технології
колективно-групового
моделювання;

навчання;

інтерактивні

інтерактивні

технології

технології

ситуативного

відпрацювання

дискусійних

питань [4, с. 33]. У своїй роботі «Інтерактивні методи навчання» П. Шевчук та
П. Фенрих

поділяють

усі

відомі

методи

навчання

на

імітаційні

та

неімітаційні [1]. Отже, на думку вчених, інтерактивні методи спостерігаються в
обох групах.
Про доцільність та ефективність використання інтерактивних методів із
навчально-розвивальною

метою

у

своїх

розробках

зазначають

учені

С. Бабатіна, В. Дьяченко, Т. Коваль, Т. Кравчина, В. Корнещук, Н. Малкова,
Л. Пироженко, Є. Полат, О. Пометун, П. Шевчук, А. Хуторський, П. Фенрих та
інші. Окрім того, можливість розвитку рефлексії, емпатії, комунікативності,
уміння ухвалювати рішення за умови використання тренінгових елементів і
комплексів

проаналізовані

в

розробках

Л. Бондарєвої,

У. Дутчак,

Л. Інжиєвської, Т. Комар, Т. Сінєльнікової, М. Смульсон та інших. Інтерактивні
методи навчання сягають корінням у психологію, тому вони виконують не
лише суто навчальну функцію, а й містять розвивальний потенціал.
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Під час вивчення нового матеріалу на уроці літератури продуктивним і
цікавим є використання технології «Вільний мікрофон». Така технологія
передбачає висування перших здогадів і чітке формулювання думок, що
поширені в учнівському колективі, створення списку загальних ідей, слухання,
взаємодію між учнями, наслідком якої буде напрацювання гіпотези уроку, що
допоможе засвоїти навчальний матеріал.
Метою такого методу, на думку О. Пометун, «є оперативне залучення
учнів до діяльності, взаємодії, актуалізації опорних знань чи мотивація
навчальної діяльності» [3, с. 63].
До роботи з уявним мікрофоном може бути залучений увесь клас.
Тривалість такого прийому – від 3 до 10 хвилин. Конкретного обладнання
колектив не потребує, а роль мікрофона може виконувати ручка чи олівець.
Учні мають передавати «мікрофон» один одному, по черзі беручи слово.
Учитель повинен поставити проблемне запитання класу, на яке діти мають
відповідати лаконічно і швидко (до 1-ї хвилини). Про тривалість відповіді слід
завчасно попередити школярів, окрім того, вони не можуть коментувати,
критикувати й оцінювати відповіді однокласників. Учні можуть говорити все,
що спадає на думку з огляду на зміст питання, і повторювати ідеї,
запропоновані іншими. Розширення вже озвучених думок заохочується.
Головне, надавати слово лише тому учню, хто отримує уявний «мікрофон».
Кількість учнів, задіяних у використанні такої технології, залежить від завдання
і дидактичної мети навчальної діяльності.
Так, наприклад, під час вивчення поеми Лесі Українки «Бояриня» у 10
класі можна запропонувати такі питання для реалізації прийому «Вільний
мікрофон»: «Як ви розумієте поняття «руїна» в історико-літературному
контексті?», «У чому полягає трагедія героїв?», «Чому у творі саме жінка є
уособленням національної туги?», «Чи можна національну пасивність
прирівняти до національної зради?», «Чи співвідносите ви поняття «руїни» із
внутрішнім світом людини?»
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Отже, при використанні інтерактивних технологій виграє весь навчальновиховний процес, бо вони дають можливість залучити кожного учня до
обговорення проблем, а це сприяє розвитку мислення, діалогічного мовлення,
умінню доводити, мати власну думку. Учні набувають навичок співпраці,
колективного пошуку, рішень, беруть участь у навчанні та передають свої
знання іншим.
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Тематика: Інші професійні науки
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Високотемпературні

надпровідники

(ВТНП)

використовуються

у

багатьох галузях науки і техніки: з цих матеріалів виготовляються дроти, які
використовуються для виробництва магнітів, що широко застосовуються в
медицині, наукових дослідженнях; ВТНП входять в структуру поїздів на
магнітному підвісі - магнітопланів або маг левів; ВТНП кабелі мають цілий ряд
переваг в порівнянні з традиційними, включаючи низькі втрати енергії, меншу
вагу, компактні розміри.
У силових застосуваннях надпровідники дозволяють знизити втрати
енергії і скоротити масогабаритні показники обладнання. Висока густина
струму в надпровідниках дозволяє зменшувати розміри обладнання, а також
створювати магнітні поля високої інтенсивності, що недосяжні для звичайної
апаратури.

Обмежуючим

фактором

є

необхідність

підтримки

низької
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температури провідника, що саме по собі вимагає енерговитрат, тому найбільш
актуальним є застосування в пристроях великої потужності, де можна
знехтувати витратами на кріозабезпечення [1].
Головна

проблема

при

використанні

високотемпературних

надпровідників полягає в тому, що відкриті на сьогоднішній день матеріалинадпровідники розкривають свій фізичний потенціал лише при надзвичайно
низьких температурах (від -185°C). Саме в умовах таких екстремальних
температур звичайний керамічний шар набуває властивостей надпровідника.
Керамічні матеріали - тверді, містять металеві та неметалеві елементи і є
багатофазними сполуками. Тому актуальною проблемою є пошук необхідних
умов отримання однофазних ВТСП- матеріалів з високими значеннями
критичної температури (Тс) [2,3].
Магнітною підвіскою або магнітним підвішуванням є безконтактне
підвішування транспортного засобу над шляхопроводом в результаті взаємодії
між магнітними полями, які створюються на ходовій частині транспортного
засобу і в шляховій структурі. Магнітоплан або маглев (від англ. Magnetic
levitation) - це потяг на магнітній підвісці, принцип дії якого заснован на явищі
левітації.
Сутність квантової левітації полягає в тому, що завдяки правильному
використанню фізичних властивостей надпровідників їх можна не тільки
утримати в повітрі, а й змусити рухатися над і навіть під магнітними "рейками",
тобто зберігати левітацію в динаміці під час руху. Найдорожче і найамбітніше
світове досягнення в цій галузі - поїзд маглев, який, всупереч своїй назві
(скорочено від магнітної левітації) не левітує, не парить над поверхнею, а лише
безконтактно охоплює монорейку, по якій і пересувається.
Такий потяг, на відміну від традиційних поїздів, в процесі руху не
торкається поверхні рейки. Швидкість, яку розвиває маглев, порівнянна зі
швидкістю літака і дозволяє скласти конкуренцію повітряним сполученням на
малих (для авіації) відстанях (до 1000 км) [4].
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Існує три основні технології магнітної підвіски поїздів: електромагнітний,
електродинамічний і на постійних магнітах (рис.1).

Рис. 1. Технології магнітної підвіски поїздів.
Перший тип - електромагнітний - (електромагнітна підвіска, EMS)
заснований на притяганні магніту до сталевих рейок спеціальної конструкції.
Магнітне поле створюється за допомогою соленоїдів, розташованих в нижній
частині поїзда. При проходженні струму через соленоїди вагон притягується до
рейки, яка розташована над соленоїдами вагона, проте між вагоном і рейкою
залишається проміжок, величина якого контролюється спеціальним датчиком.
До переваг цього типу підвіски можна віднести те, що вона працює як під час
руху вагона, так і при нерухомому вагоні. На жаль, підвіска, заснована на
притяганні, є нестійкою, тому що при збільшенні проміжку (наприклад, через
коливання поїзду під час руху) сила притягування магніту до рейки різко
зменшується, і вагон може навіть впасти на шлях. Другий спосіб підвіски електродинамічний - на надпровідних магнітах (електродинамічна підвіска,
EDS) на соленоїдах або електромагнітах з обмоткою з надпровідного матеріалу
- заснований на взаємному відштовхуванні струмів. Магнітне поле струмів
соленоїдів

відштовхує

струми,

які

виникають

внаслідок

явища

електромагнітної індукції під час руху поїзда полотном, виготовленим з
матеріалу з високою електропровідністю, Величина індукованих струмів (а
значить і сила відштовхування) залежить від швидкості руху поїзда, і тому
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перш, ніж вагон відірветься від полотна, його попередньо доводиться розганяти
приблизно до 40 км/год. Обмотка в стані надпровідності має нульовий опір.
Якщо така обмотка коротко замкнута, то наведений в ній електричний струм
зберігається скільки завгодно. Третій спосіб - на постійних магнітах - є новою і
найбільш економічною системою. Поїзд левітує за рахунок відштовхування
однакових полюсів магнітів і, навпаки, притягнення різних полюсів. Рух
здійснюється за допомогою лінійного двигуна.
Запропоновані технології мають ряд переваг: теоретично можлива
найвища швидкість з тих, які можна отримати на серійному (не спортивному)
наземному транспорті, низький шум. Однак існують і недоліки: висока вартість
створення і обслуговування колії, вага магнітів, споживання електроенергії,
необхідність контролю проміжку між полотном і поїздом (кілька сантиметрів),
який потрібно здійснювати на високій швидкості (сотні км/год).
Для цього потрібні надшвидкодіючі системи управління, а також складна
колійна

інфраструктура.

Маглев

не

може

використовувати

існуючу

транспортну інфраструктуру, хоча є проекти з розташуванням елементів
магнітної дороги між рейок звичайної залізниці або під полотном автотраси.
Спроби реалізації магнітно-левітаційної залізничної лінії були зроблені в
Берліні, Бірмінгемі і Шанхаї. На сьогоднішній день діє єдина лінія - в Шанхаї. Її
протяжність 30,5 км. Поїзд рухається нею зі швидкістю 430 км/год. Японія
також планує в 2025 році запустити надшвидкісний потяг на магнітній подушці.
Список літератури:
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2. S. Hufner, M. A. Hossail, A. Domascelli, and G. A. Sawatsky, Rep. Prog.
Phys., 71, 062501 (2008).
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Тематика: Економічні науки
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ
ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Гринів Юрій
магістр спеціальності «Економіка» Львівського інституту економіки і
туризму
Умови в яких здійснюють свій розвиток підприємства туристичної
індустрії вимагають пошуку інноваційних шляхів розвитку з метою стабілізації
діяльності, розширення частки ринку, розширення підприємства, реагування на
змінні запити та уподобання споживача та інші, здійснення, яких неможливо
без фінансового капіталу. Як свідчить світовий досвід, інвестиції виступають
ключовим чинником економічного розвитку, що забезпечують оновлення
основного

капіталу

і

сприяють

підвищенню

конкурентоспроможності

підприємств туристичної індустрії на зовнішніх і внутрішніх ринках.
Питання інвестиційної привабливості підприємств туристичної індустрії
висвітлено у роботах зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів та
практиків, зокрема присвятили свої наукові праці такі вітчизняні вчені, як
Амоша О. І, Брюховецька Н. Ю., Луців Б. Л. , Матвєєв В.В. , Шморгун Л.Г. та
інші. Не дивлячись на глибоке опрацювання багатьох аспектів інвестиційної
політики

підприємства

туристичної

індустрії,

залишається

недостатньо

вивченим фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємств
туристичної індустрії в умовах глобального економічного середовища. Мета
статті полягає в дослідженні факторів інвестиційної привабливості підприємств
туристичної індустрії в сучасних економічних умовах.
Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку
діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку)[1,с.86].
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Згідно Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиціями є усі
види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти
підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється
прибуток або досягається соціальний ефект [2]. Такими цінностями можуть
бути: грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
рухоме та нерухоме майно; майнові права, що випливають з авторського права,
досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних,
комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної інформації,
навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого
виробництва; права користування землею та інші цінності.
Інвестиційна привабливість – надійне і своєчасне досягнення цілей
інвестора на основі економічних результатів діяльності виробництва, у яке
здійснюються інвестиції. Інвестиційна привабливість визначається комплексом
різноманітних чинників, перелік і вплив яких можуть розрізнятися і
змінюватися залежно як від складу інвесторів, що переслідують різні цілі, так і
від виробничо-технічних особливостей виробництва, що інвестується [3].
До системи факторів, що впливають на інвестиційну привабливість
підприємства громадського харчування можна віднести фактори загальної дії та
фактори регіональної (територіальної) дії (рис. 1).
Інвестиції є рушійним важелем для досягнення належного рівня
конкурентоспроможності підприємствами України. Інвестиційно привабливе
підприємство спонукає інвесторів прийняти рішення стосовно довгострокових
вкладень у капітал для подальшого розвитку підприємства та отримання
відповідного очікуваного прибутку.
Формування інвестиційної привабливості підприємства необхідно для
забезпечення конкурентоспроможності продукції та підвищення її якості,
структурної перебудови виробництва, створення необхідної сировинної бази
для ефективного функціонування підприємств, вирішення соціальних проблем.
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Фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємств
туристичної індустрії

Фактори територіальної
дії

Фактори загальної дії

1) соціально-економічні:

загальний розвиток галузей
економіки;

розвиток фінансово-кредитної
системи;

рівень
купівельної
спроможності населення;

величина попиту;

рівень інфляції.
2) політичні:

політична ситуація в країні;

нормативно-правова база в
галузі інвестування.

 галузева структура економіки регіону;
 розвиток
комерційної
інфраструктури;

стан
дорожньо-транспортної
інфраструктури;
 наявність фінансових ресурсів;
 дії місцевих органів влади в сфері
інвестиційної політики регіону;
 інфраструктура туристичного ринку;
 регіональний потенціал туристичної
індустрії для інвесторів;
 місткість ринку туристичної індустрії

Рис.1 Фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємств
туристичної індустрії[4]
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Тематика: Інші професійні науки
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ОСІБ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ У
ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ
Гриценко Катерина Романівна
Національний університет фізичного виховання та спорту України,
магістрантка
Вступ. Незважаючи на значні досягнення сучасної медицини та
багаточисельні наукові дослідження з даної проблематики, черепно-мозкова
травма (ЧМТ) є однією з провідних причин смертності та інвалідизації
працездатного населення в індустріально розвинених країнах [1]. За даними
сучасних дослідників, в осіб молодого та середнього віку ЧМТ займає перше
місце

серед

причин

смертності,

випереджаючи

пухлинні

та

судинні

захворювання.
За даними провідних вітчизняних неврологів, захворюваність на ЧМТ в
Україні щорічно становить у середньому 400–420 на 100 000 населення,
смертність від неї — 2,4 на 10 000 населення.
30–90 % осіб, які перенесли ЧМТ у вигляді струсу головного мозку або
удару головного мозку легкого та середнього ступеня тяжкості, страждають від
травматичної хвороби головного мозку [7].
Наслідки черепно-мозкової травми надзвичайно різноманітні, виникають
у 30–96 % осіб та залежать як від тяжкості первинного пошкодження, так і від
вторинних пошкоджень, а також від перебігу відновлення [1]. До наслідків
ЧМТ належать неврологічна патологія, що виявляється через 3–12 місяців та
більше

після

травми,

та

ті

клінічні

прояви,

що

зберігаються

або

видозмінюються у вигляді окремих залишкових явищ перенесеної травми.
Необхідно

відмітити,

що

наслідки

ЧМТ

відрізняються

клінічним

поліморфізмом, в основі якого лежать багатокомпонентні патогенетичні
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механізми, що з часом поширюються та призводять до пошкодження
віддалених від вогнища ураження структур. Процес може тривати від декількох
місяців до декількох років та супроводжуватися появою нових неврологічних
та нейропсихологічних симптомів, у тому числі когнітивних розладів.
Відновлення функцій, активності та участі осіб з наслідками ЧМТ потребує
мультідисциплінарної допомоги. Фізичні терапевти та ерготерапевти є
невід’ємною частиною такої команди і тому розробка стратегій фізичної терапії
та ерготерапії для осіб з наслідками ЧМТ є надзвичайно актуальною.
Мета дослідження – провести огляд сучасних поглядів на фізичну
терапію хворих ЧМТ.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних
джерел, метод систематизації наукової інформації.
Результати дослідження та їх обговорення. Неврологічні наслідки ЧМТ
численні та складні, що вимагає широкої та конкретної реабілітації
постраждалої людини. Існують суттєві докази того, що рання та інтенсивна
реабілітація несе багато позитивних ефектів для пацієнтів з ЧМТ, в результаті
пластичності мозку та інших механізмів. У цій гострій фазі фізіотерапевт
частіше фокусується на пасивних вправах для профілактики ускладнень та
підтримки фізіологічних норм [2]. На більш пізніх етапах лікування
складаються

програми

для

функціональної

підготовки

та

тренування

компенсаторних стратегій.
Для повноцінного лікування осіб із ЧМТ, окрім медикаментозної терапії
та нейрохірургічного втручання вагомою та необхідною часткою ефективності
успішного лікування та відновного процесу є фізична терапія (ФТ).
Доведено, що засоби ФТ займають важливе місце в загальній структурі
лікування та реабілітації осіб цієї нозології. Засоби та методи фізичної терапії
будуть різними та залежатимуть від таких факторів як ступінь важкості
пошкодження, клінічна симптоматика, періоди перебігу травми.
Дуже вaжливо суворе дозувaння фiзичних нaвaнтaжень, якi повиннi
вiдповiдaти зaгaльному сомaтичному, психiчному i локaльному стaтусу
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(використaння фiзичних впрaв, що не вiдповiдaють нaявнiй силi м’язiв, стaну
м’язового тонусу, координaторным можливостям, може бути не тiльки
неефективним, a й усклaднювaти спонтaнне вiдновлення порушених функцiй).
Методика ФТ при ЧМТ передбачає застосування не лише вправ різної
спрямованості (загальнорозвиваючі, спеціальні: вправи для тренування та
розвитку сили, рівноваги та координації тощо), а й навчання та тренування
побутових рухових навичок (одягання, переміщення, хода тощо).
При аналізі результатів реабілітаційних втручань, фізіотерапевтами, які
працюють з пацієнтами з ЧМТ, відзначалася відсутність суттєвих відмінностей
між різними методиками реабілітаційного втручання для осіб з ЧМТ, що всі без
винятку ці методи покращують загальний функціональний стан пацієнтів з
ЧМТ, але певні характеристики функціонального стану залишалися без змін [6].
На початку процесу реабілітації, фізичний терапевт визначає наявність та
ступінь фізичних порушень, які можуть бути безпосередньо пов'язані з травмою
головного мозку або мати вторинний характер та відноситися до супутніх
ортопедичних травм або травм спинного мозку . Необхідна коректна оцінка
ступеню наявних неврологічних розладів та пов’язаних з ними порушень в
руховій сфері, формування чіткого уявлення про ступінь і тяжкість травми, все це надає змогу розробити і встановити цілі в SMART-форматі для більш
швидкого досягнення незалежності при виконанні побутових операцій.
Мета обстеження та формування на його основі SMART-цілей полягає в
тому, щоб отримати уявлення про потреби та потенціал пацієнта. Найголовніше
вибрати саме ті характеристики, які найбільше відповідають основній проблеми
пацієнта та максимально враховують його запит щодо очікуваних результатів
реабілітаційного втручання. Віднайти та запропонувати саме ті специфічні
фізіотерапевтичні методи, які мають позитивний вплив на відновлення рухової
сфери у пацієнтів з ЧМТ і можуть бути рекомендовані для застосування для
вказаної категорії хворих[4]. Крім того, також потрібно повторити те ж саме
оцінювання або тести, які були виконані до, під час та після реабілітаційного
втручання, чи цілі були досягнуті.
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Таким чином, можна виділити основнi цiлi в сучaснiй реaбiлiтaцiї
черепно-мозкової трaвми:


вiдновлення рухiв в кiнцiвкaх;



тренувaння нaвичок ходьби;



вiдновлення мови, ковтaння, письмa;



вiдновлення побутових щоденних навичок;



нaвчaння незaлежному aктивному способу життя.

В даний час в публікаціях є відомості щодо практики застосування
фізичної терапії та ерготерапії для людей з ЧМТ, в першу чергу зосереджені на
структурі та функціях тіла: пасивні рухи та рухи з допомогою, які мають
направленість на профілактику контрактур, стимуляційна терапія, вправи для
тренування

витривалості

та

розтягу

м'язів

при

спастичності.

Деякі

реабілітаційні втручання зосереджені та впливають на мобілізацію в сидячому
положенні, особливо якщо переміщення на інвалідному візку передбачається на
постійній основі, а також на тренування самообслуговування.
Часто реабілітаційні завдання, можуть бути зосереджені на зміцненні
м'язів на запобіганні вторинних ускладнень, таких як пневмонія або
контрактури, також можуть базуватися на пропаганді свідомості та чуттєвого
сприйняття. Загальна мета полягає в тому, щоб досягти максимально
можливого ступеня мобільності та незалежності щодо самообслуговування [3,
5].
Виcнoвки. Проблема черепно-мозкової травми залишається однією із
найбільш актуальних медичних та соціальних проблем суспільства. Сучасний
ритм життя, недотримання та байдуже відношення до правил безпеки є одними
з факторів, що можуть призвести до отримання травми. Публікацій, в яких
описуються особливості застосування фізичної терапії при черепно-мозкових
травмах вкрай мало, в роботах медичного спрямування вказується на
необхідність застосування лікувальної гімнастики, фізіотерапії та масажу, але
не наводиться схем та алгоритмів використання вказаних засобів та методів
фізичної терапії. Також залишається недостатньо висвітленим в літературних
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джерелах питання щодо застосування методики ерготерапії для осіб, які
перенесли черепно-мозкові травми. Фізична терапія при черепно-мозкових
травмах є перспективним напрямом розвитку галузі фізичної терапії і
невід’ємною складовою процесу лікування хворих даного контингенту.
Важливість використання методів фізичної терапії в лікуванні та відсутність
чітких схем її застосування вимагають подальших наукових досліджень.
Формування алгоритму застосування методів фізичної терапії при черепномозкових травмах дозволить оптимізувати процес відновного лікування, що, на
нашу думку, є актуальним.
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Тематика: Педагогічні науки
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОГНІТИВНОГО ТА ЕМОТИВНОГО АСПЕКТІВ
БЛЕНДИНГУ
Громова Д.С.
Сумський державний університет
Тел:+380995093214
dariagromova29@gmail.com
Словотвір як мовне явище є і завжди буде залишатися цікавим для
науковців, адже як вважає відомий український мовознавець І. Вихованець,
саме словотвір є тим «вічним двигуном» кожної живої мови. У словотворі
добре видно творчість та фантазію представників тієї чи іншої нації. Блендинг є
одним з найнеординарніших способів словотворення, тому це складне
лінгвістичне поняття привертає увагу дослідників вже не одне десятиліття. У
сучасній лінгвістиці блендинг належить до дискусійних явищ з огляду на
розмаїття дослідницьких позицій щодо її сутності, статусу та визначальних
ознак. Науковці займаються поглибленим вивчанням блендингових лексем, як
таких мовних фактів, що не набули однозначного тлумачення в традиційній
лінгвістиці і залишаються предметом гострих дискусій. Вони не лише сприяють
концентрації інформації в повідомленні, і, маючи високий ступінь еліптичності,
відповідають тенденції сучасної мови до раціонального скорочення та
обмеження

надмірних

мовних

засобів,

але

й

виконують

когнітивно-

номінативну функцію, виступаючи у якості засобу формування нових понять
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[2, с.96]. Крім того, бленди, які часто реалізують згорнуті словосполучення або
навіть речення, є осередками концентрації змісту, в тому числі й емотивнооцінного, а тому відіграють у системі комунікації важливу текстоутворюючу та
комунікативну роль і надають когерентності мовленнєвому продукту. Аналіз
теоретичного матеріалу показав, що жоден з класів слів в сучасній англійській
мові не має стільки термінологічних позначень, як клас лексично телескопічних
одиниць. До парадигми метазнаків цього явища відносяться: блендинг,
гібридизація, телескопія, контракція, словозлиття, лексичне зрощення. Це
свідчить

про

багатоплановість

підходів

до

вивчення

проблеми

та

неоднозначність визначення цього явища. Не менш складна ситуація склалась у
визначенні місця блендингу в словотворчій системі англійської мови.
Основними причинами використання блендингових одиниць можна визначити
наступні: вираження сатири, іронії чи каламбуру, імітація чиєїсь манери у
розмові, спосіб самовираження, гра слів чи просто намагання зберегти час та
зусилля для пояснення чогось. Саме завдяки поєднанню декількох функцій,
зокрема взаємозв’язку емотивної та когнітивної функцій – блендинг слугує
дієвим засобом здійснення впливу на аудиторію, привертаючи та утримуючи її
увагу. Блендинг як засіб словотвору набирає значної популярності та
зустрічається в багатьох інших мовах, окрім англійської, а саме в німецькій,
хорватській, українській, російській. Саме ці блендингові одиниці стають
джерелом

словоформуючих

афіксів

та

поєднувальних

лексем,

використовуються у сфері інтернет-комунікацій та складають частину
термінології у фармацевтичній номенклатурі [3, с.183]. Дотепний характер
блендів робить їх незамінними у сучасному світі.
Функції, що виконують блендингові одиниці, є досить різноманітними і
майже не відрізняються в різних мовах. Бленди створюються з прагматичних
причин,

щоб

дати

назву

новим

продуктам,

винаходам,

ідеям

або

соціокультурним явищам, зазначаючи емотивну здатність. Слід також
зазначити, що блендингові лексеми використовуються для позначення тих
речей, понять тощо, які потребують об’ємного опису, за допомогою більш
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конкретної, лаконічної або короткої форми, враховуючи когнітивний аспект
цього явища.
В основу семантики похідного слова лягає сформована в голові людини
або формована в міру необхідності певна пропорційна структура зі строгими і
регулярними правилами об'єктивації, так як вони задаються словотворчим
моделюванням.

Ж.

Фоконьє

стверджує,

що

концептуальна

інтеграція

(conceptual integration), або концептуальний блендинг (conceptual blending), є
основою ментальної здібності, яка веде до нових значень, глобальним осяянь,
концептуальної компресії, зручної для пам'яті, а також маніпулювання
значеннями. Багато в чому цей процес, незважаючи на складність, протікає
несвідомо [1, с. 24]. Зв'язок мовного і ментального рівнів проявляється в тому,
що в результаті пізнавальної діяльності людини з'являються концепти, які
згодом стають невід'ємною частиною загальної концептуальної системи і
репрезентуються

в

мові.

Закріпилися

отримані

концепти,

зберігаючи

дериваційні зв'язку з вихідними структурами, створюють основу для
подальшого процесу розвитку. При цьому, з огляду на відносно обмежений
набір матеріальних засобів мови і величезну кількість різноманітних значень,
які

потрібно

передати,

процес

концептуальної

деривації

відбувається

безперервно. Також важливо враховувати, що концепт – це динамічне явище,
так як вміст концепту, а також його взаємозв'язок з іншими концептами
залежать від змін у свідомості, які визначаються в суспільному житті, зміною
пріоритетів і цінностей. Величезна кількість блендів з'являється на стику XXXXI столітті, що пояснюється рядом чинників: прагненням до економії мовних
коштів і зусиль, поширенням всесвітніх мереж і популярністю використання
мовної гри в Інтернеті та засобах масової інформації. Здатність блендингових
одиниць привернути увагу до незвичайної мовної форми, наприклад іронічне
Лоллівуд (Лахора (пакистанське місто) + Голлівуд) робить блендинг
широкозастованим [4, с. 62]. Блендинг обширно використовується в ергонімії,
а саме в найменуваннях торгових марок і рекламних продуктів, наприклад:
Amway –American Way, Camcorder – camera + recorder.

409

Тому, будучи ємними і в той час економними одиницями, бленди активно
поповнюють словниковий склад сучасної англійської мови в

політичній,

економічній, рекламній сферах та інших.
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Тематика: Історичні науки
ПІДГОТОВКА АСТРОНОМІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
УКРАЇНИ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
Грушицька І.Б.
Одеський національний політехнічний університет, кандидат історичних
наук, старший викладач кафедри політології,
https://orcid.org/0000-0002-3746-0161, ira1973@breezein.net
Встановлення радянської влади в Україні супроводжувалося проведенням
реформ майже всіх сфер життєдіяльності суспільства. Рішенням наркомату
освіти УССР на початку 20-х рр. ХХ ст. було проведено реформу вищої освіти в
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республіці, ліквідовано університети як «буржуазні пережитки», а на їх базі
було відкрито Інститути народної освіти. У результаті таких структурних змін,
вища освіта УСРР стала суттєво відрізнялася від вищої школи в РСФРР, де на
відміну від України збереглися класичні університети [4, с. 11].
Пошуки нових форм не обмежилися змінами університетської структури,
вони стосувалися й методів викладання та обліку знань. Замість лекцій у
більшості випадків було запроваджено лабораторно-семінарський характер
викладання й бригадно-лабораторний метод навчання. Було скасовано іспити,
заліки, дипломні роботи, вчені ступені й звання, 1931 р. скасована система
факультетів. Дуже часто змінювалися навчальні плани [1, с. 42].
Як і до революції, у 20-ті рр. минулого століття у навчальних закладах
спеціального прийому на астрономію не було. На фізико-математичних
факультетах на першому курсі для всіх студентів читали курс загальної
астрономії. На другому й третьому курсах окремі студенти починали
спеціалізуватися з астрономії. Але унаслідок ліквідації університетів підготовка
астрономів у вищій школі майже припинилася [1, с. 42].
Прийняття радянським урядом низки постанов у 1932-1934 рр. з метою
процесу уніфікації вищої школи СРСР за єдиним російським зразком стали
закінченням цього періоду реорганізацій [4, с. 11]. Ліквідацію розбіжностей у
системі організації вищої освіти у союзних республіках було затверджено
Постановою ЦВК СРСР від 19 вересня 1932 р. «Про навчальні програми й
режим у вищій школі та технікумах» [1, с. 45]. Структура, управління та
організація навчального процесу окреслювалися у постанові колегії Наркомату
освіти УСРР «Про заснування державних університетів» від 3 січня 1933 р.
Було відновлено статус Харківського, Одеського та Київського університетів.
1934 р. знову було введено наукові ступені й звання [1, с. 45]. 23 червня 1936 р.
вийшла Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про роботу вузів і про керівництво
вищою школою». Введення у дію цих нормативних актів призвело до розробки
стабільних навчальних планів, визначення чіткого графіку навчального
процесу,

введення

єдиної

системи

оцінювання,

затвердження

лекцій,
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лабораторних та практичних робіт основними формами проведення навчальних
занять, що суттєво вплинуло на покращення навчального процесу в
університетах і підвищило якісну підготовку фахівців [4, с. 12].
1936 р. кафедру астрономії Одеського університету очолив професор
К. Д. Покровський, який був одночасно директором обсерваторії Одеського
університету (від 1934 р.) і деканом фізико-математичного факультету. При
ньому підготовка астрономів була відновлена, але з астрономії спеціалізувалися
окремі студенти. У Харківському університеті до початку війни підготовка
астрономів також здійснювалась шляхом спеціалізації в галузі астрономії
окремих

студентів

математичного

відділення

фізико-математичного

факультету. Кафедру астрономії у Харкові очолив М. П. Барабашов, який читав
загальну астрономію й астрофізичні курси. У Київському університеті до 1939
р. кафедру астрономії очолював професор С. Д. Чорний. На фізикоматематичному факультеті здійснювалася підготовка окремих астрономів.
1939 р. завідувачем кафедри став С. К. Всехсвятський. Цього ж року вперше
було проведено набір до астрономічної групи серед студентів 4 курсу. Перший
випуск астрономів у кількості 5 осіб відбувся 1941 р. [1, с. 50].
Внаслідок таких змін в організації навчального процесу у вищій школі
стала зростати чисельність підготовлених кадрів студентів і аспірантів у всіх
галузях астрономії (див. таблицю 1.).
Таблиця 1
Відомості про кількісний склад наукових кадрів у галузі астрономії в
університетах України у порівнянні з московськими й ленінградськими
астрономічними установами [5].
Роки

Пулково

Москва

Ленінград

Харків

Київ

Одеса

1900—1901

23

2

2

1

2

2

1913—1914

26

2

2

3

3

2

1935—1936

55

43

28

17

6

8
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Після визволення України у Київському, Харківському й Одеському
університетах на фізико-математичних факультетах було відновлено підготовку
астрономів. Спочатку набір до астрономічних груп проводився на 2-3 курсах у
кількості 5-15 чоловік. Прийом на перший курс було відкрито 1955 р. у Харкові
(10 осіб), 1957 р. в Одесі (5 осіб), 1960 р. у Києві (15 осіб). Викладання
забезпечували кафедри астрономії під керівництвом видатних астрономів,
засновників всесвітньовідомих наукових шкіл М. П. Барабашова (Харків), С. К.
Всехсвятського (Київ) і В. П. Цесевича (Одеса). Студенти спеціалізувалися в
галузі астрометрії, небесної механіки й астрофізики [1, с. 58]. В Одесі на
фізико-математичному факультеті (деканом у той час був В.П. Цесевич) було
створено дві астрономічні кафедри: кафедру астрофізики (завідувач В.П.
Цесевич) і кафедру астрономії (завідувач К.М. Савченко), при цьому остання
1953 р., після виходу на пенсію завідувача кафедри теоретичної механіки
професора Н. С. Васильєва, була об'єднана з нею й стала кафедрою астрономії й
теоретичної механіки. Але 1956 р. після смерті професора К. М. Савченка
астрономічні кафедри було об'єднано в одну під загальною назвою кафедра
астрофізики й небесної механіки, завідувачем якої став В. П. Цесевич. 1960 р.
фізико-математичний факультет було розділено на два факультети – фізичний,
на який перейшла кафедра астрономії, і механіко-математичний, де була
утворена кафедра теоретичної механіки. До 1960 р. кафедра астрономії
готувала дві групи студентів: на фізичному відділенні – спеціалізацію
астрофізики, на математичному відділенні спеціалізацію астрометрії [3].
Здійснювалася підготовка астрофізиків у Львівському університеті. на
фізичному факультеті у межах спеціалізації «Фізика» [1, с. 58]. Хоча
астрономічна кафедра там була закрита 1949 р.
Досягнення СРСР у дослідженні космосу наприкінці 50-х – початку 60-х
рр. справили величезний вплив на розвиток астрономії в країні й сприяли
розширенню підготовки астрономів. Для координації робіт з підготовки кадрів
при Астрономічній Раді АН СРСР у 60-х рр. було створено Комісію з
підготовки астрономічних кадрів [1, с. 58].
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Провідні українські астрономи неодноразово піднімали питання щодо
збільшення плану прийому на спеціальність «Астрономія» та запровадження
підрозділу на спеціалізації, зокрема, про це йшлося у доповідній записці «Про
підготовку кадрів і розвиток наукових досліджень у галузі астрономії в
університетах України протягом 1961-1975 рр.», підготовленій у жовтні 1960 р.
директором Астрономічної обсерваторії Одеського університету В. П.
Цесевичем за дорученням академіка Академії Наук УРСР М. П. Барабашова,
професорів С. К. Всесвятського і М. С. Ейгенсона, доцентів А. Ф.
Богородського й Б. Л. Кащеєва [2].
У 60-х-70-х рр. ХХ ст. у СРСР готували астрономів 8 університетів. В
Україні на астрономічних відділеннях фізичних факультетів за спеціальністю
«Астрономія. 2015» здійснювали підготовку Київський (15 осіб), Харківський,
Одеський (по 10 осіб) університети. Московський, Ленінградський і Казанський
університети здійснювали прийом по 25 осіб [1, с. 59.]
Тільки у Московському й Ленінградському університетах офіційно
існував підрозділ на спеціалізації. У інших університетах підрозділу на
спеціалізації не було – там формально випускали фахівців широкого профілю. З
початку

60-х

років

деякі

університети

Радянського

Союзу

готували

астрофізиків у межах спеціальності «Фізика, 2016». Серед них – Львівський,
Сімферопольський, Ужгородський університети. Кількість студентів не
перевищувала 10 осіб. Астрофізична спеціалізація починалася з третього курсу
[1, С.61-62].
Отже, підготовка професійних астрономів в університетах України у
радянські часи розпочалася у 2-й половині 30-х років минулого століття
шляхом спеціалізації в галузі астрономії окремих студентів математичних
відділень фізико-математичних факультетів. У Київському університеті перед
війною вперше було здійснено спробу спеціалізації астрономів в окремій групі
на 4 курсі. Централізований набір на спеціальність «Астрономія» на перший
курс було започатковано у 2-й половині 50-х років ХХ століття. Збільшення
плану прийому, яке було обумовлене успіхами СРСР у дослідженні космосу,
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відбулося у 60-х роках минулого століття. Проте в кількісному відношенні план
прийму в українські університети на астрономічні спеціальності був у півтора
або два з половиною рази меншим, ніж у російські університети.
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Тематика: Економічні науки
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Грушко Олександр
Науковий керівник: Богацька Н. М.
к. е. н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Планування – це процес визначення пріоритетів, методів і цілей,
визначення всіх матеріально-технічних ресурсів підприємства

та пошук

найбільш ефективних способів їх реалізації на ринку. Зазвичай підприємство
самостійно аналізує ринок та намагається знайти шляхи найбільш ефективного
задоволення потреб споживачів в різних видах продукції та доведення якості
продукції до найвищого рівня якості, що дозволить зайняти одну із найвищих
ланок на ринку.
Наприклад, стоїть мета збільшити виробничий обсяг до певного розміру,
досягти цього дозволить збільшення ефективності потужностей виробництва,
підвищення кваліфікації персоналу, купівля додаткових елементів і засобів
виробництва. Задля реалізації цих дій потрібне додаткове вкладення ресурсів,
що дозволить отримати додатковий дохід. Охарактеризувавши всі вище
викладені показники підприємство обирає найбільш підходящий варіант
подальших дій. Якщо отримані результати не задовільнять

керівництво

підприємства, то будуть прийматися рішення до зміни курсу напрямку і пошук
нових варіантів дій відповідно до існуючих реалій. Якщо обраний метод у
процесі реалізації набуде ситуаційної зміни (вихід або тимчасовий вихід з ладу
устаткування, зниження або підвищення показника мінімальної заробітної
плати, зміни в законодавстві країни щодо податкових зборів та стягнень і навіть
зміни попиту з сторони споживача), то це буде змушувати до повторного
проведення аналізу та зміни курсу напрямку підприємства [1, с.21].
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Незалежно від виду та спрямування, підприємство складається з так
званої виробничої системи, що є результатом поділу праці. Підприємство є
однією із складових економічної системи держави і воно має виконувати всі
вимоги, так звані "правила гри", що диктує держава в якій воно знаходиться.
Маючи широкий спектр можливостей та наданих прав, підприємства
також несуть відповідальність за всі види діяльності і повинні стежити
самостійно за всіма змінами кон'юнктури ринку, аналізуючи всі ризики.
Менеджери підприємства повинні керуватися принципами планування [2, що
включають в себе наступні складові:


системність – охоплення всіх тенденцій, сфер діяльності, в’язків та

змін тенденцій підприємства;


цільова спрямованість – наявність напрямку дій та визначених цілей

діяльності підприємства в майбутньому;


безперервність – зміна та корегування планів діяльності відповідно до

тих змін що змушують проаналізувати весь спектр дій і пошук оптимального
варіанту дій;


оптимальне користування ресурсами

– максимізація найбільш

ефективного використання наявних у використанні ресурсів підприємства;


гнучкість – наявність резервних запасів ресурсів при зміні умов

діяльності та непередбачуваних ситуаціях;
Дивлячись на цілі діяльності, підприємство створює систему планування,
яка може містити будь-які види планів.
План – це розробка, вираз цілей та шляхів досягнення певної мети за
певний проміжок часу, враховуючи всі можливі аспекти планування[3, с.12] .
Залежно від широти охоплення об'єкта планування виділяють:


стратегічні – плани, що характеризують позиції та місце підприємства

відповідно зовнішнього середовища;


тактичні – плани, що виділяють методи та способи досягнення цілей і

як правило характеризуються охопленням в короткий термін;
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оперативні – плани, що мають в собі більш деталізовані методи

досягнення поставлених цілей на короткі часові проміжки (зміну, добу, декаду,
місяць).
За періодом в часі плани розрізняють:


короткострокові (період планування менше року);



довгострокові (строк планування, більший за рік) .

Підприємство являється відкритою та цільовою системою, що є
наслідком багатогранності конкурентних функцій управління [4, с.110-112].
Виходячи з цього підприємство має ієрархічну цільову систему, що
характеризується кількісними та якісними показниками, що виділяють напрями
діяльності на ринку.
Система цілей має вигляд "дерева" цілей і складається з таких рівнів:


вершина "дерева" несе в собі назву основної діяльності підприємства,

що зазвичай називається місією;


другий рівень відображає цінності в середині колективу підприємства;



цілі, які розташовані нижче мають назву робочі цілі, призначення

яких полягає в пошуку умов, які необхідні підприємству.
Отже, спостерігаючи сучасні умови господарювання можна виділити
великий спектр способів планування і підприємство може вибрати з них
найбільш імпонуючі йому методи дій та розробки методів планування.
Останнім часом у використання входять автоматизовані та механізовані методи
на основі складних комплексів. Сучасне планування спрямоване на полегшення
та більш раціональне ведення та використання ресурсів підприємства,
запобіганню помилок, що можуть негативно вплинути в майбутньому.
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Тематика: Педагогічні науки
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОБЕЗПЕКИ І
БІОЕТИКИ
Гудзенко О.В.
Національний університет харчових технологій, к.б.н.
ov_gudzenko@bigmir.net
Біоетика як нова галузь знання фокусує необхідність орієнтації на
майбутнє, на формування у кожної людини такої системи цінностей, яка
забезпечить їй розуміння знання. Біоетика – світоглядна, інтегративна галузь
знання, заснована на цінностях та ідеалах гуманізму, добра і взагалі, на пошук
меж етично допустимого втручання в природні структури та динаміку живих
організмів.
Наявний в Україні досвід викладання біоетики як окремої дисципліни
вкрай обмежений. Предмет «Біоетика» досі не введено в державний стандарт
освіти, відсутні самостійні кафедри біоетики, тобто в Україні біоетика як
предмет перебуває на початковій стадії організації. Так, спеціальний курс з
біоетики був затверджений лише як елективний для медичних ВНЗ України.
Можна побачити велику варіабельність годин, відведених на викладання
біоетики, та навчальної літератури. Вона все ще сприймається, у кращому разі,
як елективний предмет для фахівців медиків [1].
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Наявний досвід викладання біоетики як навчальної дисципліни в Україні
й ряді інших держав дає змогу зробити висновки про однобічність бачення
біоетики. По-перше, існує тенденція викладання біоетики викладачамилікарями як вузькофахової прикладної біомедичної етики. По-друге, проблеми
біоетики, медичної деонтології й лікарської етики не можуть успішно
вирішуватися в практичній діяльності медиків без знання ними, наприклад,
правових норм, передбачених законодавством у галузі охорони здоров’я. Це
викликає необхідність упорядкувати нормативну базу медичної діяльності й
забезпечити юридичну компетентність фахівців. По-третє, навіть коли освітній
рівень можна визнати задовільним, виявляється, що ця медико-етична
освідченість часто має традиційно патерналістський характер. Патерналізм, у
свою чергу, укорінений в авторитарну етику, що визнає вищою цінністю
інтереси суспільства, держави, науки, а не індивідууму. Це ставить нас перед
необхідністю формування в медиків, біологів, генетиків, у політиків і
звичайних громадян нової гуманістичної біоетичної установки, яка досягається,
зокрема, шляхом біоетичної освіти. На сучасному етапі вкрай необхідна
організація біоетичної освіти, структурні й кадрові рішення, формування нових
навчальних програм, уведення біоетичних спеціальностей, бакалаврських,
магістерських і докторських програм з біоетики. Головним у досягненні цієї
мети є вирішення проблеми дефіциту кваліфікованих викладачів з біоетики та
відсутності інституту їх підготовки. Це можна зробити за допомогою
педагогічних університетів. Успішна розробка й реалізація освітніх програм з
біоетики критично залежить від якості підготовки викладачів. Дотепер існують
різні думки щодо того, який фахівець повинен викладати біоетику у ВНЗ:
філософ, медик, юрист, соціолог або священик. На сьогодні в Україні, як
зазначалося вище, немає навчальних закладів і кафедр, які готують фахівців із
цього напряму. Фахівці з біоетики потрібні для розробки нової моральної та
гуманістичної орієнтації. Додаткова спеціалізація з біоетики відкриває перед
майбутніми випускниками університетів нові перспективи працевлаштування
[1, 2].
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Предметом розгляду біоетики є насамперед новітні досягнення біології та
медицини щодо визначення ступеня їхньої небезпеки для людини і суспільства
сьогодні й у майбутньому. Біоетика спрямована на розроблення моральних, а в
подальшому і законодавчих заходів, що зможуть відгородити індивідуум,
суспільство і людство в цілому від небажаних, а іноді й згубних наслідків
упровадження в практику нових медико-біологічних технологій. Становлення і
швидкий прогрес біоетики пов'язані з революційними змінами та досягненнями
у сфері медико-біологічних дисциплін. Йдеться про розшифрування генома
людини, клонування тварин, можливість клонування людини, штучну зміну
статі, екстракорпоральне запліднення, використання трансгенних рослин для
харчування, успіхи генної терапії, лікування із застосуванням ембріональних
тканин, нові засоби планування сім'ї, прогрес трансплантології, запровадження
новітніх технологій діагностики, лікування і профілактику різних захворювань
людини.
Під час вивчення курсу відбувається систематизація та узагальнення
знань, які були отримані студентами під час навчання та формування розуміння
щодо загальних правил утворення міждисциплінарних зв'язків з метою їх
практичного використання. Дана дисципліна є важливою в підготовці
майбутнього біолога, вона допомагає інтегрувати знання, отримані при
вивченні таких дисциплін як генетика, молекулярна біологія, мікробіологія,
філософія, соціологія, психологія та ін. Вивчення закономірностей правового
регулювання біологічних та медичних досліджень, поняття про етичність
сучасних

технологій,

поняття

про

безпеку

використання

сучасних

біотехнологій – все це є необхідною складовою освіти за спеціальністю
"Біологія". Предметом дисципліни є основні закони та правила біологічної
етики і використання цих правил за умов застосування новітніх медикобіологічних методів та технологій. В рамках дисципліни розглядаються базові
технології, які застосовуються в різноманітних напрямках біотехнології та
медицини. Метою дисципліни є вивчення умов і особливостей застосування
сучасних медико-біологічних підходів та сучасної клітинної і молекулярно-
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генетичної біотехнології, з’ясування етичних та правових аспектів їх
використання в науці і практиці. Завданням дисципліни є надання майбутнім
фахівцям системи знань з теоретичних основ та практичного втілення сучасних
технологій і застосування майбутніми фахівцями етичного підходу з розвитку і
використання новітніх медико-біологічних технологій [1-3].
При викладанні основ біоетики та біобезпеки застосовуються традиційні
форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації.
Дидактика пропонує ці форми, як засоби управління пізнавальною діяльністю
студентів для вираження певних навчальних завдань. Разом з цим, враховуючі
морально-етичні аспекти цієї дисципліни, соціально-правову значимість,
стратегічні національні завдання, необхідна тактика підвищення ефективності
навчання з залученням інноваційних технологій.
Недоліки традиційних форм навчання спонукають викладачів кафедри
вдосконалювати органiзацiйнi форми та засоби навчання. Застосування
комп’ютера в навчальному процесі дозволяє тією чи іншою мірою вирішити
завдання вдосконалення організаційних форм навчання, що сприяють як
освітньому, так і виховному ефекту. Комп’ютер є унікальним засобом
навчальної діяльності, він може бути використаний на самих різних за змістом і
організацією заняттях. На даний час переважаюча кількість студентів має
достатній рівень володіння комп´ютерними технологіями. Тому

матеріали

практичного заняття, окрім реферату, як форми науково-дослідної роботи
студентів подається у вигляді мультимедійної презентації, що дозволяє їм
оволодіти навичками творчої роботи, визначати вузлові питання, робити
висновки по темі. Також ця форма досить вдало поєднує самостійну та
аудиторну форми роботи. Дає можливість викладачу оцінити ступінь участі
кожного студента, здатність студентів систематизувати та узагальнювати
матеріал, який отримано на основі вивчення літературних джерел, а також
особисту думку та висновки авторів повідомлень.
Таким чином, сучасний етап модернізації освіти нерозривно пов'язаний з
упровадженням інноваційних технологій, комунікаційних засобів навчання,
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використанням у навчальному процесі новітніх досягнень науки і техніки,
формуванням у молоді потреби навчатися упродовж усього життя, щоб бути
захищеними і конкурентоспроможними на ринку праці.
Біоетика як дисципліна посідає гідне місце в навчальному процесі
студентів вищих навчальних закладів, що знайшло своє відображення у тому,
що з певного часу цей предмет є обов’язковим компонентом навчальної
програми. Викладання біоетики – найважливіше підтвердження реформи всієї
системи викладання суспільних дисциплін у вищих закладах, зв’язка між
сучасним арсеналом гуманітарних знань та реальними гострими проблемами
медичної науки та практики. Це обумовлено тим, що біоетика стала логічною
відповіддю на численні етичні запитання і проблеми, що з’явилися останніми
десятиліттями в процесі клінічної роботи, а також під час біомедичних
досліджень і експериментів. Вона покликана не тільки ідентифікувати й
аналізувати конфліктні ситуації, що виникають на стику медицини, біології,
філософії та юриспруденції, а й визначати конкретні шляхи їхнього
розв’язання.
З урахуванням нашого досвіду, ми вважаємо, що найбільш оптимальною
моделлю викладання дисципліни є впровадження дискусійного підходу, який
дає можливість залучити всіх здобувачів освіти у групи, у формі вільного
спілкування розглянути позитивні та негативні аспекти того чи іншого питання,
а також надати можливість самостійно визначитись з певними висновками.
Практичні заняття з дисципліни «Основи біобезпеки та біоетики» проходять у
вигляді семінарів-диспутів, на яких студенти розділені, по-перше на кілька
груп, кожна з яких готує доповідь з певного питання.
Ще однією з форм роботи на заняттях є розв’язання ситуаційних завдань,
які можуть проводитись у формі рольових ігор. Так викладач пропонує ту чи
іншу ситуацію, яка потребує розв’язання, перш за все з морально-етичних
позицій. Але при вирішенні проблеми обов’язково враховуються правові
аспекти, що дозволяє на прикладному рівні засвоїти положення міжнародних та
національних нормативних документів. Разом із тим, у зв’язку з виникненням у
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біоетиці багатьох дискусійних питань, створенням нових регуляторних
положень відповідно до змін законодавства в різних країнах викладачі
відповідної спеціальності повинні бути обізнані з новітніми розробками. Таким
чином, потрібна творча інтеграція викладачів вищих навчальних закладів з
представниками державних органів.
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424

Тематика: Інші професійні науки (Технічні науки)
628.345.6; 628.349.087.4; 628.349.087.5
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Гулевський В.Б.
ORCID 0000-0003-1434-9724
кандидат технічних наук, доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного
vadym.hulevskyi@tsatu.edu.ua
Постол Ю.О.
ORCID 0000-0002-0749-3771
кандидат технічних наук, доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного
Журавель Д.П.
ORCID 0000-0002-9611-2781
доктор технічних наук, професор
Таврійський державний агротехнологічний університет імені
Дмитра Моторного
Стручаєв М.І.
ORCID 0000-0002-8891-4960
кандидат технічних наук, доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет імені
Дмитра Моторного
Ковальов О.В.
ORCID 0000-0002-5822-5494
старший викладач
Таврійський державний агротехнологічний університет імені
Дмитра Моторного

425

Постановка проблеми. Одними з основних джерел забруднення і
засмічення водоймищ є недостатньо очищені стічні води промислових
підприємств. Виробничі стоки утворюються на різних підприємствах, на яких
вода використовується у виробничому циклі, тому стан довкілля безпосередньо
залежить від

міри

очищення

промислових

стічних вод

від близько

розташованих підприємств [1]. Забруднення води відбувається внаслідок
надходження у водойми зі стічними водами різних шкідливих домішок
неорганічної

(кислоти, мінеральні солі, луги тощо) й органічної природи

(нафта й нафтопродукти, органічні сполуки, поверхнево-активні речовини,
миючі засоби, пестициди тощо). Оскільки стічні води мають складний склад,
виробити оцінку змісту кожного із забруднюючих речовин надзвичайно
складно. Кожен шкідливий чинник має власний набір характеристик. Іноді один
показник може говорити про існування декількох забруднень. Очищення води
повинне видалити негативні для довкілля речовини. Різноманітність різних
забрудників породжує не меншу різноманітність способів очищення води від
них.
Існує велика кількість способів очищення стічних вод і різні види їх
класифікації [2,3,5,6]. Застосування того чи іншого способу чи методу
очищення води визначається залежно від агрегатного стану, складу і
концентрації

забруднюючих

речовин.

Застосування

різних

способів

електрообробки повинно бути в кожному конкретному випадку економічно
обґрунтовано. Тому при порівнянні різних методів водоочищення слід суворіше
враховувати енерговитрати на всі основні і допоміжні технологічні операції, що
дозволить дати глибоку і всебічну техніко-економічну оцінку методів та
обґрунтувати вибір найбільш раціональної технології.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що для створення
будь-якого технологічного процесу і, отже, його апаратурного оформлення
необхідно мати математичний опис механізму явищ, що відбуваються в об'єкті,
що проектується, встановити баланс взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів
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системи і правильно вибрати для обґрунтування раціональності експлуатації
обладнання та ефективності ведення процесу - критерій оптимальності.
Електрохімічне очищення забруднених природних і стічних вод
засновано на використанні електричної енергії при проведенні процесів
електролізу водних розчинів електролітів. Ці методи дозволяють коригувати
фізико-хімічні властивості оброблюваної води, концентрувати і забирати з неї
цінні хімічні продукти і метали, забезпечують глибоку мінералізацію
органічних

забруднень,

мають

високий

бактерицидний

ефект,

значно

спрощують технологічні схеми очистки. У багатьох випадках електрохімічні
методи є екологічно чистими, що виключають «вторинне» забруднення води
аніонними і катіонними залишками, характерними для реагентних методів
[3,5,6].
Мета і завдання статті. Підвищення ефективності очищення стічних вод
за рахунок використання електрохімічних технологій.
Виклад основного матеріалу. Електрохімічна обробка застосовується
для освітлення і знебарвлення природних вод, їх зм'якшування, очищення від
важких металів (Cu, Co, Cd, Pb, Hg), хлору, фтору і їх похідних, для очищення
стічних вод, що містять нафтопродукти, органічні і хлорорганічні сполуки,
барвники, СПАВ, фенол. Перевагами електрохімічного очищення води є те, що
вона дозволяє коригувати значення водневого показника рН і окислювальновідновного потенціалу Еh, від якого залежить можливість протікання різних
хімічних процесів у воді; підвищує ферментовану активність активного мулу в
аеротенках; зменшує питомий опір і покращує умови коагуляції і седиментації
органічних опадів.
З електрохімічних методів очищення стічних вод поширення одержали електрокоагуляція, електрофлотація.
Процес
прогресивний

електрокоагуляції - це
метод,

що

має

надійний,

підвищену

економічно

здатність

до

доцільний,

автоматизації,

модернізації та високу ефективність видалення забруднюючих речовин. Метод
електрокоагуляції, який засновано на електролізі з використанням металевих

427

(сталевих

або

алюмінієвих)

анодів,

що

піддаються

електролітичному

розчиненню під впливом електричного поля використовують в системах
локального очищення стічних вод, забруднених тонкодисперсними та
колоїдними домішками. Очищення здійснюють від різних емульсій, масел,
жирів, нафтопродуктів, сполук хрому та інших важких металів. Ефективність
очищення становить: від нафтопродуктів і масел 54–68%, від жирів – 92–99%.
Електрокоагуляційні установки мають продуктивність 50 м3 год.
Конструктивно електрокоагулятор зазвичай є корпусом прямокутної або
циліндричної форми, в якій поміщають електродну систему - ряд електродів
(рис.1).

Рисунок 1 – Електродна система електрокоагулятора

На процес електрокоагуляції чинить вплив матеріал електродів, відстань
між ними, швидкість руху стічної води між електродами, її температура і
сольовий склад, напруга, сила і щільність електричного струму. Як показали
дослідження, зазвичай величина напруги на ванні електрокоагулятора не
перевищує максимально допустимої напруги для використовуваних джерел
постійного струму і знаходиться в межах 6-12 В [7].
Переваги методу :
− висока продуктивність;
− простота експлуатації;
− малі займані площі;
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− мала чутливість до змін параметрів процесу;
−

отримання

шламу

з

хорошими

структурно−механічними

властивостями.
Недоліки методу;
− значна витрата електроенергії;
− значна витрата металевих розчинних анодів;
− пасивація анодів;
− неможливість витягання з шламу важких металів із-за високого вмісту
заліза;
− неможливість повернення води в оборотний цикл із-за підвищеного
солевмісту;
− необхідність попереднього розбавлення стоків до сумарної концентрації
іонів важких металів 100 мг/л.
Електрофлотацію здійснюють, пропускаючи через воду постійний
електричний струм. Безпосередньо очищення стічних вод електрофлотацією
здійснюється в електрофлотаторі - апараті для розподілу фаз. Суть способу
електрофлотації очищення стічних вод полягає в перенесенні забруднюючих
часток з рідини на її поверхню за допомогою бульбашок газу, що утворюється
при електролізі стічних вод. В процесі електролізу води на катоді виділяється
водень, а на аноді – кисень.
Конструкції апаратів для електрофлотаційного очищення досить прості
(рис. 2) і можуть розрізнятися, але найосновніше конструктивне рішення
припускає наявність обов'язкових вузлів: місткості постійного рівня, одного або
декількох електродних блоків, камер для очищеної води і флотошлама,
пристрою для збору піни, джерела постійного струму [4].
Перспективність електрофлотації пов'язана зі створенням при електролізі
води високодисперсних бульбашок газу, що дозволяє витягати частки зважених
речовин (дисперсної фази) без використання реагентів – збирачів [3,4].

429

Найбільш суттєвий недолік способу полягає в тому, що у міру
проходження електричного струму через рідину утворюються відкладення
солей на електродах.

Рисунок 2 - Схема електрофлотатора горизонтального типу (1 - корпус; 2
- відсік неочищеної води; 3 - відсік очищеної води; 4 - відсік для піни; 5 скребковий механізм; 6 - електродна камера; 7 - підведення неочищеної води; 8
- відведення очищеної води; 9 - труба для випуску осаду; 10 - відведення
пінного продукту; 11 - збірний колектор очищеної води; 12 - розподільний
колектор неочищеної води; 13 - розподільні грати)
Висновки. На підставі проведеного аналізу виявлено, що розробка і
впровадження електрохімічних методів очищення стічних вод є прогресивним
напрямком у технології очищення стічних вод, які знаходять широке
застосування як альтернативні, коли традиційні способи механічної, біохімічної
і фізико-хімічної обробки води виявляються недостатньо ефективними або не
можуть бути використані через дефіцит виробничих площ, складності доставки
і використання реагентів, або з інших причин. Основним недоліком таких
технологій є підвищені витрати електричної енергії, тому їх практичне
використання перспективне лише для невеликих об’єктів.
Таким чином, підвищення ефективності очищення, удосконалення
технологій і технічних засобів електрохімічних методів очищення вимагає
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розробки нових конструкцій, оскільки є вагомим резервом вдосконалення
технологічних процесів.
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МОТИВАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОК ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ В
ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Гуляева А.С.
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
Аннотация:
В статье представлены альтернативные методы в заинтересованности
спортивной деятельности для студенток, которые непременно способствуют
укрепления здоровья и формирования двигательной активности, после занятий
физической культуры в ВУЗе.
Ключевые слова: методика, физические упражнения, физическая
культура, образовательный процесс.
Постановка проблемы:
Часть студентов, при своей программной занятости, воспринимает
физическую культуру, как активный отдых, разрядку от однообразного
аудиторного обучения. И чем выше заинтересованность студента в этих
занятиях, тем выше и сам разносторонний психофизический эффект такой
физической нагрузки. Право студента на выбор различных видов спорта на
каждый предстоящий учебный год (а в некоторых вузах и семестр) только
поддержит его интерес к таким занятиям, ведь его мотивация – отдых. Но
каждый ли студент имеет право такого выбора?
К сожалению, в большинстве высших учебных заведениях такая практика
отсутствует. В обратном же случае – это могла бы быть отличная мотивация к
занятиям для студентов, в особенности для студенток, ведь количество девушек
в университетах в среднем на 20% больше.
Физическое воспитание:
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Физическая культура — это сфера деятельности, направленная на
повышение здоровья человека, прививание ему целого ряда качеств для
воспитания всесторонне развитой, гармоничной личности.
Низкий уровень мотивационных установок на здоровый образ жизни у
молодежи и несформированность потребности к занятиям физической
культурой,

безусловно

вызваны

слабой

организацией

физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. Большое значение, в связи с этим,
приобретает поиск новых организационных средств, форм и методов, которые
позволяют более результативно осуществлять должное направление. Они
должны выступать инициаторами и организаторами целенаправленной и
эффективной работы по сохранению, реабилитации и приумножению здоровья
студенчества. [6]
Мотивы занятий на уроках физкультуры:
Только около 40 % студентов занимаются на уроках физкультуры
целенаправленно, желая получить хорошее физическое развитие. При этом
парни понимают его как развитие двигательных качеств, а девушки как
улучшение своего внешнего вида: фигуры, походки и т.п. Недостаточный
интерес

девочек

к

физкультуре

обусловлен,

в

частности,

тем,

что

направленность и требования этих занятий в большей степени соответствуют
ценностным ориентациям мальчиков. Этот вывод подтверждают в какой-то
степени и данные Е. Г. Сайкиной (1998), изучавшей мотивы посещения уроков
физкультуры девушками ВУЗов. Доминирующим (у 87 % студенток) является
формирование красивой фигуры. Мотив умения красиво двигаться и танцевать
имеется у 76 % студенток; повышение уровня двигательных способностей – у
61 %; обучение играм (волейбол, баскетбол и пр.), а также укрепление здоровья
– у 31 % студенток. [6]
Альтернативное занятия в зале:
Кроссфит - данным видом спорта может заниматься любой человек,
заинтересованный не только в больших объемах мышц, или рельефной
мускулатуре, а все те, кому ежедневно нужна отличная спортивная форма, сила
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и выносливость. Это направление фитнеса становится популярным среди
студенческой молодежи, во многом благодаря нижеприведенным пунктам:
1.

Просто — для большинства упражнений вам не понадобится

определенный инвентарь, достаточно лишь стадиона и турника с брусьями;
2.

Универсально — выбирая из огромного множества целей, которые

вы можете себе поставить, будь-то сжигание жира, набор мышечной массы,
улучшение силы, ловкости, выносливости, вы можете быть уверены, что
кроссфит поможет вам в достижении любой из этих целей;
3.

Интересно — количество упражнений в кроссфите действительно

огромно и из-за этого вы можете постоянно разнообразить свои тренировки;
4.

Эффективно — кроссфит действительно очень эффективный вид

спорта. [4]
Мотивация физическими тренировками во внеурочное время:
1.

Физические упражнения в режиме учебного дня: утренняя

гимнастика, вводная гимнастика, физкультурные паузы, дополнительные
занятия и т.д.
2.

Организованные занятия студентов во внеучебное время в

спортивных секциях, в группах ОФП, аэробики, шейпинга и т.д. проводятся под
руководством педагога по физической культуре и спорту.
3.

Самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в

свободное от учебы время: на основе полной добровольности и инициативы; по
заданию преподавателя (домашние задания).
4.

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в

выходные дни в течение учебного года и в каникулярное время. К ним
относятся турпоходы, спортивные праздники, дни здоровья, соревнования по
календарю межвузовских и внутривузовских мероприятий.
5.

Оздоровительные мотивы. Этот вид дает возможность укрепления

своего здоровья и профилактике заболеваний, оказывая благоприятное
воздействие физических упражнений на организм.
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Двигательно-деятельностные мотивы. При занятиях физическими

6.

упражнениями в организме человека происходят изменения деятельности всех
систем,

в

первую

очередь

сердечно-сосудистой

и

дыхательной.

Это

благотворно влияет на организм и улучшает физическое состояние.
7.
позволяет

Соревновательно-конкурентные мотивы. Этот вид мотивации
улучшить

спортивные

достижения

человека

и

получить

удовлетворение от своих положительных результатов.
8.

Эстетические мотивы. Внешний вид для студентов - это один из

главных мотивов. Большинство из опрошенных хотят выглядеть красиво и
производить впечатление на окружающих.
9.

Коммуникативные

мотивы.

Во

время

занятий

физической

культурой и спортом общение как между преподавателем и студентом, так и
между студентами является неотъемлемой частью процесса.
10.

Познавательно-развивающие

мотивы.

Во

время

занятий

физической культурой студент стремится познать свой организм, свои
возможности и, конечно же, улучшить их при помощи занятия спортом.
11.

Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом

дают множество возможностей для развития и воспитания творческой
личности.
Таким образом, помимо решения воспитательных и образовательных
задач физическое воспитание во внеучебное время призвано повысить
двигательную активность студентов: улучшить профессионально-прикладную
готовность и оптимизировать учебную работоспособность путем снятия
нервно-эмоционального

напряжения;

продолжить формирование

знаний,

умений и навыков, связанных с проведением самостоятельных физкультурноспортивных занятий.
Вывод:
Подводя вышесказанное, приходим к выводу, что в литературе
отсутствует единый методический подход к совершенствованию учебного
процесса и мотивации по физическому воспитанию студенток. Что не
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позволяет дать ясный ответ на вопрос: как в пределах строго лимитированных
затрат времени на учебные занятия по физическому воспитанию девушек
получать от них больший эффект, который был бы выражен в повышении
общего

уровня

работоспособности,

крепком

здоровье,

разностороннем

развитии и совершенствовании физических способностей.
Изучив научно-методическую литературу по данной теме, убеждаемся в
том, что изменение структуры организации и содержания занятий по
физической культуре имеет большое значение для формирования физических
качеств учащихся, укрепления и сохранения их здоровья и двигательной
активности. Значит, для удовлетворения потребностей студента, нацеленного
на результат в будущей профессиональной деятельности, созданы все условия,
отвечающие требованиям современной жизни. Следовательно, преподавателям
следует

провести

большую

работу

для

привлечения

студентов

к

дополнительным занятиям по физкультуре, изучить до конца проблему
численности и заинтересованности студентов, выполнить глубокий анализ и
найти верные пути решения этого вопроса.
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Аннотация:
заинтересованности

В

статье

представлены

спортивной

деятельности

альтернативные
для

методы

студенток,

в

которые

непременно способствуют укрепления здоровья и формирования двигательной
активности, после занятий физической культуры в ВУЗе.
Ключевые слова: физическая активность, здоровье, укрепления воли,
работоспособность.
Постановка проблемы:
Многие учащиеся высших учебных заведений, при своей программной
занятости, воспринимает физическую культуру, как активный отдых и разрядку
от аудиторного обучения. И чем выше заинтересованность студента в этих
занятиях, тем выше эффект физической нагрузки. Проблема сохранения и
укрепления здоровья студента является приоритетной задачей в образовании,
от решения которой зависит не только здоровье отдельного человека, но и
населения страны в целом.
Что такое физическая активность?
По определению физическая активность — это какое-либо движение
тела, производимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии,
включая активность во время работы, игр, выполнения домашней работы,
поездок и рекреационных занятий.
Термин «физическая активность» не следует путать с понятием
«упражнение» — одной из категорий физической активности, которое является
запланированным, структурированным, повторяющимся и направлено на
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улучшение или поддержание одного, или нескольких компонентов физического
состояния. [3]
Студенты “в среднем” должны уделять физической активности не менее
150 минут в неделю, или высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю,
или уделять время аналогичному по нагрузке сочетанию физической
активности средней и высокой интенсивности. [4]
Как повысить интерес к физической активности?
Более половины студентов из-за больших нагрузок на занятиях и
подготовки к экзаменам не могут рационально составить распорядок дня и, как
следствие этого, у них все чаще возникают проблемы с дыхательной и
кровеносной системами, а также с работой сердца.
Постоянное реформирование образования только увеличивает нагрузки и
вводит новые дисциплины. Кроме того, медико-санитарные органы не в силах
проводить

необходимую

проверку

всех

авторских

программ,

широко

внедряемых в системе образования. [3]
Но есть и такие слабые места образования, исправление которых не
требует особых финансовой затратов - это банальное отсутствие интереса к
спорту в университете.
Политика

университетов,

направленная

на

повышение

уровней

физической активности, включает:
1.

Поощрение физической активности в повседневной деятельности,

осуществляемое в сотрудничестве с соответствующими секторами;
2.

Обеспечение

доступа

всех

людей

к

формам

активного

передвижения, включая ходьбу и езду на велосипеде, аэробику и кроссфит;
3.

Создание безопасных площадок и помещений в высших учебных

заведениях, где учащиеся могли бы активно проводить свое свободное время;
4.

Формирование «качественного физического воспитания» (кфв) для

развития моделей поведения, благодаря которым они будут оставаться
физически активными на протяжении всей жизни;
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5.

Создание спортивных и рекреационных сооружений, где каждый

человек мог бы заниматься спортом. [2]
Влияние регулярных физических нагрузок на формирование воли:
Благодатная возможность развития и совершенствования воли человека
через физические нагрузки ни у кого сомнений не вызывает. Спорт не только
развивает мускулы, но и закаляет дух.
Совершенствование воли студента с помощью нагрузок и напряжений в
значительной

степени

вторая

специфическая

особенность

спортивной

деятельности. Воля учащихся отчетливо проявляется и развивается в
сознательных действиях, направленных на достижение определённых целей и
связанных с преодолением препятствий.
В спорте легче, чем в других видах деятельности, определять и
дозировать степень трудности, да и сами препятствия встречаются спортсменам
чаще, чем людям, не занимающимся спортом. Поэтому спорт наилучшим
образом способствует развитию волевых качеств и формированию характера
студента. [4]
Роль физической культуры:
Физическая

культура

как

неотъемлемая

часть

общей

культуры

современного общества представляет собой многогранное социальное явление,
оказывающее мощное воздействие на развитие и воспитание всех слоев
населения.
Влияние неблагоприятных факторов на здоровье студента настолько
велико, что внутренние защитные функции самого организма не в состоянии
справиться с ними. Как показывает опыт, лучшим противодействием
неблагоприятным
культурой,

факторам

которые

оказались

помогли

регулярные

восстановлению и

занятия

физической

укреплению

здоровья

студентов, адаптации организма к значительным физическим нагрузкам. Чем
дальше идет человечество в своем развитии, тем в большей степени оно будет
зависеть от физической культуры.
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В настоящее время объем передвижений в течение дня сведен к
минимуму. Адаптационные механизмы человеческого организма работают как
в сторону повышения работоспособности различных его органов и систем (при
наличии регулярных тренировок), так и в сторону дальнейшего ее снижения
(при отсутствии необходимой двигательной активности). Следовательно,
урбанизация и технизация жизни и деятельности жизни и деятельности
современного

общества неизбежно влекут

за собой

гиподинамию, и

совершенно очевидно, что кардинально решить задачу повышения режима
двигательной деятельности людей, минуя средства физической культуры и
спорта, в настоящее время практически невозможно.
Отрицательное влияние гиподинамии сказывается на всех контингентах
населения и требует поэтому использования в борьбе с ней всех средств, форм
и методов физической культуры и спорта.
Кроме выполнения этой важнейшей функции отдельные компоненты
физической культуры нацелены на решение специфических функций частного
характера.
Выводы и рекомендации:
1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что лица разных типов

мобильности различаются по показателям, характеризующим подвижность
нервных процессов, психодинамическую активность, сердечную деятельность.
2.

Увеличение двигательной активности студентов во всех группах

мобильности,

обследуемых

приводит

к

повышению

физической

работоспособности, а также позитивно отражается на здоровье. Отмечено
также, что более выраженный физиологический эффект наблюдался при
проведении трехразовых занятий в неделю.
3.

Физическое воспитание в вузе должно быть обязательным,

систематическим, специально организованным процессом на протяжении всего
обучения, который должен решать не только образовательные, но и
оздоровительные задачи.

440

Прогресс науки и техники предъявляет студенту XXI века высокое
требование к его физическому состоянию и увеличивает нагрузку на
психическую, умственную и эмоциональную сферы. Наряду с разумным
сочетанием труда и отдыха, нормализацией сна и питания, отказа от вредных
привычек систематическая мышечная деятельность повышает психическую,
умственную и эмоциональную устойчивость организма.
Спорт, вне всякого сомнения - одно из главных средств воспитания
движений, совершенствования их тонкой и точной координации, развития
необходимых человеку двигательных физических качеств. Но не только. В
процессе занятий спортом закаляется его воля, характер, совершенствуется
умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных
сложных ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать или
воздерживаться от риска.
В конце хочется сказать: физические упражнения должны прочно войти в
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить здоровье, работоспособность,
полноценную и радостную жизнь.
Список литературы:
1.

Деманов А.В. Краткий курс лекций по предмету «Физическая

культура» (методическое пособие). Астрахань 2009 г.
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Тематика: Інші професійні науки
ГЕОГРАФІЯ СЕПАРАТИЗМУ
Гурова Д.Д.
Юзик В.С.
Національний університет «Запорізька політехніка»
к.геогр.н., доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного
бізнесу
студент групи МТУ-117
Одним з найбільш поширених видів територіальних і етнічних конфліктів
можна назвати сепаратистські конфлікти. Термін «сепаратизм» походить від
латини, що означає «відокремлений».
Ще із часів середньовіччя великі феодальні держави робили спроби
окупувати чи анексувати чужі території, спершу провокуючи серед їх
населення сепаратизм (лат. separatus – відокремлення, separare – розділяти,
відділяти; англ. separates – окремий). Такі провокації були одними з
найефективніших шляхів подальшого заволодіння чужими територіями, адже
акцент робили на етносах, які мешкали на відповідних територіях і вважали
себе їх господарями раніше, ніж, скажімо, домінуючі нації, які з’явилися на цих
територіях пізніше та відрізнялися своїм соціальним устроєм [1].
На сьогодні існує велика кількість різних тлумачень і пояснень терміна
«сепаратизм». Його розглядають як «політику і практику відокремлення,
відділення аборигенного, тубільного субетносу поліетнічної держави із
частиною належної цьому етносу території» [2]; як «відділення частини
території

(сецесію)

держави

з

метою

створення

суверенної

країни,

дезінтеграцію держави, перехід до складу іншої держави (іредентизм) чи
набуття статусу дуже широкої автономії» [3]; як «рух, спрямований на
відокремлення від держави частини її території та населення» [4].
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Сепаратизм можна визначити як політичний рух, що виникає в
територіально неоднорідних державах (ця неоднорідність може бути етнічною,
конфесійною, економічною), спрямований на вихід частини території зі складу
єдиної держави з метою створення нової незалежної держави або входження до
складу іншої держави. Перший з названих процесів (відділення для створення
самостійної держави) отримав назву сецесії, другий (входження до складу
іншої, як правило, сусідньої та близької за культурою держави) іменується
ірредентизм.
На планеті можна виділити понад п’ятдесят великих вогнищ сепаратизму.
Вони сумарно займають територію 12,7 млн. км2 (8,5% площі суходолу) і
концентрують близько 4% світового населення (приблизно 220 млн. осіб).
Аналізуючи

просторове

розташування

вогнищ

сепаратистських

конфліктів, можна виявити певні закономірності. Більшість з них тяжіють до
гіпотетичної дузі, що проходить від Британських островів через Середню
Європу, Балкани, Кавказ, гірські системи Гіндукушу, Паміру і Гімалаїв до
Індокитаю і островам Зондського архіпелагу.
Щільність сепаратистських конфліктів неоднакова в різних частинах
планети. Найбільше число осередків сепаратизму виділяють в межах Євразії,
але це зовсім не означає, що в країнах «третього світу» ця проблема менш
гостра. Справа в тому, що в поліетнічних, молодих державах Африки і Океанії,
які ще не остаточно сформувалися, де панують кланові суспільства і племінна
відособленість – трайбалізм, а місцеві племінні еліти прагнуть до граничної
концентрації влади в своїх руках, у багатьох регіонах існують дезінтеграційні
процеси, в тому числі і дозріли до стадії сепаратизму. Однак відсутність більшменш сформованих політичних рухів національного характеру, загальна
економічна і політична відсталість, відсутність або неповнота електоральної
статистики, суперечливість даних про внутрішні збройні сутички і антиурядові
повстанські рухи ґрунтовно знижує число фіксованих тут сепаратистських
конфліктів.
Підґрунтям для сепаратизму слугує:
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1) неоднорідність національного, мовного, соціального складу населення
країни;
2) нерівномірність соціального, економічного, культурного, зокрема
мовного, розвитку окремих регіонів, що породжує сподівання спільнот на
самозбереження та поліпшення умов існування або, навпаки, прагнення
монополізувати привілейоване становище, щоб з нього не користалися інші
спільноти;
3) помилки, прорахунки, зловживання центральної влади, які погіршують
становище окремих спільнот;
4) вплив з-за кордону певних держав, міжнародних організацій з метою
підпорядкування ресурсів або відокремлених регіонів.
Дія всіх цих чинників спостерігається в Україні. Вже шість років
відбувається масштабний етнополітичний конфлікт на Сході України зі
застосуванням зброї за участі трьох сторін – України, самопроголошених ДНР
та ЛНР і Російської Федерації. Силові механізми боротьби з сепаратизмом
критикуються в світі за недемократичність, порушення прав людини – вони
супроводжуються людськими жертвами та руйнуваннями. Однак саме ці
механізми були визнані українською владою безальтернативними через те, що
сепаратизація Донбасу набула ознак необоротності. На відміну від сецесії
інших регіонів, зокрема Закарпаття, ініціатори відокремлення не просто
оголошувати заяви про наміри виходу зі складу України, вони відмовилися від
діалогу і почали захищати свою квазідержавність зі зброєю в руках. Крім того,
жоден заморожений етнополітичний конфлікт на пострадянському просторі, що
супроводжується сецесією територій незалежних держав, досі не вдалося
врегулювати за допомогою мирних засобів. Придністров’я, Нагірний Карабах,
Абхазія,

Південна

Осетія

офіційно

світовою

спільнотою

вважаються

територіями Молдови, Азербайджану і Грузії відповідно, тоді як де-факто вони
перебувають в статусі невизнаних держав. Наявність таких спірних територій,
етнополітичні конфлікти з сусідніми державами з приводу них суттєво
гальмують розвиток цих пострадянських країн [5].
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Сепаратизм є складним етнополітичним феноменом, який потребує
ретельного дослідження та аналізу. Руйнівні наслідки сепаратизму для
національної

безпеки,

територіальної

цілісності,

економіки

будь-якої

незалежної демократичної держави безперечні. Сепаратизм запускає процес
етнополітичної дезінтеграції держави, дисбалансує її етнополітичну систему,
руйнує налагоджені зв’язки в ній, елементи стримувань та противаг, що
формувалися роками, провокує етнічні конфлікти за ознакою культурної,
мовної, регіональної належності. Нинішня ситуація в Україні є ілюстрацією
порушення балансу етнополітичної системи, яка, як і будь-яка політична
система, негативно реагує на внутрішні катаклізми та втручання ззовні,
оскільки прагне до стану рівноваги. Про це свідчить зростання етнополітичної
напруженості в українському суспільстві.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ПРО ВПЛИВ СІНОКОСІННЯ НА ЕКОЛОГІЧНУ СТРУКТУРУ
ПАНЦИРНИХ КЛІЩІВ (ORIBATIDA) ЛУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
Гуштан Г.Г.
кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник
Державний природознавчий музей НАН України
habrielhushtan@gmail.com
Гуштан К.В.
кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник, викладач
Державний природознавчий музей НАН України
Екологічний коледж ЛНАУ
katrinantonyuk@gmail.com
У загальному кормовому балансі корми природних сінокосів і пасовищ
становлять близько 30%. Такий відсоток пояснюється дуже низькою
продуктивністю

природних

корисних

угідь.

Флористичний

компонент

представлений особливим складом рослин, що є закономірним поєднанням
їхніх популяцій, між якими існують біотичні взаємовідносини та які
знаходяться під впливом різних абіотичних факторів [2].
Сінокосіння фітоценозів – це одна із форм антропогенного впливу на
природні екосистеми, а саме на розвиток рослин та їх угруповань, яка полягає в
одноразовому чи багаторазовому зрізанні вегетативних части рослин протягом
вегетаційного періоду [6].
Якщо вплив сінокосіння відбувається на одній території багато років
підряд та має систематичний характер, особливо два рази за сезон, тоді він має
негативний вплив на природню екосистему. Тому що, навіть за вегетаційний
період більша частина цінних злаків і бобових не встигають дати насіння і
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випадають з травостою, в результаті чого його екологічне значення і кормова
цінність знижуються [2]. Слід зазначити, що деякі автори [6] екологічні зміни
що виникають при сінокосінні лук та степів ототожнюють з таким негативним
впливом, як вирубування деревостану.
У світовій практиці відомо мало робіт стосовно вивчення впливу
сінокосіння на угруповання панцирних кліщів. Зокрема такі дослідження були
проведені польськими вченими [4]. На території України питанням формування
угруповань орібатид під впливом сінокосіння не проводились.
Для дослідження впливу сінокосіння на угруповання орібатид було
використано загальноприйняті методики ґрунтово-зоологічних та екологічних
досліджень [3]. Зокрема, використовували метод відбору стандартних
ґрунтових проб «випадковим» способом, об’ємом 125 см3 (5×5×5 см). Для
класифікації орібатид було обрано таксономічну систему запропоновану
Г. Вейгманом

[5].

Ідентифікація

панцирних

кліщів

здійснювалась

з

використанням сучасного світлового мікроскопу. Для класифікації морфоекологічних

типів

Д. А. Криволуцьким

орібатид
[1].

було

Екологічну

обрано

систему

приналежність

запропоновану

панцирних

кліщів,

визначали з допомогою даних представлених Г. Вейгманом [5], і проаналізовані
в наших дослідженнях за двома напрямками, а саме біотопними групами та
гігропреферендумом.
Територія дослідження в межах Закарпатської низовини розміщена на
околицях села Кальник Мукачівського району та села Квасово Берегівського
району. Матеріал для досліджень збирався протягом 2013-2014 років. Для
вивчення впливу сінокосіння були обрані мезофітні луки з сінокосінням та без
цього фактору.
Встановлено зміни екологічної структури панцирних кліщів, які
відбуваються внаслідок сінокосіння мезофітних лук. У структурі морфоекотипів частка неспеціалізованих форм орібатид на сінокосах становить 55 %
від загальної щільності, тоді як цей показник на луках де не здійснюється даний
вид господарювання становить 30 %.
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Під впливом сінокосіння змінюється чисельне співвідношення біотопних
груп панцирних кліщів. Щільність видів, які пристосовані до життя в лісових
екосистемах (лісова, лісо-лучна екогрупи) на сінокосах є меншою в 5 разів у
порівнянні з луками без цього фактору. Це пояснюється відсутністю сукцесії на
сінокісних луках в напрямку заростання чагарниками, яка натомість
відбувається на лучних екосистемах де не впроваджується сінокосіння.
У структурі екологічних груп за гігропреферендумом чисельність
еврибіонтних представників під впливом сінокосіння збільшувалась в 1,6 разів.
Зменшення щільності ксерофільної та мезофільної груп на сінокосах може
говорити про підвищення рівня вологості ґрунту порівняно з екосистемами без
дослідженого фактору. Це може відбуватися за рахунок зменшення фітомаси
сінокісних лук через їх господарське використання. Однак, у даному випадку
закономірність: збільшення вологості едафотопу призводить до збільшення
чисельності орібатид не відбувається. Припускаємо, що цей феномен
відбувається за рахунок значно меншого вмісту відмерлої органіки на сінокосах
та за рахунок відсутності сукцесійного процесу, що відбувається на мезофітних
луках без сінокосіння.
Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом
Президента України за конкурсним проектом 43205.
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Тематика: Інші професійні науки (Журналістика)
ВИКОРИСТАННЯ КРОС-МЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДРУКОВАНИМИ
ЗМІ
Давиденкова Ілона Ігорівна
студентка магістратури факультету журналістики
Запорізький національний університет
Науковий керівник: Усманова О.В.
кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики
За допомогою платформи Інтернет у ЗМІ з’явилася велика кількість
інструментів, щоб доносити інформацію та розширити рамки своєї тематики та
медіапростору. Саме тому видання, які колись були тільки на папері,
переходять в онлайн-простір.
Крос-медіа передбачає використання більш ніж одного ЗМІ – аналогового
або цифрового. Суть крос-медіа в тому, що один і той самий контент може
поширюватися на різних платформах, що дозволяє читачу самому обирати, як
йому зручніше ознайомлюватися з інформацією. Саме тому ця тема наразі є
актуальна.
Крос-медійні технології напряму пов’язані з дигіталізацією. Вони не
можуть існувати один без іншого. Дигіталізація робить медіа прозорим,
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медіапродукування – дешевим, знищує бар’єри в створенні, поширенні та
споживанні медіаконтенту. Тобто нові медіа, які користуються крос-медійними
технологіями здатні генерувати нові прибутки, нову аудиторію, мінімізувати
ризики, створити нові бізнес-моделі, але потребують нового сучасного способу
мислення [5].
В епоху мережевих ЗМІ крос-медійні стратегії, виробництво та
комунікації стають складнішими, тому їх почали класифікувати та розрізняти.
Геррі Гейс виокремлював чотири рівні крос-медіа: Сrossmedia 1.0,
Сrossmedia 2.0, Сrossmedia 3.0 та Сrossmedia 4.0 [3].
Дослідник,

Івар

Джон

Ердал

пропонує

розрізняти

крос-медійне

виробництво та крос-медійну комунікацію, які відповідають внутрішньому
(організаційному)

і

зовнішньому

(аудиторному)

вимірам

крос-медіа.

Внутрішній вимір крос-медіа описує виробничі процеси, режими організації та
співпраці в медіа-організації, яка працює для декількох платформ, а зовнішній
вимір – процес комунікації з аудиторією, внаслідок якої створюються медіапродукти, орієнтовані на кроспросування, інтертекстуальність і повторне
використання контенту [3].
Сьогодні сучасні медіа-компанії розширюють свій спектр інформаційних
та розважальних продуктів і використовують при цьому «нові» форми подачі
медіапродукту. Так, наприклад, онлайн газета, радіо в інтернеті, вебтелебачення. Крім того, нові медіа включають: веб-сайти; потокове аудіо та
відео; різного роду інтерактивні чати; е-мейл; on-line комунікацію; електронну
рекламу; dvd та cd-rom медіа; електронні віртуальні ігри; інтегровані бази
даних для телефона, наприклад інтернет-телефонія; цифрове мовлення;
мобільні комунікації й т.д. [1].
Отже, крос-медійні технології та крос-медіа як явище в українському
інформаційному просторі досить нове та ще не до кінця вивчене. Адже,
переймаючи досвід інших країн світу українськи медіа набрали різних думок та
способів використання крос-медіа, що створює певний дисонанс у дослідників.
Проте, крос-медіа – це новітня форма передачі інформації засобами масової
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комунікації до споживача, використовуючи декілька інформаційних платформ
та інші поняття цифрової доби, такі як конвергенція та мультимедійність.
Німецький медіаексперт Р. Хольфельд зазначає: «З позиції користувача,
медіаконвергенція корисна, зручна та своєчасна в усе більш мобільному світі.
Реципієнт виграє. З позиції медіаекономіки та привернення уваги конвергенція
комунікаційних

платформ

та

урізноманітнення

каналів

є

не

лише

раціональними, але й абсолютно необхідними. Медіапідприємець виграє».
Разом з тим він попереджає, що процес синтезу, що поступово наближається,
для журналістів, які все більш гублять власну унікальність як творців новин та
іншого журналістського матеріалу, це «суцільна катастрофа» [4, с. 46].
Інформаційний сайт «Индустриалка» (iz.com.ua) – це перехід газети
раніше «Индустриальное Запорожье», а зараз «Панорама» в Інтернет. Онлайн
видання з’явилось у 2004 році, одним із перших в Запоріжжя газета почала
використовувати крос-медійні технології. Протягом 14 років, сайт декілька
разів змінював дизайн та підхід до роботи. Наразі – це окрема структура від
газети, де створюють свій інформаційний контент та вони є окремими
інформаційними ресурсами. Працюють над газетою та інтернет-виданням різні
люди, але редакції суміжні. Деякі новини, які публікуються в онлайні,
друкуються й в паперовому виданні – це дозволяє охопити ширшу аудиторію,
зробити контент різноманітним та осучаснити газету. На сайті також є онлайнверсія газети.
Використання крос-медіа дозволяє ЗМІ збільшити коло аудиторії,
зокрема і через соціальні мережі, за допомогою яких можна залучити
зацікавлених читачів на сайт. «Индустриалка» є у соціальних мережах
Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Youtube та була в «Вконтакте», але зараз
сторінка не оновлюється через те, що ресурс в Україні заблоковано.
Сайт існує на платформі WordPress. На самому сайті інформація
оновлюється кожні 15 хвилин у бідні дні та кожні пів години у вихідні. Є
стрічка новин, рубрики, контактні дані. Новини з відео чи фото помічаються
відповідним значком, ексклюзивні новини йдуть з позначкою «iz», екстрені –
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червоним кольором, важливі – жирним шрифтом. На сайті є посилання на всі
соціальні мережі. Сайт адаптовано під всі смартфони, планшети, нетбуки та
смарт-годинники. Статті та матеріали, які мають рекламний характер
найчастіше у соціальні мережи не йдуть, така політика існує в редакції.
В Facebook на сторінку медіа підписано 9 904 людини. Оновлюється
інформація кожні 20 хвилин у будні дні, та кожну годину у вихідні. Вночі
новини не виходять. На сторінці найчастіше в публікаціях йде допис
адміністратора,

посилання

на

новину

на

сайті

та

зображення

або

гіперпосилання. Також, на сторінці раз на місяць проводять конкурси серед
людей, які підписані на групу та дають розважальний контент у вигляді
карикатур, жартів, коміксів та інше. Коментарі відкриті, кожен може написати
свою думку. У контактному блоці є опис засобу масової інформації, телефон,
посилання на редактора та працівників, адреса редакції.
У Twitter послідовників ЗМІ – 3105. У стрічці йдуть лише новини з сайту,
додаткового інформаційного або розважального контенту немає. Новини
з’являються одразу після того, як вони виходять на сайті. Кожен твіт будується
за стандартною схемою: зображення, заголовок, посилання та відповідні
хештеги. Особливі новини та матеріали ніяк не виділяються.
Останнім часом особливу уваги приділяють й такому поняттю, як
мессенджери, а саме Telegram, адже наразі в Україні вона користується
великим попитом. «Индустриалка» й тут має свій канал/Стрічка новин, як й в
інших соціальних мережах, оновлюється з тією ж періодичністю, як і на сайті,
але в цьому каналі дуже багато розважального контенту, у вигляді кумедних
дописів, жартівливих зображень, карикатур, коміксів та жартів. Також роблять
посилання на конкурси в Facebook, проводять голосування. Стандартна
публікація складається із заголовку, хештегів, зображення, посилання та
окремим значком. Окремо у спеціальному блоці можна подивитися тільки
зображення, відео або посилання, які коли-небудь робили на каналі. Наразі
акаунт в Telegram лише просувають. У соціальній мережі Instagram читачі
можуть ознайомитися з життям редакції та тим, як журналісти роблять новини
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Отже, одна й та сама новина одночасно з’являється як мінімум у трьох
соціальних мережах, на сайті та в газеті. Це робиться з певною метою: поперше, зробити читання та перегляд інформації комфортним для користувачів
будь-яких ресурсів, по-друге привернути увагу більшої кількості аудиторії до
сайту, та по-третє залучити як можна більше рекламодавців та заробити на
цьому кошти, адже реклама для інтернет-ЗМІ це основний заробіток.
Сайт

допомагає

просувати

бренд.

Такий

ефект

було

помічено

дослідниками давно. З досліджень газетної аудиторії TNS випливає, що
наявність добре розкрученого сайту допомагає виданню продавати рекламну
площу. Тобто, якщо читач не читає газету, але регулярно потрапляє на сайт, то
вважається, що він ознайомлений з нею. Таким чином сайт сприяє продажу
реклами. Інтернет-ресурс допомагає продавати і газету, тому що дає нагоду
попередньо ознайомитися з матеріалами. Наприклад, якщо на сайті є важлива
новина, то її подробиці шукають у номері. Перегляди підвищують місце медіа в
рейтингу, тим самим створюють видимість високої відвідуваності для
рекламодавців.
Отож,

інформаційний

портал

«Индустриалка»

у

своїй

роботі

використовує крос-медійні технології для просування та популяризації
інформації на сайті, залучення більшої аудиторії та рекламодавців. Ресурс
представлений майже в усіх соціальних мережах та редакція намагається йти
поруч з технологічним прогресом, використовуючи нові популярні ресурси, на
кшталт Telegram. Під час аналізу інтернет-ЗМІ було виявлено, шо онлайнресурс – це учасник онлайнового ринку, який шукає способи привернути увагу
аудиторії та захопити все більші прошарки населення. Один зі способів
досягнення цієї мети використання різноманітних соціальних мереж, блогів та
нового поняття, месенджерів.
Підсумовуючи, зазначимо, що крос-медіа активно використовуються
регіональним інтернет-ЗМІ, але тільки на первинних етапах. Технології та
способи їх використання не досконалі і працівники ще не знайшли своєї ніші,
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тому експериментують та намагаються знайти свої ідеальні інструменти
привернення користувачів до інформаційного порталу.
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Тематика: Інші професійні науки
АЛГОРИТМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХАОТИЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ЗА
ДОПОМОГОЮ ПОКАЗНИКА ХЕРСТА
Данилів А.Р.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
kafatp@ukr.net
Багато об’єктів нафтогазової галузі (буріння, видобування, збір і
підготовка нафти і газу, розділення водонафтових імульсій, обезсолювання
нафти, низькотемпературна сепарація, абсорбційне осушення газу та ін.) не
можуть бути досить точно описані за допомогою традиційних математичних
моделей, прийнятих в теорії ідентифікації [1]. Як правило, це нелінійні
динамічні об’єкти, що функціонують за умов апріорної та поточної
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невизначеності і перебувають під впливом різного типу завад (зміни
атмосферного

тиску,

вологості

повітря,

температури

навколишнього

середовища та ін.).
Метою даної роботи є розробка алгоритму і програми обчислень одного із
показників хаосу (показника Херста) в реальному часі і перевірка їх на
контрольних приладах.
Для розрахунку показника Херста (Hurst) Н використовуються такі
статистичні характеристики стохастичного сигналу, представленого у вигляді
дискретної послідовності у(1), у(2), у(3),…, у(і),…, у(k), як середньоквадратичне
відхилення σу(k) і розмах Ry(k) [5]:
(αk)Н = Ry(k) ∙ (σу(k)) -1,

(1)

де α – невід’ємний параметр, що обирається у загальному випадку з суто
емпіричних припущень;
k – дискретний поточний час.
Розмах

Rу(k)

послідовності

накопичених

відхилень

х(і,k),

що

обчислюються за такими формулами [5]:
R y (k )  max x(i, k )  min x(i, k ) ,
1ik
1ik

(2)



(3)



k
x(i, k )   y(i)  y(i) ,
i 1

де
y(i) 

1 i
 y( j ) – поточне середнє значення дискретної послідовності,
i j 1

(4)
y (k ) 

1 k
 y(i) – усереднене значення дитскретної послідовності у(і).
k i 1

(5)
Середнєквадратичне відхилення обчислюється відповідно до рівняння:
1/ 2

 y (k )   Ä (k ) 


y



1/ 2

2

1 k

   y(i)  y(k ) 
 k i 1








,

(6)
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де Ду(k) – дисперсія дискретної часової послідовності у(і).
Отже, показник Херста для стаціонарних стохастичних процесів
визначається за формулою:
 R (k ) 
y
.
H  log 
k  (k ) 
 y


(7)

Показник Херста можна записати у формі:



w H  R y (k )   y ( k )

 1 ,

(8)

де w – довжина ковзного вікна.
Усереднене значення середньоквадратичного відхилення визначається за
формулою
 y (k ) 





k
1
2
  y(i)  y(k ) .
w i  k  w 1

(9)

Формула для визначення середнього значення дискретної послідовності
наступна
y (k ) 

k
1
  y(i) .
w i  w  k 1

(10)

Поточне середнє значення дискретної послідовності визначається за
формулою
y (i ) 

Визначаємо

послідовність

1 i
 y( j) .
i j 1

(11)

накопичених

відхилень

х(і,

k),

що

обчислюються відповідно
x(i, k ) 

k





 y (i)  y (i) .

(12)

i  k  w 1

Знаходимо середні значення розмаху послідовності накопичених
відхилень і середнє значення середньоквадратичних відхилень
R y (k ) 

k
1
  R (i) ,
w i  w  k 1 y

(13)
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 y (k ) 

k
1
   (i) .
w i  w  k 1 y

(14)

Отже, показник Херста визначається за формулою




R y (k ) 
H  log 
.
w   (k ) 
y



Для

реалізації

алгоритма

(15)

обчислення

показника

Херста

для

нестаціонарних об’єктів розроблено програму в середовищі MATLAB i
середовищі PASCAL.
Розроблені

алгоритми

і

програми

розрахунку

показника

Херста

випробовані на дискретних часових послідовностях, що характеризують процес
заглиблення нафтових і газових свердловин: механічної швидкості, оцінки
відносного зносу бурового долота, осьової сили, з якою долото тисне на вибій
свердловини та ін. Результати випробовань підтвердили працездатність
алгоритму та програмного забезпечення і довели, що дослідженим параметрами
і показникам процесу заглиблення свердловини властива хаотична поведінка.
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Тематика: Педагогічні науки
СИСТЕМА РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З РІЗНИМ РІВНЕМ
ПІДГОТОВКИ
Данилюк І.В.
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського

національного університету

імені Лесі Українки, викладач української мови та літератури,
старший викладач
Значущість і потреба диференційованого підходу в практиці не викликає
сумніву. Провідною діяльністю студентів є навчання. Відомо, що вони
відрізняються за рівнем своїх здібностей. За критерієм успішності навчання у
будь-якому колективі є три групи студентів: «сильні», «середні», «слабкі».
Наявність цих груп становить для викладача неабияку проблему щодо
організації навчального навантаження. Адже «сильні» швидко все розуміють,
швидше виконують завдання. «Слабкі» ж потребують додаткової уваги, їм
необхідно неодноразово повторювати навчальний матеріал, програмні завдання
вони виконують зі значним запізненням. А програма фактично передбачає
єдиний темп засвоєння навчального матеріалу, причому великою мірою вона
розрахована на ідеальних студентів (тобто тих, що мають високі пізнавальні
здібності, постійно відвідують заняття, не хворіють, мають усі посібники й
домашню допомогу під час опрацювання навчального матеріалу). Тому перед
викладачем одразу ж постає проблема: відповідно до стихійної диференціації
студентів за рівнем пізнавальних можливостей організовувати навчальний
процес таким чином, щоб усі вони отримували нормативний рівень знань,
навичок і вмінь в умовах посильного темпу праці. Як же розв'язую її на
практиці?
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1. Головну увагу приділяю «середнім» студентам, на рівні яких вважаю за
доцільне працювати. Цей варіант найпоширеніший.
Викладач начебто вирівнює умови, за яких невстигаючі студенти
тягнуться вверх, а найсильніші уповільнюють темп, пристосовуючись до
загального руху. Розв'язуючи одну проблему (уніфікуючи зміст роботи),
створюю

нову.

«Слабкі»

студенти,

постійно

відчуваючи

свою

некомпетентність, не розуміючи того, що легко дається одногрупникам,
починають шукати інші засоби підвищення самоповаги, самоутвердження
(грубити, поводити себе зухвало, блазнювати, відгороджуватися від інших
тощо). «Сильні» ж втрачають джерело розвитку (постійне ускладнення дій і
цілей роботи), інтерес до навчання, знижують пізнавальну активність, у них
формується звичка працювати на пів сили [1, с. 51].
2. Велику увагу приділяю «слабким» студентам. Необхідно неодноразово
повторити матеріал, обмежити кількість розглядуваних питань, допомогти
окремим

студентам

формулювати

свої

відповіді,

даю

можливість

потренуватись у виконанні вправ. Отже, надаю реальну допомогу тим, хто
найбільше її потребує, проте водночас створюю умови, за яких згасає
пізнавальний інтерес не тільки в «сильних», а й у «середніх» студентів.
3. Найбільше уваги приділяю «сильним» студентам, вважаючи, що тільки
вони варті того, щоб з ними працювати. На інших взагалі не слід витрачати час
і зусилля: якщо вони бажають, то самі підтягнуться, адже перед очима є такі
переконливі приклади. Така стратегія справді сприяє тому, що частина
«середніх» студентів отримує реальну можливість розвитку і переходу до групи
«сильних», однак друга частина втрачає надію наздогнати лідерів. Загалом у
групі поглиблюється розшарування на «сильних» і «слабких».
Якщо викладач не вважає цю проблему вартою розв'язання, такий стан
його цілком задовольняє. Якщо ж він відчуває незадоволення від того, що
значна кількість студентів поступово відчужується від навчання, втрачає
стимули до подальшого розвитку, він прагнутиме щось змінити. Найчастіше це
питання розв'язується доволі просто: для кожної групи студентів викладач
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готує такі завдання, що відповідають їхньому рівню. З теоретичного погляду це
цілком виправдано. Студенти, які мають підвищені здібності й працездатність,
отримують і завдання підвищеної складності, тобто враховується їхня
готовність працювати зі складнішим навчальним матеріалом, навантаження
добирається таким чином, щоб вони були завантажені протягом усього заняття.
Студенти середньої групи виконують нормативні завдання навчальної
програми. І нарешті, «слабким» студентам пропонується матеріал, за
складністю нижчий за програмний, завдяки чому вони отримують реальну
можливість досягти успіху, позитивної оцінки. Така діяльність виглядає
привабливою, адже всі студенти виконують посильну роботу, отримують
реальні умови розвитку, тому особливих труднощів і негативних побічних
ефектів не виникає. Лише на перший погляд здається, що таку елементарну
диференціацію дуже просто здійснити і впровадити.
По-перше, необхідно добирати спеціальні завдання для кожної групи,
тобто фактично доводиться продумувати одне заняття у трьох ракурсах.
По-друге, вигадувати форми й реалізовувати розподіл навантаження на
занятті (інакше кажучи, працювати водночас на трьох рівнях таким чином, щоб
події, які відбуваються на кожному рівні, не заважали одна одній).
По-третє, контролювати темп виконання студентами завдань і розробити
три категоріальні системи оцінювання.
Якщо «сильний» студент виконав усі завдання підвищеної складності, це
вирішується просто — виводиться вищий бал. А якщо в нього виникли якісь
труднощі, щось зробив не так? Адже педагог фактично діє незаконно, створює
штучні перепони, коли студент не може досягти того результату, який він
гарантовано

мав

би,

виконуючи

програмні

завдання.

Також

штучно

занижуються вимоги до «слабких» студентів. Тому педагогічне оцінювання в
умовах такої диференціації стає суб'єктивованим за різними критеріями.
Отже, при впровадженні диференційованого навчання дітей з різними
здібностями виникає низка організаційних та етичних проблем, нехтувати
якими викладач не може. При цьому він не завжди усвідомлює причини свого
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невдоволення, не конкретизує проблеми, а лише відчуває, що щось не так. Він
стихійно прагне зняти це напруження, позбутися відчуття дискомфорту, але не
завжди робить це оптимально або хоча б частково доцільно [3, с. 218]. Серед
стихійних спроб виправити стан найпоширеніші такі:
- викладач знову локалізує групу, якій приділяє найбільше уваги. Це
знижує його навантаження, тобто він працює переважно з однією групою
студентів, залишаючи інших поза сферою активного педагогічного впливу.
- для того щоб «сильні» студенти не заважали, бо в них майже на
кожному занятті залишається вільний час (і, до речі, щоб не допомагали
сусідам виконувати їхні завдання), викладач завантажує їх додатковою
роботою.
- викладач додатково займається зі студентами, які відчувають труднощі
у навчальній діяльності. Такі заняття найчастіше зводяться до того, що один
або кілька невстигаючих студентів сидять самі і намагаються виконати ті
завдання, які не виконані або не виходять. Така робота і викладачем, і
студентами сприймається як покарання, викликає взаємне роздратування.
Інколи функцію «підтягування» доручають «сильним» студентам, що скоріше
призводить до міжособистісних ускладнень, ніж надає реальну допомогу [2, с.
132].
Парадоксально, але на занятті викладачеві найбільше заважають саме
обдаровані діти. Адже своєю надмірною зацікавленістю, ерудованістю,
прагненням знайти істину вони постійно порушують хід заняття, плани і наміри
викладача, блокують активність інших студентів.
Кожна

навчальна

дисципліна

передбачає

проведення

контролю.

Традиційні форми контролю не завжди є ефективними, оскільки в активну
роботу залучені тільки окремі студенти, і вимагають багато часу, тому
розроблені і застосовуються різні методи контролю знань, які

активізують

роботу кожного студента. Наприклад, розроблені тести контролю знань для
проведення поточного та підсумкового контролю. Кожен варіант містить
тестові завдання різних видів складності, передбачає комплексність завдань,
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правильні відповіді на які неможливі без знань попереднього матеріалу.
Виявити рівень засвоєння окремої теми, розділу допомагають розроблені
засоби діагностики знань, умінь і навиків з навчальних дисциплін, які активно
впроваджуються в роботі зі студентами. Вони вимагають від студента
організованості, зібраності, дисципліни праці.
Велика роль на заняттях відводиться діалогічному навчанню. В роботу
включаються практично усі студенти з різним рівнем підготовки. Вони активно
висловлюють свої думки, міркують з приводу вчинків тих чи інших героїв,
вступають у дискусію і не бояться сказати щось не так. Якщо відповідь
студента неповна чи неправильна, його доповнює інший.
В роботі зі студентами з різним рівнем підготовки важливим є
випереджувальні домашні завдання. Оскільки дуже часто на вивчення творчості
письменника пропонують за програмою 2 год., практикую поділ групи на малі
групи і пропоную різні домашні завдання. Наприклад: І – підготувати
біографію; ІІ – підібрати висловлювання видатних людей про письменника; ІІІ
– визначити основні проблеми твору; ІV – підготувати характеристику образів.
При цьому розробляю необхідний для роботи матеріал, вказую джерела, з яких
можна почерпнути інформацію.
На заняттях з мови студенти теж виконують завдання різної складності.
Наприклад, біля дошки працюють два студенти, виконуючи одне і те ж саме
завдання (словниковий диктант чи запис речення під диктовку). З цією метою
студентів об’єдную у групи, з кожної викликаю по одному студенту, спочатку
слабших. Якщо вони допускають помилки, викликаю наступних два – середніх,
а якщо і ці не виправили всі неточності, то викликаю сильних студентів.
Вважаю такий метод сприяє активній роботі на занятті. Таким чином можна
опитати всіх студентів. Часто на заняттях літератури студенти ставлять один
одному запитання: спочатку найслабшим студентам, а потім активним. Під час
узагальнення знань студенти, які готові до заняття, ставлять питання тим, хто
не читав твору, а слухав відповіді інших.
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В роботі зі студентами з різним рівнем підготовки практикую
різноманітні завдання на картках, літературні диктанти, дискусії, ставлю ряд
проблемних запитань, де кожен має можливість висловитися, відстояти власну
думку, поглибити знання з відповідної теми, проводяться консультації.
Заняття з мови, літератури повинні захоплювати студентів, впливати на
їхню свідомість. А це у великій мірі залежить від досвіду, уміння стилю роботи
самого викладача.
Список літератури:
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Тематика: Психологічні науки
ВНЕСОК ДИНАСТІЇ ПЛАТОНОВИХ У ПСИХІАТРІЮ
Демочко Г.Л.
Кулікова А.Д.
Харківський національний медичний університет
Династія харківських лікарів Платонових в особі діда Івана Яковича, його
сина Костянтина Івановича і онука Костянтина Костянтиновича внесла певний
вклад в розвиток психіатричних нейронаук, будучи фахівцями родинних
професій
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Іван Якович Платонов (1852–1920 рр.) був відомим вітчизняним
психіатром, представником «великої психіатрії», прогресивно налаштованим
лікарем, новатором-практиком, одним з тих лікарів-подвижників, які сприяли
утвердженню нового підходу до лікування нервово-психічних розладів,
формування гуманного ставлення до людини, ураженого цим тяжким недугом.
Іван Якович активно впроваджував методи психотерапії, електро-, світло-,
трудо-, бальнеотерапії і механотерапію, створив приватну спеціалізовану
установу нового для того часу типу – «лікарня доктора І. Я. Платонова для
нервових і душевнохворих і алкоголіків» з науково обгрунтованим лікуванням і
відповідним комфортним їх змістом, висловлював ряд пропозицій щодо
поліпшення виховання молодих кадрів для такого виду установ.
У харківських газетах і журналах тих років часто публікувалося рекламне
оголошення про «лікарні доктора І. Я. Платонова для нервових, душевнохворих
і алкоголіків» такого змісту: «Приміщення для нервових хворих абсолютно
окремо

від

приміщення

для

душевнохворих.

У

нервове

приміщення

приймаються нервово хворі: неврастенія, істерія, невралгія, функціональні
страждання периферичної та центральної нервової системи (паралічі, сухотка
спинного мозку та ін.). Застосовуються: навіювання, гіпноз і інші види
психотерапії, масаж вібраційний і інший. Є водолікарні з вуглекислими,
кисневими, електричними і ін. Ваннами, душами Шарко, висхідними,
шотландськими

і

ін.

Гімнастичний

зал

і

електричний

кабінет

з

пристосуваннями для світлолікування і рентгенотерапії. Хворі приймаються на
повний пансіон, крім постільної і носильної білизни. Адреса: Харків,
психіатричне відділення – Скобелевская вул., 14; нервове відділення –
Нетеченська вул., 6 .
Надалі на базі цієї лікарні працювала психіатрична клініка Харківського
університету, так як губернська психіатрична лікарня «Сабурова дача»
перебувала за межами м Харкова і мощеною дороги туди не було. Клінічні
демонстрації хворих проводилися спочатку в губернської земської лікарні, а
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згодом в лікарні І. Я. Платонова, де було організовано лабораторію і створено, в
межах можливого, все необхідне для найбільш успішного викладання.
Прогресивні психіатричні ідеї Івана Яковича не обмежувалися системою
«необмежених» хворих, згідно з якою колишні «гамівні сорочки» були замінені
спеціально підготовленими і добре оплачуваними санітарами. Він намагався
підібрати на цю службу не просто фізично сильних «вибивав», але людей
певного душевного складу.
Костянтин Іванович Платонов (1877–1969 рр.) – відомий вітчизняний
вчений, психіатр, невропатолог, психотерапевт, доктор медичних наук,
професор,

заслужений

діяч

науки

УРСР,

дійсний

член

Української

психоневрологічної академії, представник харківської психіатричної школи,
колишній завідувач кафедри душевних і нервових хвороб Харківського
медичного інституту (ХМИ), творець харківської школи психотерапевтів, що
зіграв велику роль у розвитку радянської психотерапії на основі фізіологічного
вчення І. П. Павлов. Особливу увагу Костянтин Іванович приділяв концепції
про дві сигнальні системи людини. Піддав критиці погляди J. M. Charcot на
патогенну природу гіпнозу. Автор клінічних і фізіологічних досліджень
природи гіпнозу і навіювання. Розвивав теорію і практику психотерапії,
створив ряд нових психотерапевтичних методик. Широко впроваджував
психотерапію в клініку інших клінічних медичних дисциплін – в акушерстві,
гінекології, хірургії, внутрішніх хвороб, дерматології та дитячих хвороб.
Показав вплив гіпнозу на ряд важливих соматичних функцій.
Він надавав великого значення ознайомленню з хворим, з його
особистістю, з причиною захворювання. Він завжди заперечував застосування
гіпнозу без попереднього психологічного вивчення пацієнта. Його цікавила
клініка неврозів, особливо роль емоцій в їх походження і течії. У пошуках
витоків даного неврозу він часто застосовував метод гіпнорепродукціі,
переводячи приспаного хворого за допомогою навіювання у все більш ранні
періоди його життя і виявляючи початок захворювання. Знайшовши, таким
чином, давно забуту пацієнтом причину, що викликала хворобу, він викликав у
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нього, що цієї причини взагалі не було, що її не існувало в його минулому
житті. І хворий, прокинувшись і, звичайно, зовсім забувши про те, що з ним
відбувалося в гіпнотичному сні, відчував себе набагато краще, а часто ставав
надзвичайно швидко, після одного-двох сеансів гіпнозу.
З 1920 року по 20 вересня 1941 року Костянтин Іванович працював в
Українському

психоневрологічному

інституті

(УПНІ)

і

завідував

психотерапевтичним відділенням, ведучи науково-дослідницьку роботу з
аспірантами і лікарями по циклу удосконалення. УПНІ ставив своїм завданням
не тільки вивчення психоневрології і нейробіології, але також займався і
загальними питаннями вивчення і виховання особистості, індивідуальності
людини.
Наукова робота К. І. Платонова виражалася в розробці, починаючи з 1910
року, обраної проблеми – «неврози і їх психотерапія», яка носила характер
експериментально-лабораторний і експериментально-клінічний. Вона була
спрямована на висвітлення неврозів і психотерапії з позицій Павлівської
фізіологічної школи і до практичного застосування різних методів психотерапії
не тільки в області психотерапії, але і в області інших клінічних медичних
дисциплін – в акушерстві, гінекології, хірургії, внутрішніх хвороб, дерматології
та дитячих хвороб.
Костянтин

Костянтинович

Платонов

(1906–1984

рр.)

–

відомий

вітчизняний вчений-експериментатор, невропатолог, психолог, біолог, доктор
медичних наук, доктор психологічних наук, професор,відомий як ученийдослідник, психолог-теоретик і психолог-практик, який стояв біля витоків
вітчизняної психологічної науки радянського періоду і присвятив їй, по суті,
всю свою багатогранну життєдіяльність. Він вніс значний вклад в розробку
загальної та соціальної психології, психології праці, військової та медичної
психології, історії психології. Автор ряду психологічних концепцій і в той же
час прекрасний популяризатор психології, він мав великий дарунок говорити
просто про дуже складних і специфічно наукові проблеми.
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Він був організатором першої в нашій країні психофізіологічної
лабораторії, створеної в 1885 році в м Казані, і Петербурзької лабораторії
експериментальної психології, відкритої в 1904 році.
У 1926 році Костянтин працює у психотехнічній лабораторії Південної
залізниці, потім, переїхавши до Ленінграда, працював в Інституті мозку з
проблем нейрофізіології, а після закінчення Ленінградського інституту
медичних знань їде за розподілом працювати лікарем в Забайкаллі. Дуже рано,
вже в молоді роки, у нього сформувалася потреба ставити і вирішувати
проблеми, намагатися не тільки бачити, а й пояснювати світ.
К. К. Платонов завжди прагнув максимально повно представляти предмет
свого дослідження. З цією метою він ставить перед собою і послідовно вирішує
завдання оволодіння вміннями і навичками пілотування літака, багато літаючи
сам, безпосередньо проводить різні психологічні дослідження в повітрі. Цей
період ознаменувався також напруженої науковою та педагогічною діяльністю.
Костянтин Костянтинович розробляє курс лекцій з авіаційної психології.
У 1950-ті роки поряд з авіаційної психологією Костянтин Костянтинович
активно розробляє проблеми психології праці – галузі психологічної науки,
розвиток якої визначалося високим ступенем суспільної потреби в результатах
таких досліджень, тим більше що знищення психотехніки призвело до
порушення наукової спадкоємності в вивченні психології праці.
Проаналізувавши і систематизувавши основні підходи до вивчення
психологічних аспектів проблеми здібностей, він розробив і сформулював
власну концепцію здібностей як інтегративного властивості особистості, що
включає в себе відносно стійкі, хоча і змінюються під впливом виховання
компоненти, які стосуються усіх підструктур єдиної психологічної структури
особистості, які виступають в співвідношенні з тією діяльністю, на основі якої
вони формуються і проявляються. Узагальнення досліджень, спрямованих на
вивчення

особливостей

формування

творчих,

організаторських,

комунікативних здібностей особистості, призводить К. К. Платонова до
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висновку про необхідність поділу здібностей на загальні і конкретні
(професійні), актуальні і потенційні.
Заслугою К. К. Платонова є також розробка спеціального методу
вивчення особистості – методу узагальнення незалежних характеристик,
широко

використовуваного

в

даний

час

в

соціально-психологічних

дослідженнях особистості.
Костянтин Костянтинович зробив внесок і в розробку психологічної
класифікації соціальних груп, критеріїв виділення колективу як вищої форми
внутрішньої організації груп, питання про роль та функції колективу у
формуванні особистості.
У настільки ж доступною широкому читачеві формі він розглядає
психологічні

особливості

релігійного

впливу,

основою

якого

є

суто

психологічна освіта – «віра», психологічні проблеми медицини, фактори і
умови створення здорового соціально-психологічного клімату в трудовому
колективі та інші.
Таким чином, професор К. К. Платонов вніс вагомий науковий внесок у
розвиток

вітчизняної

психології

найбільшими досягненнями.

радянського

періоду,

збагативши

її
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Тематика: Психологічні науки
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО
НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Демченко Вікторія Анатоліївна
доц. канд. психол. наук
Харківський національний університет радіоелектроніки
м. Харків, Україна,
Е-mail: vika-demchenko@ukr.net
Проблема адаптації в будь-яких її проявах є надзвичайно актуальною як у
науці, так і в суспільному житті. Однак, останнім часом особливого значення
набувають

дослідження

процесу адаптації

людини

до

оточуючого

її

середовища, яке постійно змінюється, що визначається зростаючим темпом
науково-технічного прогресу, який твориться багато в чому майбутніми
фахівцями – випускниками закладів вищої освити (ЗВО).
Тому, з безлічі проблем вищої школи в даний час особливо виділяється
комплекс складних питань, пов’язаних з труднощами першого року навчання
студентів. Адаптація студентів-першокурсників до нового середовища, до нової
системи освіти у ЗВО не завжди проходить успішно.
Вивченню проблеми адаптації першокурсників до нових умов навчальної
діяльності у закладах вищої освіти присвячено дослідження багатьох вчених
(Ю.О. Бохонкова, В.І. Брудний, Л.К. Гришанов, М.І. Дяченко, А.А.
Кандибович, В.Д. Цуркан). Під адаптацією студента до закладу вищої освіти
вони розуміють процес приведення основних параметрів його соціальної й
особистісної характеристик у відповідність до нових умов середовища,
виникнення динамічної рівноваги з вимогами навчальної діяльності.
Досліджуючи найважливіші особливості організації занять у вищій
школі, В.І. Брудний і О.Б. Каганов визначають її такими основними умовами.
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1. Оволодіння першокурсником учбовою програмою ЗВО припускає
наявність самостійності.
2. У закладі вищої освіти замість визначеної шкільної системи
застосовуються різні види навчальних занять, що характеризуються великою
кількістю учбової інформації.
3. Для ЗВО характерна також періодичність контролю знань студентів
(замість шкільної безперервності).
Л.К. Гришанов і В.Д. Цуркан вважають, що психологічна адаптація
першокурсників повинна розглядатися в двох напрямках: адаптація особистості
до нового зовнішнього середовища й адаптація як становлення на цій основі
нових якостей. Процес адаптації, по-перше, безупинний, тому що не
припиняється ні на один день, а, по-друге, коливальний, оскільки навіть
протягом одного дня відбувається переключення у всілякі сфери: діяльність,
спілкування, самосвідомість. Адаптація також включає і своєрідне визнання
суб’єктом тих необхідних змін, що відбуваються в його самосвідомості в
процесі освоєння нових видів діяльності і спілкування. Одна людина в меншій
мірі, інша – в більшій, але всі обов’язково приходять до усвідомлення цих змін.
Виходячи з найважливіших сфер становлення особистості Л.К. Гришанов і В.Д.
Цуркан визначили зміст процесу адаптації студентів молодших курсів як:
а) нове ставлення до професії;
б) освоєння нових навчальних норм, оцінок, способів і прийомів
самостійної роботи та інших вимог;
в) пристосування до нового типу навчального колективу, його звичаїв і
традицій;
г) навчання новим видам учбової та наукової діяльності;
д) пристосування до нових умов побуту в студентських гуртожитках,
нових форм використання вільного часу.
Процес адаптації першокурсників, на думку авторів, не вичерпується
перерахованими моментами, що нерозривно пов’язані між собою, але, мабуть,
вони складають його ядро.
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Ю.О. Бохонкова підкреслює, що соціально-психологічна адаптація
першокурсників розгортається у двох взаємно пов’язаних напрямках: а)
адаптація до нових форм і методів навчальної діяльності, і б) адаптація,
пов’язана з перебудовою поведінки і діяльності в нових умовах життя. Вона
також вважає, що в першокурсників можуть виникати наступні психологічні
проблеми, які свідчать про порушення процесу їх адаптації до нових умов
навчання:
–

невідповідність

уявлень

першокурсників

про

умови

та

зміст

навчального процесу реальним умовам навчання у ЗВО; невідповідність
здібностей новим вимогам;
–

поява

нових

соціальних

контактів;

нервово-психічна

напруга;

невідповідність соціальних очікувань щодо власної особистості реальному
ставленню оточуючих; активізація захисних механізмів у відповідь на груповий
тиск;
– невдачі самоорганізації (невдалий перший досвід самостійного життя,
особливо для студентів з інших міст);
– недоліки самоконтролю навчання; недостатня узгодженість режиму
праці і відпочинку.
Одним з найважливіших аспектів адаптації є формування позитивних
навчальних мотивів і особистісних якостей майбутнього фахівця. Оскільки
успішність навчання, швидкість та ефективність подолання дидактичного
бар’єру багато в чому залежить від домінуючих навчальних мотивів. Мотиви
визначають і характер соціально-психологічної адаптації - місце, що займає
спілкування в діяльності студента, особливості його переживань, пов’язаних із
соціальним статусом в новому колективі, засвоєння нових соціальних норм та
ін. Від мотивів також залежить, що являє собою психологічно та або інша дія,
яке суб’єктивне значення має вона для людини. Тому розвиток мотиваційної
сфери розглядається як центральне питання у процесі формування особистості.
С.Л. Рубінштейн вважає, що для включення студента по-справжньому в
роботу треба, щоб задачі, які перед ним ставились у ході навчання, були не
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тільки зрозумілими, але і були внутрішньо сприйняті, тобто, щоб вони мали
значимість для студента і знайшли, таким чином, відгук і точку опори в його
переживанні. Мотиви студента, що формуються в період навчання, стають
стержнем його особистості.
У дослідженнях Ю.М. Орлова, Ф.М. Рахматуліної, Н.С. Копєїної і М.М.
Обозова були виявлені наступні види навчальних мотивів студентів:
а) широкі спеціальні (у яких відображується суспільна значимість
навчання);
б) професійні (які відображують значимість навчальної діяльності для
оволодіння майбутньою професією);
в) пізнавальні (пов’язані з потребою в нових знаннях). Їх часто називають
позитивними

чи

внутрішніми

навчальними

мотивами,

оскільки

вони

безпосередньо пов’язані зі змістом навчальної діяльності.
Крім внутрішніх мотивів, рядом психологів – Р.С. Вайсманом, М.І.
Дяченко

і

А.А.

Кандибовичем,

С.П.

Крягжде,

О.Б.

Орловим,

Ф.М.

Рахматуліною та ін. було виділено також і зовнішні мотиви, що не пов’язані
безпосередньо з навчальної діяльністю та орієнтуються на цінності, що лежать
за її межами. Це, насамперед, мотиви матеріального заохочення (стипендія та
ін.), мотиви утилітарні (особиста вигода, благополуччя та забезпеченість
завдяки освіті, отриманій у закладах вищої освіти). Виявляючи і вивчаючи усі
труднощі і умови, пов’язані з адаптацією першокурсників на перших етапах
навчання у вищому навчальному закладі, вчені вказують також і на важливість
деяких факторів, що визначають цей процес.
Так, М.В. Делеу підкреслює, що визначальне значення має засвоєння
першокурсниками нових видів учбової і наукової діяльності. Їхня важливість,
на думку вченого, зумовлюється тією метою, що привела молоду людину до
вищого навчального закладу: прагнення одержати професію, підготувати себе
до обраної спеціальності. Виходячи з цього, як основний фактор, що впливає на
успішність процесу психологічної адаптації студентів 1-го курсу до навчальної
діяльності, він виділяє ставлення до навчання й обраної спеціальності.
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М.В. Делеу, В.І. Брудний, О.Б. Каганов, Л.К. Гришанов і В.Д. Цуркан, та
ін. у своїх дослідженнях виявили, що за однакових умов навчання адаптація
студентів до учбової діяльності у ЗВО протікає по-різному. Її своєрідність
зумовлюється індивідуальними особливостями студентів, у першу чергу
такими властивостями нервової системи як працездатність, стомлюваність;
вольовими якостями: організованістю, рішучістю та ін. Важливе значення для її
сприятливого протікання мають також і рівень сформованості таких психічних
пізнавальних процесів, як відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, мова та ін.
Успішність перебігу психологічної адаптації першокурсника значною мірою
зумовлюється розвитком його самосвідомості, тобто структурного компоненту
особистості (головним ядром якого є Я-концепція), завдяки якому людина
здатна визначати міру і характер власної активності, спрямованої на оволодіння
соціальним досвідом і способом поведінки.
Важливими також є дослідження О.Ф. Алексеєвої, у яких вона звертає
увагу на те, що психологічна непідготовленість студентів 1-ого курсу може
привести до поступового нагромадження розумової і психічної втоми, що
негативно позначається на їхньому загальному самопочутті, послаблює увагу,
пам’ять, мислення, волю, без оптимального стану яких успішна діяльність стає
неможливою.
Аналіз наукової літератури з даної проблеми свідчить про те, що
дослідниками визначено поняття «адаптація студента» до навчальної діяльності
і зміст цього процесу, а також напрямки, в яких повинна розглядатися
психологічна адаптація. Ними також було досить ретельно вивчено і
класифіковано внутрішні і зовнішні мотиви, що впливають на успішність
навчальної діяльності і ряд факторів, що визначають процес психологічної
адаптації; визначено труднощі, з якими можуть зіштовхнутися студенти на
початковому етапі. Перспективою подальшого дослідження психологічної
адаптації першокурсників до навчання у ЗВО є удосконалення методик її
оптимізації та профілактика і корекція у закладах вищої освіти небажаних
варіантів адаптаційного процесу у студентів-першокурсників.
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ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Дем’янюк А.В.
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
Тернопільський національний економічний університет
Сорока М.С.
студентка групи ФСГ – 41,
Тернопільський національний економічний університет
Державний бюджет – це головний фінансовий план держави, у якому
визначенні
встановлений

доходи та видатки держави на певний проміжок часу, який
законодавчо.

Результат

формування

грошових

ресурсів

відображається в доходах державного бюджету, а їх використання – у його
видатках. Залежно від співвідношення між обсягами доходів і видатків бюджет
може бути дефіцитним чи профіцитним. Отже, дефіцит державного бюджету –
це перевищення його видатків над доходами. Питанням бюджетного дефіциту
присвячено

праці

таких

науковців,

як:

І. Алексєєва,

В.

Базилевича,

О. Барановського, О. Василика, В. Гейця, В. Дем’янишина, О. Длугопольського,
М. Карліна, В. Козюка, І. Лютого, В. Опаріна, О. Романенка, Л. Сідельникової,
В. Федосова, С. Юрія та інших.
Доцільно зазначити, що вітчизняні науковці визначають наступні види
бюджетного дефіциту: за формою вияву (відкритий і прихований); за
причинами виникнення (вимушений і свідомий); за напрямками фінансування
(активний і пасивний) [1]. Для покриття бюджетного дефіциту застосовуються
позики та податки. Проте, на думку провідних українських вчених, основним
джерелом покриття дефіциту мають бути державні позики, головними умовами
застосування яких є [3]:
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наявність кредиторів, які мають тимчасово вільні кошти;



довіра з боку кредиторів до держави;



наявність стимулів до надання позик державі;



спроможність держави своєчасно повернути борги та виплатити

відсотки.
Важливим у здійсненні управління бюджетним дефіцитом є визначення
причин його виникнення, до яких прийнято відносити наступні [4]:
 спад виробництва;
 несвоєчасне проведення структурних змін в економіці;
 зниження

ефективності

функціонування

бюджетонаповнюючих

галузей;
 періодичне посилення державного втручання в економіку та інші.
Згідно

Маастрихтських

критеріїв,

дефіцит

бюджету

не

повинен

перевищувати – 3% від ВВП країни, а державний борг – 60% від ВВП країни,
яка бажає вступити до Європейського Союзу. Беручи до уваги орієнтацію
України на приєднання до ЄС, перераховані критерії повинні враховуватися
при проведенні політики оптимізації дефіциту бюджету в Україні [4].
Аналіз виконання Державного бюджету України у 2018 р. засвідчує
зниження дефіциту державного бюджету до 1,7 % ВВП при плануванні 2,4 %
ВВП та утриманням його у визначених рамках.

Досліджуючи вітчизняну

практику здійснення управління бюджетним дефіцитом, важливо зазначити, що
на фоні покращення динаміки економічного й соціального розвитку України та
продовження у 2018 році зростання ВВП, а також зусиль Уряду щодо
імплементації фіскальної консолідації та середньострокового бюджетування,
вдалося досягти зниження показника відношення державного боргу України до
ВВП з 69,2 % на кінець 2016 р. до 52,3 % на кінець 2018 р., при цьому
державного і гарантованого державою боргу з 80,9 %до 60,9 %відповідно. Це
означає, наближення до межі в 60 % до ВВП загального обсягу державного та
гарантованого державою боргу, яка визначена Бюджетним кодексом України.
Незважаючи на значні досягнення в реалізації Стратегії управління державним
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боргом, затвердженої Урядом, в 2020 – 2022 рр. державний борг України
продовжить характеризуватись значним бюджетним та валютним ризиками.
Рівень ризику ліквідності буде помірним, однак ризик рефінансування все ще
оцінюється як значний, в тому числі внаслідок жорсткої монетарної політики
НБУ. Ризики, пов’язані з управлінням боргом, та відсотковий ризик
оцінюються як низькі [2].
З

метою

утримання

у

середньостроковій

перспективі

дефіциту

Державного бюджету України на рівні не більше 3 % ВВП як це визначено
Бюджетним кодексом України доцільно [5]:
 здійснювати видатки, які забезпечують стимулювання розвитку
економіки у достатніх обсягах;
 оптимізувати соціальні видатки (верифікація соціальних виплат;
монетизація пільг; створення передумов для впровадження добровільного
пенсійного страхування) та самої соціальної сфери (наприклад, оптимізація
структури закладів, які надають соціальні послуги) тощо;
 планувати бюджетні видатки у тісному взаємозв’язку із державною
політикою та програмами реформ у відповідних сферах;
 послідовно формувати децентралізований механізм реалізації функцій,
які наразі вимушено покладаються на державу (отримання гідного доходу
працюючими, соціальна відповідальність бізнесу, пенсійне та медичне
страхування тощо).
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Підвищення якості життя населення при мінімальній експлуатації
природних ресурсів завжди було і залишається на даний час актуальним
завданням людства. Нині спостерігається така тенденція, що кожному жителю
планети в середньому необхідно втричі більше ресурсів, ніж може забезпечити
екосистема. Тому проблеми навколишнього середовища на даний момент
інтегровані в економічну науку в якості обмеженого блага [1, с. 102].
Переважаюча зараз «коричнева» економічна система недосконала, що
підтверджується частими кризами і порушеннями ринкового механізму. Хоча
така система дала певні результати в підвищенні життєвого рівня людей в
цілому, негативні наслідки функціонування даної системи значні: екологічні
проблеми, виснаження природного капіталу, широко розповсюджена бідність,
нестача прісної води, продовольства, енергії тощо. Цим зумовлена поява нового
напрямку економічної науки – «зеленої» економіки [2, с. 80]. Функціонування
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такої економіки має на меті зменшення екологічного дефіциту і збереження
природи для наступних поколінь.
Вперше на міжнародному рівні взаємозв’язок економічного розвитку і
стану навколишнього середовища було розглянуто на Стокгольмській
конференції ООН в 1972 році. І тільки в останні десятиліття минулого століття
«зелену» економіку визнали глобальним напрямком світової економіки [3,
с.27].
Головні завдання цієї концепції економіки наступні: підвищення
енергоефективності, реалізація політики «подвійного» виграшу, що пов’язана
як із забезпеченням економічної ефективності, так і зі зменшенням шкідливих
викидів, гарантією бережливого користування природними ресурсами і зі
створенням маловідходного виробництва [4, с. 17].
Перехід до «зеленої» економіки потребує узгоджених зусиль світових
лідерів, громадянського суспільства і провідних компаній. Здебільшого в
економічно розвинених країнах запускаються різні проекти, проводяться
форуми, складаються програми, спрямовані на стабілізацію і поліпшення стану
навколишнього середовища. Більшість таких проектів впроваджуються в
енергетичному секторі економіки. Впровадження зеленої економіки повинне
здійснюватися на державному рівні з оформленням відповідних нормативних
актів. Удосконалення існуючих та створення нових технологій в сільському
господарстві, енергетиці та при переробці та утилізації промислових відходів
будуть сприяти переорієнтації державних інвестицій в напрямку «зеленої»
економіки [2, с. 81].
Оптимізація

виробничих

процесів

за

рахунок

розвитку

ресурсозберігаючих технологій сприяє значному економічному ефекту, про що
свідчить іноземний досвід. «Зелена» економіка є пріоритетним напрямком
екологічного управління таких держав:
- Країни Європейського Союзу займаються розвитком енергетики,
громадського транспорту, інфраструктури, будівництвом екопоселень, а також
систем утилізації відходів. Зокрема, прийнятий шведською владою план
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енергетичної реформи передбачає звільнення країни від нафтової залежності
найближчим часом – до 2020 року. Таким чином Швеція може стати першою
світовою державою, яка розпочне масштабне використання екологічно чистих
видів палива. Стимулювання населення до переходу на відновлювальні джерела
енергії здійснюється за рахунок впровадження податкових пільг і надання
безкоштовних місць власникам автомобілів на автостоянках [5].
- Південна Корея інвестувала в розвиток «зелених» секторів близько 60
млрд доларів США за останні 5 років. Основними напрямками розвитку цієї
країни є альтернативні джерела прісної води, енергетика, «зелені» види
транспорту, промисловість і технологія переробки відходів.
-

В США особлива увага в галузі «зеленої» економіки приділяється

розвитку альтернативної енергетики. До 2030 року країна планує забезпечувати
65 % енергетичних потреб за рахунок сонячних установок. «Зелена» економіка
цієї держави забезпечує продукцією і послугами на суму більш ніж 600 млрд
доларів, і надає робочі місця близько трьом мільйонам людей [6].
«Зелена» економіка спрямована не лише на енергетичний сектор, а й
застосовується для вирішення проблем нестачі чистої питної води, кліматичних
змін внаслідок масового вирубування лісів, забруднення біосфери хімічними
речовинами тощо. Більшість корпорацій у різних секторах економіки (від легкої
промисловості до фармацевтичної) намагаються отримати право на «зелене»
маркування і статус «екологічно безпечна продукція» [3, с. 27]. За прогнозами
вчених, до 2025 року можна очікувати збільшення світового ринку екологічно
чистих товарів майже удвічі та збільшення частки «зеленої» економіки у
світовому ВВП як мінімум до 5 % [5].
Ще одним прикладом «зелених» ініціатив є директива ЄС з екологічного
проектування, або екодизайну. Вона встановлює обов'язкові екологічні вимоги
для тих продуктів, виробництво яких пов'язане з великим споживанням енергії і
які призначені для продажу в країнах ЄС.
Директива з екодизайну основана на тому, що до 80% негативного
впливу надлишкового енергоспоживання можна уникнути ще на етапі
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проектування того чи іншого виду продукції. Крім того, директива дозволить
заощадити приблизно 12% від обсягу електроенергії, що споживається
сьогодні, і додатково удосконалити виготовлену продукцію. Пріоритет
надається високоефективним технологіям – біо-, нано- та екотехнологіям, що
направлені на вирішення глобальних проблем [7, с.60].
«Зелені» інвестиції є рушійною силою економічного росту. Такий ріст
буде оснований на стимулюванні інновацій, які забезпечать збереження
природного капіталу і більш ефективне використання природних ресурсів. Для
переходу до «зеленої» економіки необхідно протягом 2020-2050 рр. інвестувати
всього лише 2% світового ВВП в ключові сектори економіки: сільське
господарство,

енергетику,

лісове

господарство,

промисловість,

туризм,

транспорт, утилізацію і переробку відходів, управління водними ресурсами
тощо. Науковці вважають, що ці кошти цілком можна залучити за умови
реалізації продуманої державної політики та використання інноваційних
механізмів фінансування.
Таким чином, розвиток «зеленої» економіки забезпечує не тільки
зменшення

рівня

забруднення

навколишнього

середовища,

скорочення

споживання природних ресурсів, а й стимулює запровадження інновацій і
нових сфер промисловості, що дозволить створити нові робочі місця і знизити
рівень бідності [8].
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Найважливішим засобом підвищення ефективності праці, поліпшення
якості продукції при її низькій собівартості є широка механізація і
автоматизація

технологічних

завантажувальних

пристроїв

процесів.
–

бункерів.

Особливо
Автоматизація

це

стосується

і

механізація

завантаження є однією з складних технологічних операцій тому що маємо
справу з великою різноманітністю форм і розмірів, що підлягають при
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завантаженні деталей або матеріалів. На багатьох підприємствах якість
кінцевого продукту залежить від технологічних операцій виробництва, де одну
із основних ролей відіграють бункерні пристрої. Високий рівень стабільності та
надійності процесів розвантаження та завантаження впливають на зменшення
амортизаційних відрахувань і простоїв устаткування. Тому метою роботи є
аналіз конструкцій бункерів та огляд процесу розвантаження-завантаження
матеріалів для розробки конструкції пристрою з підвищеною стабільністю та
ефективності роботи.
Унаслідок великої різноманітності транспортуючих машин для вирішення
одного і того ж завдання можна використовувати різних їх типів. Вибір
машини, що якнайповніше задовольняє вимогам і умовам даного конкретного
завдання, — вельми важливий і відповідальний етап розробки проекту
механізації транспорту на підприємстві, який вимагає від проектанта не лише
спеціальних

знань

конструктивних

і

експлуатаційних

властивостей

транспортуючих машин, але і детального знайомства з виробничим процесом
на підприємстві, що механізується, і умовами довкілля і уміння виконувати
техніко-економічне порівняння можливих варіантів рішення.
Основними критеріями вибору транспортуючої машини є задоволення
комплексу заданих технічних вимог і техніко-економічна ефективність її
вживання.

Найважливішими

умовами

вибору

машини

є

забезпечення

надійності її роботи в заданих умовах і задоволення вимогам охорони праці і
техніки безпеки. Ці умови у ряді випадків заставляють приймати дорожчі
рішення за економічною оцінкою. Оптимальною слід рахувати таку машину
(або комплекс машин), яка задовольняє всім заданим технічним вимогам
виробництва і техніки безпеки, надійна в роботі, забезпечує високу міру
механізації і найбільш сприятливі умови праці, дає високу економічну
ефективність.
Бункери – це пристрої, в яких заготовки розміщуються невпорядковано в
ємностях. Призначення бункеру – скорочення часу та економічних витрат на
ручну орієнтацію заготовок. Бункер повинен не тільки зберігати заготовки, а й
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забезпечувати їх поштучну орієнтацію, видачу, переміщення в накопичувач
типу лоток.
Лоток – складова частина бункерно-орієнтованого пристрою (рис. 1).

Рисунок 1 – Конструкція бункеру
Заготовки 1 в хаотичному порядку потрапляють в бункер 2. За допомогою
двигуна 3 і ворошувача 4, заготівлі приводяться в рух з метою недопущення
утворення склепінь (тобто заклинювання деталей), при цьому передбачається,
що за випадковим законом частина заготовок потрапляє в область орієнтації і за
допомогою орієнтованого пристрою 5 (ножового типу) буде доставлена до
вікна видачі. Правильно орієнтована заготовка повинна пройти крізь вікно і
переміститися в лоток 7. Неправильно орієнтована заготівля або надлишок
заготовок, за допомогою відсікувача 6 буде скинута в бункер.
Підбір конструкції проведено за оглядом типів бункерних пристроїв.
Одним із основних бункерів є вібробункер. Має наступні переваги:
1) простота конструкції;
2) відсутність рухомих захватно-орієнтованих органів, що виключає
можливість заклинювання заготовок;
3) відсутність падінь та ударів заготовок один на одного, що порушують
чистоту поверхні точних деталей;
4) сталість рівномірності (швидкості) руху заготовки по лотку, чим
поліпшується умови для здійснення різного ступеня орієнтації складних
заготовок всередині бункера;
5) відсутність необхідності встановлювати бункер над верстатом в силу
наявності постійного напору при виході заготовок з бункера.
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Важливою умовою надійного проходження деталей в завантажувальних
пристроях є дотримання технологічної дисципліни виготовлення заготовок і
розробка таких конструкцій, які дозволяли би легко видаляти неякісні
заготовки з лотка і інших функціональних механізмів.
Конструкція 3D-модель вібробункеру представлена на рисунку 2.

Рисунок 2 – 3D-модель бункерно-розвантажного пристрою
Отримуючи конструкцію бункерного пристрою, можливе проведення
моделювання, яке дозволить отримати якісну модель для її подальшого
функціонування, що подалі збільшить ефективність роботи пристрою,
зменшить економічні витрати для підприємства.
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Магістр
На сьогоднішній день в Україні іноземні фірми з виробництва
мінеральних добрив пропонують великий асортимент різноманітних видів
добрив для різних агрокультур в тому числі овочевих. Вітчизняних
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комплексних мінеральних добрив на ринку України вкрай недостатньо. Тому їх
використання в секторі АПК сприяє не тільки зниженню собівартості
вирощування агрокультур, а й підвищує їх урожайність та якість, а також
сприяє балансу мінеральних елементів живлення у ґрунті. Одним із таких є
нове, комплексне мінеральне добриво – Нітроамофоска-М. Виробник ТзОВ
«Тетра-агро» м. Червоноград, Львівської область.
В умовах Західного Лісостепу України на дослідному полі кафедри
садівництва та овочівництва Львівського національного аграрного університету
у 2018-2019 рр. були проведенні дослідження щодо вивчення впливу нових
мінеральних добрив Нітроамофоски-М на урожайність і якість буряка
столового.

Грунт

дослідної

ділянки

–

темно-сірий

опідзолений

легкосуглинковий. Вміст гумусу у верхньому горизонті (0-20 см) – 2,3%.
Реакція ґрунтового розчин: рНсол 5,7-6,0. Вміст рухомих форм азоту невисокий
(до 108-114 мг/кг). Грунт забезпечений середньо рухомими формами фосфору
(83-92 мг/кг) та калію (до 110 мг/кг).
Предметом досліджень був гібрид буряка столового Водан F1.
Вегетаційний період становить 80-95 днів. Розмір облікової ділянки – 20 м2,
розміщення варіантів проводили методом рендомізації. Широкорядний спосіб
сівби 45×8 см. Сівбу проводили у III декаді травня. Густота стояння рослин 277
тис. Повторність досліду – триразова. Схема досліду включала такі варіанти: 1)
без добрив – контроль;

2) аміачна селітра (175 кг/га) – фон;

3) фон +

Нітроамофоски-М (200 кг/га); 4) фон + Нітроамофоски-М (400 кг/га); 5) фон +
Нітроамофоски-М (600 кг/га).
Для

підвищення

ефективності

Нітроамофоски-М

застосовували

додатково азотні добрива у вигляді аміачної селітри, яку вносили в дозі
100 кг/га в передпосівну культивацію, а 75 кг/га в підживлення в період
інтенсивного наростання коренеплодів (II декада липня). Попередник – огірки.
Під столовий буряк проводили осінній напівпаровий обробіток грунту.
Рано навесні проводили закриття вологи. Під передпосівну культивацію
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вносили

мінеральні

добрива

згідно

схеми

досліду.

Агротехніка

загальноприйнята для даної ґрунтово-кліматичної зони.
Результатами досліджень встановлено, що за використання НітроамофоскиМ урожайність буряк столового коливалася від 41,2 т/га на варіанті за внесення
добрив в нормі 200 кг/га до 49,8 т/га на варіанті за внесення добрив в нормі
600 кг/га. Приріст урожаю на вищезгаданих варіантах складав відповідно 8,5 та
17,1 т/га, або 26,0 – 52,3% (табл. 1).
Таблиця 1
Вплив мінеральних добрив Нітроамофоски-М на урожайність
буряка столового, середнє за 2018-2019 рр., т/га
Урожайність,

Варіант

т/га

Приріст до
контролю
т/га

%

1) без добрив – контроль

32,7

-

-

2) аміачна селітра (160 кг/га) – фон

38,3

5,6

17,2

3) фон + Нітроамофоски-М (200 кг/га)

41,2

8,5

26,0

4) фон + Нітроамофоски-М (400 кг/га)

45,3

12,6

38,5

5) фон + Нітроамофоски-М (600 кг/га)

49,8

17,1

52,3

НІР05

4,12

Внесення аміачної селітри (вар. 2) в нормі 175 кг/га сприяло надвишку
урожаю до контролю на 5,6 т/га, або 17,2%. Фенологічні спостереження за ростом і
розвитком рослин показали, що за комбінованого застосування азотних добрив і
Нітроамофоски-М спостерігали збільшення наростання листкового апарату та
висоти рослин. Зокрема, збільшилась кількість листків (на 3-5 шт) та висота рослин
(на 7-9 см) порівняно до контролю. Це сприяло збільшення листкової площі з
895 см2 на контролі до 1267 см2 за внесення Нітроамофоски-М в нормі 600 кг/га.
В

результаті

досліджень

встановлено,

що

залежно

від

норм

Нітроамофоски-М динамічно змінювалася середня маса коренеплодів буряка
столового. Так, найвища середня маса коренеплодів буряка столового (289 г)
була на варіанті за внесення Нітроамофоски-М в нормі 600 кг/га, тоді у на
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контролі – 176 г (табл. 2).
Визначено, що середня маса коренеплодів зростала в міру підвищення
норм Нітроамофоски-М, а також залежала від кінцевої густоти стояння.
Застосування Нітроамофоски-М сприяло підвищенню товарності коренеплодів
бурка столового.
Таблиця 2
Структура врожаю буряка столового за внесення комплексного
мінерального добрива Нітроамофоски-М, середнє за 2018-2019 рр.
Середня маса

Товарність,

коренеплоду, г

%

1) без добрив – контроль

176

86

2) аміачна селітра (175 кг/га) – фон

211

92

3) фон + Нітроамофоски-М (200 кг/га)

223

94

4) фон + Нітроамофоски-М (400 кг/га)

247

95

5) фон + Нітроамофоски-М (600 кг/га)

289

97

Варіант

Як вказують результати досліджень, за внесення аміачної селітри в нормі
175 кг/га (вар. 2) товарність коренеплодів становила 92%, тоді як за
використання Нітроамофоски-М в нормі 600 кг/га товарність зросла до 97%.
До основних господарсько-цінних характеристик сорту, крім урожайності
й товарності продукції, належать якісні біохімічні показники: вміст сухої
речовини, суми цукрів, вітаміну С та нітратів.
Дослідженнями встановлено, що біохімічний склад буряка столового
змінювався залежно від ґрунтово-кліматичних умов та норм внесення
мінеральних добрив. Високі якісні показники продукції, а саме вміст сухої
речовини (15,1%), суми цукрів (12,5%), вітаміну С (15,7 мг/100 г) одержали за
використання Нітроамофоски-М в нормі 400 кг/га на фоні азотних добрив.
Низьку якість продукції одержали на контрольному варіанті (без добрив) та за
внесення тільки азотних добрив. Підвищені норми мінеральних добрив не
сприяли збільшенню якісних показників. Вміст нітратів у всіх досліджуваних
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варіантах не перевищував ГДК – 1400 мг/кг сирої маси.
Отже, в умовах Західного Лісостепу для підвищення урожайності і якості
продукції бурка столового пропонується вносити нові комплексні мінеральні
добрива Нітроамофоска –М з мікроелементами в нормі 400-600 кг/га.

Тематика: Інші професійні науки
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ-МАРКШЕЙДЕРІВ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ
Дідюк Ю.М.
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист,
голова циклової комісії маркшейдерсько-будівельних дисциплін
Гірничий коледж Державного вищого навчального закладу
«Криворізький національний університет»
Високі вимоги сучасного суспільства і економіки до молодших
спеціалістів вимагають нового підходу у формуванні їх професійних якостей.
Забезпечити таку підготовку фахівців-маркшейдерів можливо лише за
допомогою впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних
технологій, серед яких особливе місце посідає проектна технологія.
На сьогоднішній день проектна технологія є однією з пріоритетних у
навчанні здобувачів освіти за спеціальністю 184 «Гірництво» (Маркшейдерська
справа) (в подальшому – студентів-маркшейдерів).
Сучасна педагогіка визначає поняття «проект» як план, задум, і в більш
широкому розумінні – від плану до створення реального результату. Робота над
навчальним проектом передбачає здійснення проектування та проектної
діяльності. Проектування є процес реалізації проекту, тобто задуму.
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Поняття «проектування» розглядається як особливий тип інтелектуальної
діяльності, особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване
дослідження.
Поняття «проектна діяльність» – це самостійна навчальна діяльність
студентів-маркшейдерів на основі особистісного вибору щодо пізнавальних або
практичних завдань у різноманітних професійних ситуаціях. Під час проектної
діяльності
практичних

проявляється
дій

при

раціональне
вирішенні

сполучення
конкретних

теоретичних

знань

і

професійних

завдань,

використовується сукупність проблемних, дослідницьких, практичних методів
роботи, за своєю сутністю завжди творчих.
Проблема формування професійних якостей студентів-маркшейдерів є
досить актуальною. Формування та розвиток необхідних особистісних
характеристик,

творчих

і

професійних

якостей

майбутнього

фахівця-

маркшейдера дозволяють забезпечити ефективність результатів вирішення
професійних завдань в процесі трудової діяльності.
Найбільш значущими якостями майбутніх фахівців-маркшейдерів є:
цілеспрямованість, креативність, лідерські здібності, прагнення до інновацій,
працездатність,

творчий

підхід

до

справ,

соціальна

активність

і

відповідальність.
Метою тез доповіді є визначення змісту та ролі проектної діяльності у
формуванні професійних якостей майбутніх фахівців-маркшейдерів.
Проектна діяльність у коледжі розглядається як взаємодія викладача та
студентів щодо розробки і презентації проектів професійної спрямованості, що
сприяють розвитку особистості, мають об’єктивну та суб’єктивну цінність,
особистісну та соціальну значущість і творчий характер.
Сучасний навчальний проект є дидактичним засобом активізації
пізнавальної діяльності, розвитку креативності та формування особистісних і
професійних якостей студентів-маркшейдерів. Важливим аргументом на
користь проектної діяльності є те, що активне включення студентів-
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маркшейдерів до створення власних проектів надає їм можливість освоювати
нові види професійної діяльності.
Проектна технологія успішно застосовується викладачами комісії
маркшейдерсько-будівельних дисциплін під час курсового проектування,
практичних та лабораторних занять, які мають дослідницький характер, та
науково-дослідних робіт.
Більшість професійних завдань, які буде вирішувати майбутній фахівецьмаркшейдер – це різнопланові проблемні ситуації. Вони є частиною практичної
діяльності, а їх вирішення – професійною необхідністю. Тому найбільш
ефективними методами підготовки до такої діяльності є проблемний та
проектний методи навчання. Діяльність щодо створення проектів дозволяє
залучати студентів до вирішення актуальних завдань, в яких імітується реальна
професійна діяльність. Робота над проектами сприяє формуванню мотивації. З
урахуванням

попередньої

підготовленості

студентів

забезпечується

послідовність у засвоєнні навчального матеріалу. Створення ситуації успіху під
час захисту проекту є потужним стимулом подальшої пізнавальної діяльності.
Яскравим прикладом проектної діяльності є студентська науководослідна робота «Кейс №72. Аналіз та узагальнення досвіду інструментальних
спостережень

маркшейдерських

зйомок

на

гірничотехнічних

об’єктах»

(студенти Тюря О., Шкленський А., науковий керівник Кремза М.О.), яка
отримала диплом і призовий чек у 10000 грн за зайняте ІІІ-є місце у Кейсчемпіонаті в гірничодобувній галузі, Метінвест 2019.
Під час організації проектної діяльності є необхідним дотримання
загальних принципів її використання, таких як:
- принцип самостійності, який спрямовує студентів на самостійну роботу
щодо пошуку інформації та методів діяльності;
- принцип індивідуалізації, який дозволяє враховувати індивідуальні
можливості, здібності, інтереси та навчальні потреби студентів з метою
визначення напрямків проектної діяльності;
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- принцип інтерактивності, який полягає у обміні інформацією між
учасниками проектної діяльності;
- принцип самоконтролю, який передбачає перехід функції контролю від
викладача до всіх учасників процесу.
Реалізація означених принципів проектної діяльності сприяє формуванню
окремих професійних якостей майбутніх фахівців-маркшейдерів.
Структура проектної діяльності включає наступні етапи:
- визначення теми проекту, методів роботи та кількості учасників
проекту;
- самостійний пошук інформації та творчих рішень;
- обговорення результатів індивідуальної або групової роботи;
- оформлення отриманих результатів, підбивання підсумків, презентація
та захист проекту.
Таким чином, проектну діяльність в процесі підготовки майбутніх
фахівців-маркшейдерів доцільно проводити в три етапи:
-

підготовчий;

-

практично-дослідницький;

-

заключний.

Підготовчий етап. Його зміст полягає у визначенні тематики проекту, яка
може стосуватись як теоретичних так і практичних завдань. На даному етапі
відбувається визначення проблеми проекту, створення колективу виконавців,
визначення терміну виконання, окреслення завдань, визначення методів роботи
над проектом, обрання пошуку джерел інформації. В процесі визначеної
діяльності
здійснюється

обирається

інструментарій,

організаційна

діяльність

формується
щодо

теоретична

підготовки

проекту

база,
під

керівництвом викладача.
Практично-дослідницький етап. Передбачає самостійну роботу студентів
над проектом: збір та накопичення інформації, її вивчення та опрацювання;
аналіз, систематизацію та узагальнення матеріалу; викладення висновків у
вигляді рефератів, мультимедійних презентацій тощо; складання загального
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звіту. Цей етап є основним в проектній діяльності. Під час цього етапу викладач
здійснює функції координатора. Відповідно, змінюються функції педагогічного
впливу на студента: не маніпулювання ним, не пригнічення його волі, а надання
можливості самостійно і свідомо здійснювати свій вибір.
Заключний етап. На даному етапі відбувається презентація проектів,
колективне обговорення результатів, оцінювання проекту. Презентація проекту
залежить від його змісту та може бути представлена у різних формах: реферат,
мультимедійна презентація тощо. Важливу роль на даному етапі відіграє оцінка
створених проектів.
Відомо, що професія маркшейдера потребує стратегічного мислення,
уважності, математичного складу розуму, винахідливості та здатності до
інновацій. Тому планування проектної діяльності, змісту проектування та
прогнозування його результатів, пошуку нетрадиційних шляхів вирішення
проблеми сприяє формуванню таких якостей. Окрім того, презентація та захист
проектів дозволяє формувати у студентів-маркшейдерів уміння переконливо
говорити, висловлювати свою точку зору, чітко відповідати на питання та
аналітично мислити, вживати професійну термінологію, впевнено захищати
свою позицію.
Сучасна

освіта

покликана

сформувати

у

майбутніх

фахівців-

маркшейдерів високий професійний рівень. Проектування та проектна
діяльність дає можливість студентам оволодівати знаннями та вміннями,
забезпечує високий рівень самостійності та мотивації до навчальної діяльності,
дозволяє опановувати професійними навичками і вміннями безпосередньо в
процесі самої діяльності, самостійно аналізувати інформацію, контролювати
свою діяльність та відповідати за її результат.
Таким чином, проектна діяльність, робота над проектами за професійно
спрямованою тематикою є ефективною в процесі формування та удосконалення
професійних якостей майбутніх фахівців-маркшейдерів.
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Тематика: Юридичні науки
ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, ОЗНАКИ ТА СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ
ПРАВА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Дмитрів Мирослава
Студент 6 курсу Академії Державної пенітенціарної служби
Для країн, які стали на шлях подолання наслідків тоталітаризму і
побудови демократії, в тому числі для України, особливо актуальним є
звернення

до

європейських

філософсько-правових

концепцій,

що

обґрунтовують загально-соціальне призначення держави.
Вивченню постіндустріального суспільства та методологічних проблем
його дослідження присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених:
Д. Белла, Т. Сакайя, А. Тойнбі, Е. Тоффлера, С. Хантингтона, В. Іноземцева, Ю.
Зайцева, В. Савчука, А. Чухна та ін. Однак багато питань залишаються
невирішеними, зокрема потребує подальшого дослідження. Аналіз наукових
досліджень і публікацій дає підстави стверджувати, що на різних історичних
етапах, багато вчених, які розробляли різноманітні теорії державотворення,
походження права, використовували різний обсяг накопичених людством
знань.
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Концепція «постіндустріального суспільства» є своєрідною проекцією
«індустріального суспільства». Спочатку теоретики «постіндустріалізму»
розглядали його тільки як поліпшений варіант «індустріалізму», але згодом
їхня концепція стала значно критичнішою. Вони почали критикувати
«індустріалізм» за недостатність ціннісної орієнтації, за технократизм.
Концепція «постіндустріального суспільства» Деніела Белла створена для
теоретичного опису можливого шляху розвитку капіталістичного суспільства
[1].
Поділ ознак постіндустріального суспільства на два рівні обумовлено
природою змін, що виникають у такому типі суспільства. Це об’єктивні зміни,
що стосуються всієї спільноти людей, та суб’єктивні, характерні для окремої
особи. Як підкреслює відомий дослідник проблем постіндустріального
суспільства В. Іноземцев, перехід до нового соціуму означає, перш за все, зміну
мотивації діяльності самої людини [2, с. 107].
М. В. Цвік, О. В. Петришин стверджують, що призначення права і його
роль у суспільному житті розкриваються через притаманні йому функції. В
юридичній науці функції права розглядають як головні напрямки його впливу
на суспільні відносини або як реалізацію його соціального призначення. Слід
зазначити, що обидва погляди характеризують дві різні властивості права, а
тому поняття функцій права має охоплювати обидва названі аспекти [3, с. 154].
Тобто реалізація соціального призначення права, неможлива за межами його
функцій.
Функції права - основні напрями впливу права на суспільні відносини та
поведінку особи з метою їх упорядкування, охорони і захисту. Ознаки функцій
права:) виражають універсальні ознаки права, його соціальне призначення в
різних сферах суспільного життя, відображають напрями активного впливу
права на суспільні відносини, характеризуються безперервністю і тривалістю
дії та водночас гнучкістю змісту відповідно до мінливості суспільних відносин,
мають на меті упорядкування суспільних відносин у повній відповідності з
задумом нормотворця (законодавця) і очікуваннями адресатів правових норм,
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діють у єдиній цілісній системі на кожному етапі розвитку суспільства і
вважаються реалізованими лише тоді, коли повністю вирішені усі завдання і
досягнуті результати правового регулювання, кожна з них використовує
відповідний їй арсенал правових способів (дозволів, зобов'язань, заборон,
заохочень, покарань тощо). Функції права можна класифікувати так: загальносоціальні і юридичні (спеціально-соціальні) [4, с. 183].
Проте і самі функції права до сьогодні залишаються дискусійною
науковою категорією, і, як вірно пише Н. М. Оніщенко, поняття «функція»
характеризує соціальну роль держави і права. При цьому потреба існування
права як соціального явища полягає в необхідності здійснення ним
регулятивної та охоронної функцій (як основних функцій). В узагальненому
вигляді соціальні функції права можна визначити як напрями зворотного
правового впливу на різні сфери суспільного життя. Зокрема, економічна
функція є правовим впливом на економічну сферу, політична – на політичну,
виховна – на духовну (неосновні функції) [5, с. 323].
Погоджуючись з наведеною науковою позицією, зазначимо, що для права
соціального ключовою функцією виступає соціальна, і тільки на базі соціальної
функції необхідно моделювати в подальшому дію регуляторної та охоронної
(захисної) функцій.
Важливо розуміти, що у праві виробнича функція нерозривно пов’язана із
соціальною, зміщення до однієї з них призводить до розбалансування всієї
системи відносин у сфері праці в бік погіршення правового становища одного із
суб’єктів [6, c. 140].
Під соціальною цінністю права в юридичній теорії розуміється його
спроможність служити метою і засобом задоволення науково обґрунтованих,
соціально справедливих загальнолюдських потреб та інтересів громадян і їх
об'єднань. Пояснити соціальну цінність права означає розкрити його позитивну
роль для особистості і суспільства.
Соціальна цінність права полягає в наступному: 1) за допомогою права
забезпечується загальний стійкий порядок у суспільних відносинах, досягається
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визначеність, точність змісту цих відносин; 2) право впливає на поведінку і
Діяльність людей шляхом узгодження їх специфічних інтересів (приватних і
загальних); 3) право забезпечує співвідношення свободи і справедливості; 4)
право забезпечує можливість нормальних активних дій людини, оскільки не
дозволяє незаконне втручання у правомірну діяльність; 5) на правовій основі
формуються інститути громадянського суспільства [7].
Таким

чином,

загальнообов'язкових,

слід

відзначити,

формально

що

право

визначених,

-

це

система

установлених

або

санкціонованих державою, гарантованих і забезпечених нею правил поведінки,
що тісно між собою зв'язані та регулюють суспільні відносини між людьми в
інтересах певної частини (більшої чи меншої) населення в соціально
неоднорідному суспільстві.
Поняття функції права постіндустріального суспільства включає в
себе основні напрямки впливу права на суспільні відносини, які визначаються
соціальним призначенням права в житті суспільства. Відповідно цьому можна
відзначити наступні особливості функції права: по-перше, функції права є
похідними від його сутності й обумовлюються призначенням права в
суспільстві. Функції - це "світіння" сутності права в суспільних відносинах, подруге, функції права - це такі напрямки його впливу на суспільні відносини,
потреба в реалізації яких породжує необхідність існування права як соціального
явища, по-третє, функції виражають головні риси права і спрямовані на
здійснення корінних завдань, що стоять перед правом на даному етапі розвитку
суспільства, по-четверте, функції права являють напрямки його активної дії, що
упорядковує певний вид суспільних відносин. Тому одним з найважливіших
ознак функції права є її динамізм, рух, дія, по-п'яте, сталість як необхідний
ознака функції характеризує безперервність, тривалість її дії.
Цінність права - це його здатність бути метою і засобом задоволення
науково обґрунтованих, соціально справедливих загальнолюдських потреб та
інтересів громадян і їх об'єднань (суб'єктів оцінювання), бути комунікативним і
погоджувальним

соціальним

інструментом.

Цінність

права

в
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постіндустріальному суспільстві слід сприймати як шкалу виміру самого права,
оскільки цінність - це те сутнісне, що дає змогу праву залишатися самим собою.
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Минуле століття, позначене тавром тоталітаризму, приховало в собі імена
і сплюндровані долі величних постатей, борців за становлення й розвиток
рідного слова, потужних учених-мовознавців, котрі презентували світовій
спільноті

вагому

філологічну

спадщину,

що

є

взірцем

академічної

доброчесності і могутнім поштовхом для прийдешніх поколінь дослідників. До
славетної плеяди несправедливо скривджених належать перш за все Олена
Курило, Костянтин Михальчук, Всеволод Ганцов та Агатангел Кримський. Їхня
діяльність ішла врозріз з усталеною в радянському суспільстві ідеологією
тотального підкорення «старшому братові». Не є дивним той факт, що до
категорії «українських буржуазних націоналістів» увійшла наукова еліта, перш
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за все – через свої зацікавлення україністикою загалом і мовознавством
зокрема. Складно переоцінити внесок дослідників в історію становлення та
розвитку української мовознавчої науки. «Вагу цих мовознавців оцінив, між
іншим, і совєтський режим: усі ці мовознавці, що були в сфері засягу режиму,
були знищені, докладено всіх зусиль, щоб знищити їхні твори, замовчати
відкрите ними.
З погляду розвитку науки так само, як з погляду переємности української
культури обов’язком мовознавців нашого покоління є нагадати про життя й
діяльність передчасно зліквідованих» [5].
Дійсно, життєвий і творчий шлях деяких дослідників до сьогодні
залишається невідомим. Ба більше, часом навіть губилися на скрижалях історії
їх особисті дані. Це спонукає і зобов’язує сучасників відродити знакові
фрагменти їхнього життя та наукові здобутки, ушанувати пам’ять тих, хто
загинув у боротьбі за незалежність нашої держави й самобутність її мови та
культури.
«Українське політичне відродження 1917-20 і культурне відродження
двадцятих років захопили в свою бурхливу й широку течію чимало людей
неукраїнського походження, яких доля зв’язала з Україною. І треба сказати, що
більшість цих людей чесно служила українській нації й багато з них грунтовно
прислужилися українській культурі і навіть життя віддали за свою свідомо
прийняту нову батьківщину. До таких людей належала і Олена Курило, один з
найвидатніших українських учених-мовознавців.
Біографія Олени Курило ніколи не була опублікована. Деякі крихти її, що
вдалося позбирати з випадкових джерел і від очевидців, лишають більше
невідомого, ніж розкритого. Аж не віриться, що за яких двадцять років факти
встигають так стертися з людської пам’яті» [4, с. 58].
Олена Борисівна Курило належить до малодосліджених постатей у царині
історії української мовознавчої науки. Вона є автором багатьох підручників з
української мови. Окрім того, об’єктом наукових інтересів дослідниці була
питома українська термінологія та українська діалектологія. Значну увагу
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приділяла вчена власне українському стрижневі різних стилістичних шарів
лексики та специфіці питомого українського синтаксису («Паралельні форми в
українській мові, їх значення для стилю» (1923), «Уваги до сучасної української
літературної мови» (1920), «Фонетичні та деякі морфологічні особливості
говірки села Хоробричів на Чернігівщині» (1924), «До характеристики і
процесу монофтонгізації чернігівських дифтонгічних звуків» (1925), «До
питання про українські форми з ненаголошеним а на місці етимологічного о
(багатий, гарячий та ін.)» (1928), «Матеріяли до української діялектології та
фольклористики» (1928), «Про незалежну від наголосу зміну а по м’яких
консонантах та по j в українських діалектах» (1929), «До поняття «фонема»
(1930) та ін.).
Плідна мовознавча діяльність ученої на українському ґрунті не могла
лишитися поза увагою тодішньої владної репресивної машини. У 1937 р.
О. Курило заарештували. Відрив від рідної землі, перебування в московській
слiдчiй в'язницi підірвало її здоров’я і поставило крапку в її мовознавчій
діяльності. 1946 р. О. Курило відійшла у вічність.
Унісоном до трагічної долі Олени Курило було життя й діяльність
основоположника українських діалектологічних учень, етнографа, дійсного
члена НТШ у Львові, члена Південно-Західного відділу Російського
географічного товариства, Українського Наукового Товариства в Києві,
Історичного Товариства Нестора Літописця та член Київської Старої Громади
Костянтина Петровича Михальчука. Його лінгвістична спадщина складає 12
праць (Наречия, поднаречия и говор Южной Росии, в связи с наречиями
Галичины (1871); Статистика в области диалектологии (1893); К южнорусской
диалектологии (1893); Филологическое недоразумение (о форме именительного
падежа множественного числа прилагательных в украинском языке на -ое)
(1896); До питання про українську літературну мову» (1898); Что такое
южнорусская (малорусская) речь? (1899); К вопросу об отвердении слогов в
малорусском (1903); До правопису деяких форм «м’якої деклінації» в
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українській мові (1908); Программа для собирания особенностей малорусcких
говоров (1910)).
«Для сучасного українського суспільства К.П. Михальчук був наче живим
втіленням «минулого» українського відродження та органічною ланкою, що
з’єднувала пережите, яке відійшло вже в далечінь історії, з теперішніми днями і
завданнями національного життя. К.П. Михальчук наче був символом усієї
хресної путі, пройденої від 60-тих років минулого століття українським рухом, і
дійсно був втіленням довготривалої чинної любови до батьківщини. Допитлива
думка та чинна енерґія К.П. Михальчука і ймення останнього з українських
«шестидесятників-хлопоманів» займе почесне місце як в історії української
наукової думки, так і в історії українського громадського руху» [3].
Репресивна машина не надала змоги К.П. Михальчуку працювати за
фахом, тож упродовж 40-ка років він мешкав на Подолі і заробляв на хліб
насущний бухгалтером, однак любов до рідної землі та до українського слова
стала духовною потребою, своєрідною релігією його життя.
Заслуговує на пошану і громадянська позиція К.П. Михальчука. Усе його
життя – це оборона українського слова. Усвідомлюючи, що мова є складником
етнічної ідентифікації та культури, великий патріот стверджував, що саме в
мові відображається психологія народу, вона є носієм «вікових надбаннів
розумової та моральної культури даного народу й пам’ятка побутових,
громадських та політичних долі і вражінь, що він зазнав їх протягом усенької
своєї історії» [2, с. 186].
У

розвиток

вітчизняного

мовознавства

великий

внесок

зробив

В.М. Ганцов. У зв’язку із трагічною долею з-під його пера вийшло небагато
праць, одначе вони мають неабияку наукову цінність. Розвідки вченого стали
важливим етапом у розвитку української діалектології , історичної фонетики та
лексикографії, а також унормування літературної мови, у т. ч. її правопису.
В. Ганцов, як і переважна більшість знакових у науці постатей, зазнав
репресій і впродовж усього життя потерпав від переслідувань тодішньої влади.
У зв’язку із цим він не залишив по собі великої кількості напрацювань, проте ті
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16 розвідок, що вийшли з-під його пера, мають велику наукову цінність у сфері
українського

мовознавства

(«Діалектологічна

класифікація

українських

говорів», «Характеристика поліських дифтонгів і шляхи їхнього фонетичного
розвитку», «Діалектологічні межі на Чернігівщині», «Особливості мови
Радивилівського (Кенігсберзького) списку літопису»; а також розділів
«Фонетика» і «Правопис незмінної частини слова» у проекті українського
правопису 1926 р.).
Дослідницьким задумам В.М. Ганцова не судилося здійснитися. Його не
оминула сталінська репресивна машина, і 1929 р. вченого було звинувачено у
причетності до діяльності Спілки Визволення України і репресовано.
Ув’язнення забрало 17 років його життя (по 1946 р.).
В.М. Ганцов під час коротких періодів перебування на волі зумів
презентувати українській і світовій спільноті взірець громадянської мужности,
гідности

й

порядности,

а

також

наукове

потрактування

окремих

загальнолінгвістичних ідей, діалектологічних тлумачень, історико-фонетичних
описів, лексикографічних напрацювань, що є потужним поштовхом до розвитку
сучасних мовознавчих досліджень.
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Тематика: Педагогічні науки
СУТНІСТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
Драхня Євгенія
магістрантка І курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д.
На сьогоднішній день є дуже актуальним питання здатності дітей до
соціалізації та визначення етапів, які проходить дитина в процесі формування.
Відомо, що соціалізація є дуже своєрідним і багатофакторним процесом.
Для

оволодіння соціальним досвідом, потрібно спочатку засвоїти норми і

правила життя, також не менш важливим є отримання особою властивостей і
якостей,

притаманних

людині.

Хід

соціалізації

визначений

не

лише

усвідомленням і прийняттям індивідом соціальних цінностей, але і засвоєнням
норм, принципів і правил у відносинах, їх активним застосуванням й
відтворенням в процесі життєдіяльності, що забезпечує можливості для
формування нової соціальної позиції, реалізації його як активного творчого
суб’єкта в соціальної дійсності.
Найважливішою роллю освіти в Україні є виховання громадянина
України, формування у дитини соціальної ідентичності, здатності до творчих
змін та особи, якій притаманне почуття самоповаги, свідоме відношення до
обов’язків громадянина.
У формуванні цих головних якостей, та їх розвитку як соціальної
компетентності, вихованні особистості як громадянина сучасної демократичної
держави важливе місце займає середовище – усе те, що оточує дитину від
народження до кінця життя, починаючи з сім’ї, шкільного життя і завершуючи
її соціальним середовищем, у якому вона народжується і, яке створює з неї
особистість за допомогою розвитку і виховання культури. Реалії нашого
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сучасного

суспільного

життя

характеризуються

посиленням

процесів

глобалізації, інформатизації, впливів соціально-економічних чинників та
ризиків. Ці фактори актуалізують потребу пошуку інноваційних підходів до
здійснення

ефективної

соціалізації

сучасної

молодої

людини,

аналізу

теоретичних положень і практичних способів педагогіки у сучасному соціумі
та посилення виховного впливу соціальної сфери.
Проблема соціалізації дітей отримала своє найяскравіше висвітлення в
дослідженнях як вітчизняних вчених: Ю. Возна, С. Диба, Л. Завацька, Н.
Заверико, І. Звєрєва, О. Карпенко, О. Кузьменко, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова,
О. Матвієнко, С. Моїсеєв, Л. Назаренко, Л. Пуховська, С. Савченко, С.
Харченко, Н.Чернуха, так і зарубіжних Є. Бікметов, В. Бочарова, І. Кон, Г.
Ландберг, А. Маслоу, Р.Мертон, А. Мудрик, Т. Парсонс, Б. Паригін, К.
Роджерс, М. Шакурова.
Актуальність дослідження проблеми соціалізації дитини викликано
затребуваністю знань необхідності формування дитини у відповідності зі
змінами сучасного соціуму, систематичності суспільних цінностей.
Відомо, що соціалізація належить до універсальних соціальних явищ,
пов’язаних із розвитком та реалізації особи в суспільстві і, переймання
притаманної їй культури. На сьогоднішній день процес соціалізації в Україні
має проблему глобального та регіонального характеру. Як правило, жодне
наступне покоління в межах сім’ї, свого основного центру соціалізації, отримує
систему цінностей від своїх батьків. Протягом довгого періоду еволюції
людства темпи розвитку забезпечували збіг культурного та соціального циклу
впродовж кількох поколінь. Доводиться констатувати, що людство натрапило
на велику проблему, коли безпосередні суб’єкти соціалізації (батьки)
знаходяться у дезадаптивному стані. Засвоєна ними система цінностей та норми
поведінки відстають від рівня соціальних відносин. Різниця міжкультурного та
соціального циклів, звичайно, є глобальною проблемою.
Отже, соціалізація - це тривалий, багатогранний, безперервний процес
інтегративної властивості: будь-яке суспільство і держава формують систему
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суспільних відносин, виробляють систему матеріальних і духовних цінностей,
за допомогою яких і здійснюється регуляція цих відносин, вплив на своїх
громадян і молодь в процесі їх становлення і виховання. Вчений С. Диба під
соціалізацією розуміє

«процес прийняття

прикладів позиції, суспільних

правил і цінностей, потрібних для його успішного функціонування в
конкретному суспільстві» [3, с. 10]. З словами Ю. Возної «соціалізація – це
процес оволодіння своєрідними знаннями, суспільним досвідом, формуванням
мотивів, людських ціннісних орієнтацій, засвоєнням норм, принципів і правил
людського співжиття, актуалізації особистісного життєвого і професійного
самовизначення, що сприяє формуванню власної соціальної позиції, передбачає
її інтеграцію в соціальне середовище й реалізацію себе як суб’єкта з
індивідуальним мисленням серед соціальної дійсності» [1]. Також до
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
стратегічними шляхами державної політики у галузі освіти є конкретна
структура радикальної систематичності національного виховання, розвитку і
соціалізації дітей та молоді [2].
Відомий вчений А. Мудрик визначила п’ять головних стадій соціалізації:
1. Стадія адаптації (від народження до підліткового етапу дитина осягає
суспільний досвід нерозсудливо, прилучається, пристосовується, імітує).
2. Стадія індивідуалізації (появляється воля виокремити себе серед інших,
напружене ставлення до соціальних норм і дій). У підлітковому віці індивідуалізація, самовизначення «світ і Я» характеризується як посередня
соціалізація, тому що все ще нестійкий світогляд і характер підлітка.
3. Стадія інтеграції (з’являється бажання відшукати своє місце в
суспільстві).
4. Трудова стадія соціалізації займає цілий етап зрілості чоловіка, увесь
період її працездатності, коли людина не тільки опановує соціальний досвід,
але й відтворює його за рахунок активного впливу на середовище через свою
діяльність.
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5. Післятрудова стадія соціалізації розглядає похилий вік, що робить
істотний внесок у відображення соціального досвіду, у процес передачі його
новим поколінням [3].
Зважаючи на те, що соціалізація індивідуальності вимагає певних
педагогічних умов, доречно перерахувати найважливіші з них:
1) процес гуманізації соціального становлення особистості, відповідність
змісту, обсягу і характеру соціально-педагогічної діяльності перспективам,
умовам цього соціуму;
2) розумне розміщення в часі та просторі всіх спрямованих взаємодій.
Відповідно цьому етапу основним завданням соціальних центрів є
соціалізація особистості з урахуванням особливостей її життєдіяльності в
середовищі, у діяльності, у ситуації, де відбувається пізнання і оволодіння нєю
суспільними нормами і цінностями. Вченими доказано, що в обстановці
обрання форм

і значення поведінки будь–яка молода людина прагне

домінувати в процесі особистого розвитку, і відторгає наявність наочних
процесів з боку сім’ї та інших людей.
Отже, успішна соціалізація особистості характеризується набуттям
пристосованих до життя якостей, знань та навичок, які будуть підтримувати її
у подальшій професійній діяльності.
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Тематика: Економічні науки
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА
НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Дубенець О.В.
студент 4-го курсу
Факультету обліку та податкового менеджменту
Науковий керівник: Лежненко Л.І.
к.е.н., доцент
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана»
м. Київ, Україна
Сучасний вектор розвитку бухгалтерського обліку та фінансової звітності
в Україні спрямований на застосування міжнародних стандартів. Адже
приведення вітчизняної облікової системи до загальноприйнятих у міжнародній
практиці вимог є необхідною умовою для її максимальної світової інтеграції та
спрощення взаємодії з іноземними інвесторами та партнерами. Особливо це
стосується обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про фінансові
результати

підприємства.

Сьогодні

збільшується

кількість

українських

підприємств які при залученні іноземних інвестицій натрапляють на
необхідність відображати фінансові результати діяльності та складати
фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Формування

фінансового

результату

діяльності

підприємств

регламентується декількома національними стандартами бухгалтерського
обліку, основними серед яких є НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [1], П(С)БО 15 «Дохід» [2], П(С)БО 16 «Витрати» [3]. У міжнародній
практиці відображення доходів, витрат і фінансових результатів регулюється
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МСБО (IAS) 1 «Подання фінансових звітів» [4], МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за
договорами з клієнтами» [5].
Національні та міжнародні стандарти мають багато спільного щодо
питань визначення та визнання доходів та витрат. За П(С)БО 15 доходи
класифікують на операційні, фінансові та інші, а за МСФЗ 15 доходи поділяють
на: доходи від звичайної діяльності та прибуток від інших операцій.
У національних стандартах до 2013 р. було окреме П(С)БО 3 «Звіт про
фінансові результати», яке розкривало методологічні аспекти формування та
представлення інформації про доходи, витрати і фінансовий результат. У 2013
р. з прийняттям НП(С)БО 1 втратили чинність П(С)БО 1-5, а форма Звіту про
фінансові результати зазнала змін.
До

Звіту про фінансові результати був доданий окремий розділ ІІ

«Сукупний дохід», і Звіт отримав ще одну назву. Сьогодні Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) складається з чотирьох розділів:
I.
II.

Фінансові результати;
Сукупний дохід;

III.

Елементи операційних витрат;

IV.

Розрахунок прибутковості акцій.

Раніше в основу визначення прибутку був покладений підхід «доходи –
витрати = прибуток», то з введенням поняття сукупного доходу впроваджено
новий підхід, за яким, окрім чистого прибутку, необхідно наводити більш
широкий за змістом показник, а саме сукупний дохід. (в США – ще з 1997 р., у
МСФЗ – з 2009 р., а у НП(С)БО – з 2013 р).
Згідно з МСБО (IAS) 1 загальний сукупний дохід – це зміни у власному
капіталі протягом періоду внаслідок операцій та інших подій, крім тих змін, що
виникли внаслідок операцій з власниками, які діють згідно зі своїми
повноваженнями [4]. Отже, у розділі ІІ Звіту про фінансові результати
зазначаються сукупно зміни власного капіталу, що не пов’язані з формуванням
чистого прибутку у І розділі Звіту, а стаття «Сукупний дохід» – це сума чистого
фінансового результату (прибутку чи збитку) та іншого сукупного доходу.
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Таким чином, представлення інших сукупних доходів надає користувачам
більш детальну інформацію про операції та події, що привели до зміни
величини власного капіталу.
Варто зазначити, що МСБО (IAS) 1 допускає альтернативи в поданні
інформації про інший сукупний дохід, а от у вітчизняній звітності
запропоновано безальтернативний гібрид подання фінансових результатів –
єдиний звіт із двох окремих розділів (один призначений для відображення
фінансових результатів, інший – для формування іншого сукупного доходу).
Згідно з МСБО (IAS) 1 «Подання фінансових звітів» пропонується два
способи подання у звіті про прибутки та збитки інформації про витрати
залежно від потреб аналізу витрат із застосуванням їх класифікації:
1) за характером витрат (витрати об’єднують у звіті про прибутки та
збитки згідно з їхнім характером або елементами та не перерозподіляють згідно
з їх різноманітними функціями на підприємстві);
2) за функціями витрат (витрати класифікують відповідно до їх функцій
як частину собівартості реалізації, збуту або адміністративної діяльності) [4].
За МСФЗ дозволяють розкриття інформації про витрати або за функціями
або

за

елементами.

Натомість

національні

стандарти

передбачають

відображення витрат за двома способами. У розділі І форми № 2 «Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» доходи та витрати наводяться
за їх функціями. Відображення витрат за їх характером так само є обов’язковим
згідно з НП(С)БО 1 у розділі ІІІ цієї форми, однак перелік економічних
елементів є жорстко регламентованим і не дає можливості висвітлити галузеві
особливості підприємства [1].
У МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» представлена
модель визнання доходів від контрактів з клієнтами:
1) визнання відповідного договору;
2) визнання окремих зобов’язань щодо виконання договору;
3) визначення ціни операції;
4) розподіл ціни операції;
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5) визнання виручки в момент виконання або за ступенем виконання
зобов’язань за договором [5].
Момент визнання виручки згідно з МСФЗ (IFRS) 15 залежить не від
переходу ризиків та вигід, а від переходу контролю. При цьому перехід вигід і
ризиків є одним, але не єдиним критерієм переходу контролю до покупця.
Позитивним моментом стандарту є наявність у МСФЗ (IFRS) 15 великої
кількості детальних пояснень щодо особливостей визнання виручки в різних
галузях, а також під час здійснення різних операцій.
Порівнюючи основні положення стандартів П(С)БО 15 «Дохід» та МСФЗ
(IFRS) 15 можна сказати, що вони мають досить значну кількість спільних рис,
а саме: визнання доходів, оцінка та їх відображення, які трактуються подібно в
обох стандартах. Однак, виявлено і відмінності, які є досить несуттєвими, а
саме: класифікація об’єктів обліку та об’єм висвітлення деяких із питань є
різними.
Оскільки міжнародними стандартами не передбачено регламентованих
вимог до форми Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупні доходи),
назв його статей та їх розташування, то українські компанії що за
законодавством повинні обов’язково застосовувати МСФЗ, використовують
регламентовані форми звітів, вони тільки роблять помітку, що звітність
складена за МСФЗ.
Отже, після аналізу змісту НП(С)БО можна стверджувати про подібність
його положень з положеннями міжнародних стандартів, однак все ще є
розбіжності. Зокрема, у таких питаннях, як відображення інших операційних та
інших доходів і витрат, класифікації видів діяльності, наведення компонентів
іншого сукупного доходу, форматів представлення елементів операційних
витрат.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
Дубовик С.Г.
к.е.н, доцент кафедри менеджменту
Лисянська Н.В.
слухач магістратури СНАУ
Актуальним питанням формування ефективноі системи менеджменту
організації було присвячено наукові праці як зарубіжних. Так і вітчизняних
вчених.,

а

саме:

К.Арджириса,

Г.Бернса,

В.П.Буркова, А.Я.Кібанова, В.В.Шемета та ін..

П.М.Сенге,

С.П.Бараненко,
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Необхідність подальших наукових розвідок особливостей створення
ефективної системи менеджменту підприємств ЖКГ обумовлено необхідністю
постійного врахування специфіки їх діяльності, вибору ключових показників
ефективності, і в їх складі- показників ефективності системи менеджменту
організації. Забезпечення ефективної системи менеджменту підприємств ЖКГ
може включати формування іншої організаційної структури, її оптимізацію.
Підприємства ЖКГ надають низку послуг споживачам і застосовують при
цьому різні стратегії. В умовах необхідності застосування щодо споживачів цих
різних стратегій діяльності як засіб підвищення ефективності діяльності
організації доцільно застосовувати дивізіональну організаційну структуру. ЇЇ
переваги полягають в:
- швидкому реагуванні організації на зміни в зовнішньому середовищі;
- наявності тісних зв’язків між виробниками послуг і споживачами;
- поліпшенні координації діяльності в підрозділах організації;
-

підвищенні

відповідальності

структурних

підрозділів

з

питань

максимізації прибутку і завоюванню нових позицій на ринку послуг.
Можливим напрямком забезпечення ефективності системи менеджменту
є оптимізація системи управління, яка може здійснюватися за етапами:
1.Вибір зовнішніх консультантів або використання внутрішньої команди
фахівців

для розробки та реалізації стратегії

організаційного розвитку

підприємства;
2.Формування мети та розробка стратегії розвитку підприємства;
3.Розрахунок витрат на реалізацію організаційних змін;
4.Самодіагностика

внутрішніх

можливостей

реалізації

стратегії

організаційного розвитку;
5.Попередня оцінка ефективності стратегії організаційного розвитку;
6.Реалізація стратегії організаційного розвитку підприємства та оцінка
ефективності ії реалізації. Підвищення ефективності системи менеджменту
підприємства забезпечується

також реалізацією низки інновацій, а саме:

продуктових, технологічних, соціальних, комплексних.
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Найпривабливішими

в умовах сьогодення виступають соціальні

інновації, а саме створення і реалізація програм лояльності для клієнтів. Такі
програми . найчастіше, включають :
- проведення безкоштовних ознайомчих лекцій для різних вікових груп
споживачів із заздалегідь зазначеною тематикою;
- проведення безкоштовних лекцій, теми яких визначили споживачі;
- проведення подібних лекцій у навчальних закладах;
- благодійні акції для незахищених верств населення та ін.
Одним із напрямків
управління організацією

зміни підходів до підвищення ефективності
в сучасних умовах є перехід до застосування

дистанційного менеджменту
Дистанційний

менеджмент-це

дистанційна

форма

управління

матеріальними та людськими ресурсами на підприємстві, представлена
сукупністю методів, засобів та інструментів для ефективної координації людей
з метою досягнення поставлених довгострокових чи короткострокових завдань
або намічених цілей.
Тобто, організація процесу дистанційного менеджменту на підприємстві
на основі застосування інформаційних технологій стає одним із ключових
чинників

успішної

діяльності.

Оскільки

якісне

формування

процесу

дистанційного менеджменту дозволяє реорганізувати роботу колективу,
збільшити результативність зусиль, переосмислити використання матеріальних
та людських ресурсів, дозволяє менеджерам вищої ланки зосередитись на
розробці і реалізації стратегічних планів організації.
Основними етапами ефективної організації дистанційного менеджменту
є:
-розробка робочого плану у відповідності з певним етапом реалізації
стратегії;
- підготовка та навчання персоналу до роботи в нових умовах;
-налаштування каналів комунікацій;
-програмне забезпечення;
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- вибір локації для дистанційного управління.
Таким чином, подальші дослідження

щодо підвищення ефективності

системи менеджменту підприємства мають бути спрямовані
оптимальних варіантів збільшення показників

на пошук

результативності роботи на

різних управлінських рівнях з реалізацією наявних ринкових можливостей.

Тематика: Економічні науки
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ
Дубовик С.Г.
СНАУ, к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Саранча І.О.
слухач магістратури
Для постійного розвитку підприємства, збільшення його прибутковості та
конкурентоспроможності необхідний пошук шляхів удосконалення системи та
процесу управління підприємством.
Деякі проблеми, пов’язані з удосконалення систем управління та
особливостей механізмів, що використовуються в управлінні підприємствами
та організаціями розглянуто у працях: М. Алімана, В. Апопія, C. Бабенка, О.
Березіна, В. Гончаренка, Л. Дяченка, М. Кулакової, А. Куценко, І. Маркіної, Н.
Міценко, А. Пантелеймоненка, М. Рогози, М. Туган-Барановського, Ф. Хміля,
Л. Шимановської-Діанич та інших. У літературі, присвяченій проблемам
управління існує багато визначень системи управління підприємством, кожне з
яких відповідає методології певного наукового розділу та, відповідно,
наголошує на певному аспекті функціонування системи, її побудови,
внутрішніх відносинах та ін.
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Основні можливості для вдосконалення управлінської системи необхідно
шукати не в спробах модернізації існуючої системи та не у використанні
поліпшуючих іі

інновацій, а у впровадженні нововведень та інноваційних

підходів до управління діяльністю підприємства.
Шляхи вдосконалення управлінської діяльності повинні включати всі
аспекти діяльності підприємства , а саме:.
-

-вдосконалення організаційної структури;

-

-вдосконалення системи планування;

-

-системний підхід до управління персоналом;

-

-вдосконалення управління виробничими ресурсами;
-вдосконалення управління витратами підприємства та ін.. У

сучасних

умовах

характеризуються

функціонування
високою

вітчизняних

динамічністю

та

підприємств,

нестабільністю,

що

адекватне

процесне перетворення організаційної структури підприємства виконує
вирішальну роль у можливостях підприємства, через його систему управління
передбачати та своєчасно відреагувати на негативні явища й використовувати
позитивні для покращення своїх ринкових позицій.
Організаційна структура забезпечує

впорядкованість побудови та

узгодженість діяльності підрозділів підприємства, координованість спільної
роботи та належність виконання персоналом функціональних обов’язків,
необхідних для досягнення поставлених цілей. Таким чином, реалізація заходів
з удосконалення та розвитку організаційної структури являє собою не тільки
один із потужних засобів мобілізації резервів для підвищення ефективності
господарської діяльності, а й виступає важливою передумовою здійснення
комплексу більш масштабних перетворень внутрішнього

середовища

підприємства.
Провідний теоретик менеджменту Пітер Ф. Друкер указує на інтерес до
пошуку єдиного правильного типу організаційної структури, який здійснюється
ще з кінця XIX ст. після появи великих організацій. Він зазначає, що уявлення

516

про «єдино правильну організаційну структуру» неодноразово змінювалося,
проте її пошуки тривають і донині .
Сьогодні організаційна структура має великий вплив на ефективну
діяльність підприємства. Організаційна структура

підприємства – це схема

розподілу основних функцій за підрозділами й окремими працівниками, які
виконують

завдання,

пов’язані

з

прийняттям

і

реалізацією

програм

підприємства.
У рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків
інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь
менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації.
Особливо актуально постає питання удосконалення організаційної
структури в аграрних підприємствах, які забезпечують продовольчу безпеку
країни. Створення раціональної

організаційної структури підприємства–

складна проблема, оскільки вона детермінується багатьма технічними,
економічними, соціальними та іншими факторами . Крім того, процес
удосконалення організаційної структури має бути скоординований з формами
власності на селі, підприємництва і самоуправління, розмежування функцій
адміністративного

управління

і

елементів

комерційного

розрахунку,

правильного використання важелів товарно-грошових відносин, застосування
нових методів регулювання виробництва та ін. .
Відомо, що існує низка вимог, яким має відповідати організаційна
структура, найважливіші з яких: прозорість, хороша керованість, гнучкість,
рентабельність

Організаційна структура повинна відповідати стратегії

організації, забезпечити оперативну взаємодію з зовнішнім середовищем
організації, якісне та своєчасне досягнення цілей організації. Оптимізація
структуриідприємства націлена на створення такої моделі, яка є адекватною
постійно змінюваним внутрішнім та зовнішнім умовам функціонування
підприємства. Вдосконалення організаційної структури як напрям управління
організаційним

розвитком

підприємства

направлене

на

вирішення
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організаційних проблем шляхом формування нової організаційної структури,
розподіл та перерозподіл функцій та відповідальності.
Різноманітність та складність організаційних структур, факторів та їх
визначальних умов, об'єктивно зумовлюють існування різноманітних методів
удосконалення

останніх.

Найбільш

відомі

методи:

експертний,

метод

порівняння та аналогії, метод структуризації мети, організаційного моделювання та метод самодіагностики.
Вибір

конкретного

методу

проведення

робіт

з

удосконалення

організаційної структури залежить від характеру проблем, наявності ресурсів,
кваліфікованих виконавців та інших умов. Будь-які зміни організаційної
структури

мають здійснюватися з урахуванням того, що вони забезпечать

кращі умови для досягнення організацією своїх цілей, підвищать ефективність
управління нею .
Серед найважливіших факторів, які мають бути враховані при прийнятті
рішень про внесення коректив в організаційну структуру , можна назвати :
–

наскільки швидкою повинна бути віддача заходу («швидкий» ефект

дає можливість швидко повернути витрачені кошти, але збільшує ризик провалу і не дозволяє зайняти надійні позиції, наприклад, у виробничій сфері);
– сфера діяльності (комерційна діяльність дає можливість швидко
«обертати» гроші, реалізація виробничих програм збільшується в часі, але при
успішній реалізації дозволяє згодом одержувати стабільний позитивний
результат);
– галузь (сектор) діяльності (безглуздо було б очікувати однакової
швидкості віддачі в легкій промисловості й у лісовому господарстві, де
потрібно чекати результат десятки років);
– значення аналогічних показників ефективності у можливих конкурентів
на ринку;
– показники ефективності обігу коштів в можливих альтернативних
сферах використання капіталу (розміщення на депозиті в банку, придбання
цінних паперів, інвестування в інші напрямки діяльності);
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– конкретні цілі діяльності, наприклад, соціальних або екологічних
завдань, що не підлягають гро-шовій оцінці; той факт, що лісове господарство
менш рентабельна галузь, не означає, що держава може від неї зовсім
відмовитися; так само на кожному підприємстві можуть бути свої соціальні
завдання, які необхідно вирішувати, незважаючи на незначну рентабельність
або навіть збитковість вкладення коштів; відповідно, ці міркування повинні
впливати і на значення нормативу (не виключено, що в деяких випадків він
може бути від’ємним, тобто давати планову збитковість).
Метою вдосконалення організаційної структури системи пдприємства є
забезпечення прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень, які
спрямовані на забезпечення економічного і соціального розвитку організації.
Це передбачає необхідність вирішення таких завдань:
1. Забезпечення відповідності у межах організаційної структури прав
розпорядження всіма видами ресурсів і відповідальності за їх раціональне
використання;
2. Закріплення відповідальності за якість управлінських рішень за певним
органом або суб’єктом управління, а за їх реалізацію – за конкретним відповідальним виконавцем
3. Скорочення числа суб’єктів управління, які ухвалюють вирішення
конкретної проблеми;
4. Виключення можливості (необхідності) виконання однакових функцій
різними органами (суб’єктами) управління;
5. Надання органам

управління прав прийняття рішень (відповідних

повноважень) при покладанні відповідальності за контроль над їх виконанням;
6. Здійснення спеціалізації підрозділів щодо максимального виконання
однорідних видів управлінської діяльності;
7. Забезпечення єдності цілей і інтересів взаємозв’язаних підрозділів у
межах структури управління.
На оптимізацію ОС впливають такі основні фактори: географічне
положення;

організаційно-економічні

умови;

спеціалізація;

площа
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сільськогосподарських

угідь;

розмір

основних

та

оборотних

засобів

виробництва, рівень механізації, чисельність і кваліфікація персоналу та ін..
Отже, з метою вдосконалення системи управління підприємством слід
зосередитися , в першу чергу,

на вдосконаленні організаційної структури,

оскільки це дозволить значно скоротити апарат управління, визначити
відповідальність працівників, чітко визначити виробничу структуру та
структуру управління підприємства.
Тематика: Педагогічні науки
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ
ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Дуднік Жанна Анатоліївна
ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»
Сьогодні перед освітою стоїть завдання підготовки учнів, які вміють
творчо мислити, зіставляти та аналізувати факти, аргументовано захищати
власну точку зору, мають достатню теоретичну підготовку, вміють реалізувати
її на практиці.
Сучасність вимагає навчити учнів самостійно і творчо розв'язувати
проблеми, шукати нову інформацію й робити висновки, а не подавати готові
знання. Тому нині впроваджується

технологія особистісно-орієнтованого

навчання. Це освітня технологія, головною метою якої є взаємний і плідний
розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні й
партнерстві у спільній діяльності.
Особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових
проблем гуманізації загальної освіти: підвищення престижу освіти; розвитку в
учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися;
подолання труднощів, викликаних генетично та соціально обумовленими
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відмінностями в рівні розвитку учнів; формування основ базової культури
особистості.
Головними завданнями особистісно орієнтованого навчання є:


- розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей кожного



- розвиток його індивідуальних пізнавальних здібностей;



- допомога йому в самопізнанні, самоактуалізації, самореалізації,

учня;

самовизначенні;


- формування культури життєдіяльності, яка дає можливість

продуктивно будувати власне життя.
Особистісно-орієнтоване навчання – спосіб організації навчання, в
процесі якого забезпечується всіляко облік можливостей і здібностей учнів і
створюються необхідні умови для розвитку їх індивідуальних здібностей .
Викладач на уроці допомагає подолати обмеженість його суб’єктного
досвіду, існуючого часто у вигляді розрізнених уявлень, що відносяться до
різних галузей знань, переводячи цей досвід на науково значущі зразки.
Готуючись до уроків природничого циклу, вчитель повинен продумати, не
тільки який матеріал він буде повідомляти на уроці, але й які змістовні
характеристики із приводу цього матеріалу можливі в суб’єктному досвіді
учнів. Важлива при цьому і форма обговорення учнівських «версій». Вона не
повинна бути жорсткою, у вигляді оціночних ситуацій («правильнонеправильно»). Завдання вчителя – виявити й узагальнити «версії» учнів,
виділити і підтримати ті з них, які найбільш адекватні науковому змісту,
відповідають темі уроку, цілям і завданням того чи іншого предмета. Основні
особливості особистісно орієнтованого уроку.
•Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі ;
• Стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів
виконання завдань без страху помилитися, одержати неправильну відповідь
тощо;
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• Використання дидактичного матеріалу, що дозволяє учневі вибирати
найбільш значущі для нього види та форму навчального змісту;
• Оцінка діяльності учня не тільки за кінцевим результатом («правильнонеправильно»), а й за процесом його досягнення;
• Заохочення прагнення учня знаходити свій спосіб роботи (вирішення
завдання), аналізувати способи роботи інших учнів у ході уроку, вибирати та
освоювати найбільш раціональні;
• Створення педагогічних ситуацій спілкування на уроці, що дозволяють
кожному учню виявляти ініціативу, самостійність, вибірковість у способах
роботи; надання можливості для природного самовираження учня.
Використання особистісно-орієнтованого навчання на уроках через
застосування інтерактивних технологій.
Коли учня оцінюють по конкретному результату його дії, він знаходиться
в постійному стресовому стані. Він відчуває страх – “а раптом не зможу?”.
Важливо зрозуміти, що учні не діляться на “хороших” і “поганих”. Всі вони
хороші, лише вчаться вони по-різному.
У роботі з учнями , а особливо з невпевненими у собі, із заниженою
самооцінкою, тривожними і недовірливими вчитель повинен прагнути до
створення для кожного учня “ситуації успіху”, завдяки якій дитина зможе
повірити у свої сили, здібності, потенційні можливості. На жаль, в роботі з
учнями багато педагогів не завжди враховують їх вікові особливості, що також
позначається на ефективності педагогічної праці і темпах розвитку особистості.
Який учитель не мріє, щоб його учні отримували тільки добрі і відмінні оцінки?
На жаль, цій мрії не завжди судилося збутися, всім зрозуміло, що у кожного
учня свої індивідуальні інтелектуальні здібності, різний рівень мотивації
навчання.
Особистісно-орієнтовані технології: ставлять у центр усієї освітньої
системи особистість учня, забезпечення комфорту, безконфліктних умов її
розвитку,

реалізацію

її

природних

потенціалів.

Характеризуються
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гуманістичною та психотерапевтичною спрямованістю і мають на меті творчий
розвиток учня, формування у нього позитивної «Я» – концепції.
Особистісно – орієнтовані технології мають наступні особливості:
1.Продумування вчителем можливостей для самостійної прояви учнів.
2. Надання їм можливості задавати питання, висловлювати оригінальні
ідеї і гіпотези .
3.Організація обміну думками, оцінками.
4. Стимулювання учнів до доповнення й аналізу відповідей товаришів.
5. Прагнення до створення ситуації успіху для кожного учня.
6. Спонукання учнів до пошуку альтернативної інформації для
підготовки до уроку.
7.Продумане чергування видів робіт, типів завдань, що зменшує
стомлюваність учнів.
Особистісно-орієнтована педагогіка відкриває нові принципові підходи і
тенденції у вирішенні питань «чому» і «як» вчити сьогодні.
Зміст навчання розглядається як засіб розвитку особистості, а не як
самодостатня мета навчання ведеться, перш за все, узагальненим знанням,
умінням і навичкам і способам мислення; здійснюються об’єднання, інтеграції
різних дисциплін досягається варіантність та диференціація навчання на основі
діяльного підходу активно використовується позитивна стимуляція навчання .
Використання краєзнавчого матеріалу у викладанні природничих наук
підводить учнів до глибшого розуміння навколишнього середовища і сприяє
пробудженню поваги і любові до того місця, де вони народились і виросли.
З метою формуються в учнів почуття любові до природи, рідного краю
необхідно включати у навчально-виховний процес пізнавальні тематичні
екскурсії в поле, в ліс, на берег озера чи річки, які збагачують духовне життя
учнів, стимулюють бажання більше побачити, більше зробити для збереження
природного середовища. Сьогодення позначене небувалим зростанням інтересу
до проблем історії видом допоміжних знань, але й засобом, що сприяє

523

формуванню в учнів інтересу до національної культури, є передумовою
формування їх національної самосвідомості і сприяє засвоєнню знань.
У рамках проектної діяльності учням можна запропонувати теми
проектів, в яких необхідно відобразити не тільки наукові досягнення, а й
особистісні якості, улюблені заняття та інтереси учених. Учням можна
запропонувати написати есе на тему «Чому можна навчитись у (того чи іншого
вченого)». Такі завдання дозволять учням більш глибоко осмислити біографію
ученого, вибрати цінності якості особистості та висловити власні міркування
щодо співвідношення заслуг учених та їхніх морально-етичних якостей. При
цьому в учнів виникає почуття гордості за свою країну та її співвітчизників.
Разом з тим для формування почуття патріотизму необхідно у навчання
включати відомості про сучасні досягнення українців у різних галузях науки,
викликаючи тим самим гордість за геніїв свого народу та націю в цілому. До
прикладу, при вивченні органічної хімії ознайомлюємо учнів з видатним
досягнення українських хіміків. Поняття про хімічний зв'язок добре знайоме
всім з курсу хімії. Воно настільки фундаментально опрацьовано, що будь-яка
інформація, яка змінює наші уявлення про хімічне зв'язування, є сенсацією.
На особистісно – орієнтованому уроці створюється та навчальна ситуація,
коли не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються і
реалізується особистісні особливості учнів. На такому уроці панує емоційно
позитивний настрій учнів на роботу. Учитель не просто створює доброзичливу
творчу атмосферу, він визнає самобутність і унікальність кожного учня. У своїй
роботі активно використовую три основні технології ТООН:
• Рівневої диференціації • Проектної діяльності

• Ігрові

Використання технології рівневої диференціації: Диференціація у
навчанні відкриває перед учнями можливості вибору рівня навчання, а разом з
ним і рівня теоретичної та практичної підготовки з біології.
Щоб організувати продуктивну діяльність учнів, необхідно здійснювати
на окремих етапах уроку диференційоване навчання.
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На своїх уроках використовую індивідуальні самостійні роботи, які
призначаються для всіх учнів , але в них враховую різний рівень. Пропоную
завдання різного ступеня складності. Всі ці завдання передбачають знання
одного і того ж навчального матеріалу, але відрізняються тим, що вимагають
для виконання різних розумових дій. Полегшений матеріал містить велику
частину індивідуалізації, потрібної для виконання завдання.
Також використовую і диференційовано групові форми на уроках
Групова форма раціональна при вивченні нескладних теоретичних понять. Ця
форма організації роботи сприяє підвищенню інтересу до навчальної
діяльності, рівня продуктивності у всіх учнів. При цій формі кожна група учнів
працює над виконанням завдань, відповідно їх навчальним можливостям.
Диференційоване навчання використовую на всіх етапах уроку: при перевірці
та закріплення знань, роботі з книгою, проведенні практичних робіт, рішенні
задач.
Здійснюючи диференційований підхід, вчитель повинен робити все
можливе, щоб нейтралізувати негативний його прояв. Тільки в ході тривалого
вивчення учнів можна зробити висновки про їх навчальні можливості.
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Тематика: Державне управління
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: СВІТОВИЙ ТА
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Євтушенко Г.І.
Університет державної фіскальної служби України, к.е.н., доцент кафедри
менеджменту
Задорожна Д.В.
Університет державної фіскальної служби України,
здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа
та страхування»
Ніколайчук О.Р.
Університет державної фіскальної служби України, здобувач вищої
освіти 6 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
Системи управління персоналом, що використовуються у нашій країні, не
завжди є ефективними. Це може бути обумовлено і проявлятись значною
плинністю кадрів, низькою продуктивністю праці та негативним психологічним
кліматом у колективах.
Розвиток економіки характеризується віддачею від вкладень ресурсів:
матеріальних, фінансових і, в першу чергу, наявних трудових ресурсів, так як
основною продуктивною силою є люди з їхніми здібностями та можливостями.
Глобалізація, інтеграційні процеси вимагають від України удосконалення
кадрової політики, враховуючи світовий досвід управління персоналом на
підприємствах, в установах та організаціях.
Управління персоналом – це діяльність, спрямована на ефективне
використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як організації, так і
індивідуальних [1]. Основними завданнями керівництва, в нинішніх умовах, є
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підвищення результативності за рахунок створення, розповсюдження та
ефективного застосування нововведень в управлінні людськими ресурсами.
На сьогоднішній день у світі використовуються декілька основних
моделей управління персоналом. Найбільш поширеними є американська,
японська та німецька моделі.
Американська модель управління побудована на традиціях конкуренції,
що дозволяє досягти кращих результатів у роботі компанії, а працівникам –
піднятися по кар'єрних сходах. При цьому кожен співробітник розглядається як
індивідуум, який є вузькопрофільним фахівцем. В США поширена практика
делегування

повноважень.

відповідальності

за

Вважається,

компанію

на

що

при

співробітника,

перекладенні

частини

підвищується

його

працездатність.
Німецький менеджмент також має одну з найефективніших моделей
управління людськими ресурсами. Базуючись на принципах взаємоповаги, ця
модель управління виховує одних із найбільш відповідальних і пунктуальних
працівників у світі. Характерними рисами німецької системи управління є:
постійна перепідготовка працівників, тренінгове навчання, використання різних
видів оплати праці, наявність виробничих рад та посадових інструкцій із
збалансованими обов’язками і правами [2].
Японська практика управління персоналом полягає у гнучкій системі
групової відповідальності за кінцеві результати роботи, стимулюванні
працівників та системі зв’язків, з переважанням на горизонтальному рівні.
Японська система має декілька стратегій в управлінні персоналом:
1. Пожиттєвий найм з накопиченням трудового стажу. Працівники
перебувають, за звичай, в одній фірмі з моменту першого виходу на ринок
праці і до виходу на пенсію.
2. Система кадрової ротації. Сутність системи полягає в переміщенні
працівників по горизонталі і вертикалі через кожні 2–3 роки
3. Система репутації. Кожен, зацікавлений виконувати свої обов’язки так,
щоб за ним утвердилась репутація ініціативного, порядного працівника.
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4. Система освіти і підготовки на підприємстві. Постійне навчання
працівника вже після того, як прийняли його на роботу, попередньо оцінивши
здібності кожного.
5. Закріплення зв’язків працівників з керівництвом і фірмою, інтенсивне
спілкування одних з одними, що проявляється у різних формах [3].
Що стосується України, то існуюча практика роботи у сфері управління
персоналом не завжди забезпечує якісне оновлення працівників і зокрема
фахівців та керівників. На підприємствах часто відсутня єдина система роботи
з кадрами, насамперед система науково-обґрунтованого вивчення здібностей та
професійного і посадового просування працівників.
Аналізуючи сучасну систему управління в Україні, можна визначити такі
характерні риси:
– компаніями починають керувати команди – на підприємствах існує
співпраця між відділами та проектами, єдність менеджменту, що виводить
компанію на новий рівень розвитку;
– підприємства вчаться використовувати тимчасових працівників. Ринок
праці стає все різноманітнішим;
– HR-лідери та керівники бізнесу розробляють інноваційні підходи в
управлінні персоналом, зокрема нові системи винагород, тобто стандартизована
заробітна плата трансформується у персоналізовану, комплексну систему
фінансових винагород;
– розширення меж традиційного працездатного віку. Переваги мають ті
компанії, які в змозі відійти від стереотипів та перетворити підвищення
робочого віку працівників на невикористаний актив;
– зростання важливості «унікально - людських» навичок, а саме
технічних навичок та когнітивних здібностей;
– компанії знають про працівників значно більше. Доступність
персональних даних персоналу та поява потужних аналітичних інструментів –
можливості та ризики водночас. Для використання переваг HR-аналітики в
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процесі підбору, утримання та оптимізації робочої сили, необхідно мати чітко
визначені політики та гарантії безпеки персональних даних.
Висновки. Досліджуючи особливості управління персоналом в провідних
країнах світу та в Україні можна сказати, що зарубіжна практика спрямована
насамперед на формування ефективно працюючого колективу, який за рахунок
вмотивованості та професіоналізму буде досягати високих результатів
діяльності. Саме тому світову практику необхідно використовувати на
вітчизняних підприємствах, але водночас враховувати, що український
менталітет

поєднує

американський

дух

індивідуалізму,

японську

працездатність і німецьке прагнення до вдосконалення.
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Тематика: Сільськогсподарські науки
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ВИВАНТАЖЕННЯ ЖИВЦІВ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ З БУНКЕРА
Єрмаков С.В.
завідувач навчально-наукової лабораторії «DAK GPS»
Гуцол Т.Д.
к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної і виховної роботи
Девін В.В.
к.т.н., доцент, завідувач кафедри загально технічних дисциплін
Подільський державний аграрно-технічний університет
Кам’янець-Подільський, Україна
Пріоритетним напрямком розвитку енергетики України на сьогодні є
використання відновлювальних джерел енергії, зокрема енергії біомаси. Одним
з її напрямків є виробництво твердих палив з деревних культур швидкої ротації,
для нарощування обсягів яких потрібні швидкі та продуктивні машини. Однією
з найбільш поширених таких культур є енергетична верба, садіння якої
здійснюється вегетативним способом живцями довжиною 20-25 см і діаметром
8-20мм (рис.1) [1]. То ж для налагодження ефективного технічного
забезпечення виробництва біомаси даної культури важливим є вивчення
можливостей вільного вивантаження таких тіл з ємкостей.

Рис.1. Садивний матеріал енергетичної верби.
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Наприклад, садіння насаджень енергетичної верби в світовій практиці
здійснюється машинами, в яких посадковий матеріал подається вручну, що
істотно обмежує можливості підвищення ефективності агрегатів. При створенні
автомата садіння такого матеріалу постало завдання швидкісний і точної подачі
живців, що призвело нас до пошуку шляхів обґрунтування руху живців при
вивантаженні з накопичувальної ємності [2-6].
Вивчивши існуючі теорії, що відображають суть склепоутворення, ми
прийшли до висновку, що вчені виділяють два основних напрямки для
забезпечення безперебійної вивантаження сипучих вантажів з ємкостей:
запобігання виникненню склепів та застосуванням різних склепоруйнуючих
пристроїв. Обидва напрямки актуальні, проте найбільш прогресивно перший,
так як краще запобігти склепоутворенню, ніж боротися з ним [7-10].
Живці рослин мають форму близьку до циліндричних стержнів, тому,
нехтуючи другорядними факторами, при однаковій орієнтації живців у в’язках
(рис.1) процеси, які відбуваються при їх русі можна розглядати в одній
площині. При цьому живці утворюють склепіння, в яких живці

в шарі

утримуються від падіння нормальними реакціями і відповідними силами тертя
сусідніх живців, а живці у крайніх положеннях (дотичні з стінками)
утримуються нормальними реакціями і силами тертя не тільки сусідніх живців,
а й силами їх взаємодії з матеріалом півплощини (рис.2.).

Рис. 2. Схема склепоутворення при вивантаженні живців.
Для пошуку можливих шляхів вирішення проблеми безперервного
висипання живців енергетичної верби важливо проаналізувати можливі форми
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утворюються склепінь. Спробуємо порівняти освіту склепінь в одній площині в
контрольованих умовах, і безпосередньо для масиву живців. Для першого
випадку візьмемо циліндричні тіла різних діаметрів. У нашому випадку цілком
підійдуть монетки різного ґатунку. Деякі варіанти склепінь утворені при русі
таких тіл показано на рис.3.
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Рис.3. Приклади утворених склепінь при вивантажені циліндричних тіл.
Аналізуючи рис. 3 можна зробити висновок, що формування склепінь в
розрізі одній площині цілком може бути описано закономірностями взаємодії
між частинками відповідно до положень, які вони займають. Причому самі
форми склепінь хоча і носять випадковий характер, але в цілому формуються за
одними і тими ж закономірностям і в загальних рисах цілком можуть бути
спрогнозовані.
Приймаючи до уваги розмірні характеристики живців рослин, не важко
спрогнозувати, що на процес склепоутворення може впливати ще й довжина
живців. На рис. 4 показано деякі варіанти зафіксованих склепів при
вивантажені живців при α = 60 ° і β = 40 °.
Таким чином, бачимо, що форми склепів істотно відрізняється від склепів
які можна очікувати в одній площині. Відмінність хоча б в тому, що не завжди
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крайні черешки в площині бічної стінки стикаються з півплощиною (поверхнею
ската). Часто зависання живців провокує неоднорідне защемлення його по
довжині, коли один з кінців звільняється раніше іншого і прагнути зайняти
вертикальне положення, що можна побачити на рис.4 - б, в, е.

а

б

в

Рис.4. Приклади утворених склепінь при вивантажені живців енергетичної
г

верби.

д

е

Аналіз процесу вивантажених і форми утворених склепів говорить про те,
що у випадку з таким матеріалом, як живці енергетичної верби, крім загальних
причин утворення склепів і закономірностей формування їх форми виникають
ще й інші. Через особливості форми живців слід враховувати ще й такі
додаткові умови і фактори. як перекоси живців в шарі, неправильна форма
живців, нерівномірність їх защемлення по довжині і т.п.
Використання отриманих даних в подальших дослідженнях уможливить
більш повно враховувати всі чинники виникають в процесі вивантаження і
склепоутворення, що важливо при вивченні і вдосконаленні даного процесу.
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Тематика: Географічні науки
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІТ-АУТСОРСИНГУ В
УКРАЇНІ, ЙОГО ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Єрьоменко А.О.
Криворізький державний педагогічний університет
магістрантка першого року навчання,
факультету географії туризму та історії
mantulenkokdpu@ukr.net
Нині одним із пріоритетних напрямків економіки нашої держави – є
розвиток інформаційних технологій. Україна є одним з найбільших світових
розробників програмного забезпечення. Ринок ІТ-послуг, головною формою
якого є ІТ-аутосорсинг, є одним із найперспективніших і динамічних сегментів
ринку інформаційних технологій.
Саме тому особливої актуальності набуває дослідження стану та
тенденцій розвитку ІТ- аутсорсингу в Україні, його географічних особливостей.
Дослідженням аутсорсингу займалися такі зарубіжні та вітчизняні
науковці як, М. Бабій, К Горова, А. Скороходов, О. Нагорна, М. Тонюк, Н.
Мешко, М. Костюченко та ін. На їх думку, аутосорсинг – це послуга, яка
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передбачає делегування сторонньому підрядчику певних функцій, або частин
бізнесу-процесу компанії [1].
Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) – це передача
спеціалізованій компанії повністю або частково функцій, пов'язаних з
інформаційними

технологіями

та

системами,

придбання

в

лізинг

комп’ютерного устаткування, програмування тощо[2].
В залежності від змісту роботи він буває різних видів: розробка різних
видів програмного забезпечення; розробка, й підтримка інформаційних систем;
Інтернет-аутсорсинг: wеЬ-хостинг; системна інтеграція; забезпечення різних
видів інтернет-послуг (Іnternet Servise Providing); wеЬ-дизайн; електронний
бізнес.
Нині на ринку інформаційних послуг в Україні, представлено 4 тисячі ІТкомпаній, діє понад 100 науково-дослідних центрів, розроблено понад 2000
стартапів.
Міжнародною
виділено

50

компанією

провідних

DOU(співдружність

ІТ-компаній

України,

за

програмістів)
такими

було

критеріями:

масштабність; кількістю працюючих спеціалістів; обсяги виробленої продукції;
кількість наданих послуг.
Провідні ІТ-компанії України розміщенні у різних містах України, але
найбільше їх сконцентровано в крупних наукових, культурних центрах та
промислових регіонах. Лідируючи позиції займають Київ, Львів, Одеса, Харків,
Дніпро. Це пояснюється перш за все наявністю вищих навчальних закладів, що
готують фахівців даної галузі, потужною науково-технічною базою а також
наявністю споживачів ІТ-послуг (рисунок 1).
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Рис 1. Територіальна організація ІТ-аутосорсингу в Україні.
Досліджуючи сучасний стан та тенденції аутсорсингу в Україні, слід
відмітити, що частка обсягу України на ринку ІТ-аутсорсингу зросла. У 2015
році ІТ принесло Україні $2,6 млрд., а у 2018, експорт IT-послуг становив $3,6
мільярда. Кількість ІТ-спеціалістів склала понад 120 тис. із середнім рівнем
оплати праці у $1.8-2 тис. на місяць. Внесок ІТ-індустрії у ВВП країни складає
4,5%.
Аналіз динаміки експорту комп’ютерних послуг в Україні дозволяє
стверджувати, що за останні десять років, він суттєво зріс. Так, якщо в 2008
році було надано послуг у грошовому еквіваленті на 243142,1тис. доларів
США, то в 2017 році їх обсяг становив 997296,6 1тис. доларів США.
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Рис 2. Динаміка експорту комп’ютерних послуг в Україні за 2008-2017
рік.
Отже, підводячи загальний висновок оцінки сучасного стану та тенденції
аутсорсингу в Україні варто сказати, що наша країна є одним із провідних
світових

експортерів

інформаціно-тенологічних

послуг,

зокрема

ІТ-

аутосорсингу.
Протягом останніх років спостерігається ріст індустрії ІТ-аутсорсингу в
Україні, відбувається постійне збільшення висококваліфікованих спеціалістів.
Проте, є необхідність розвитку вітчизняного ринку ІТ-аутсорсингу, його
конкурентоспроможності на світовому ринку, збільшення обсягів послуг на
зовнішніх ринках, необхідна державна програма підтримки і фінансування
підготовки та перепідготовки спеціалістів у цій сфері.
Перспективи наших подальших наукових пошуків, полягатимуть у:
вивченні тенденцій розвитку українського ринку інформаційних послуг;
дослідженні географії основних напрямків руху вітчизняної ІТ-сфери на
світовому ринку.
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Тематика: Cільськогосподарські науки
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЛІСОВОЇ ОБСТАНОВКИ
Єфіменко А.А.
кандидат технічних наук
Муравейник А.А.
студент, гр. ІСТ-2М
Державний університет «Житомирська політехніка»
Новоград-Волинський лісгосп організований у 1936 році, у 1960 році
реорганізований у лісгоспзаг. У 1999 році реорганізований шляхом злиття з
лісомисливським господарством у держлісомисгосп. З 2005 року – досвідне
лісомисливське господарство. З 1 січня 2006 року підприємство носить назву –
Державне

підприємство

«Новоград-Волинське

досвідне

лісомисливське

господарство».
ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ» засноване на державній власності ,
входить

до складу Житомирського обласного управління лісового та
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мисливського господарства та підпорядковане Державному агентству лісових
ресурсів України.
Підприємство забезпечує охорону та захист лісів шляхом спостереження
за територією для своєчасного виявлення та усунення лісових пожеж, а також
використовує інші технічні засоби для захисту лісів. Просте на наш час дані
технічні рішення частково застаріли і потребують модернізації.
На даний момент для моніторингу лісової обстановки ДП «НовоградВолинське досвідне лісомисливське господарство» використовує комплекс
ВПК-1500, GSM пастки BOLIGUARD MG983G-30M, Квадрокоптер DJI
Phantom 4 Pro.
Комплекс ВПК-1500-спеціалізована система відео спостереження для
виявлення диму на горизонті. Складається з двох веж, на які змонтовані
відеокамери, які виконують огляд горизонту. Оглядовий пункт розташований в
офісі підприємства та включає в себе монітори та персональні комп’ютери з
установленим

спеціальним

програмним

забезпеченням

для

керування

комплексом. За допомогою програмного забезпечення оператор може керувати
камерами, що встановлені на вежах.
GSM пастки призначені для виявлення лісо порушень, та незаконних дій
на території лісництв. Керування камерою виконується за допомогою SMS
повідомлень, в які вписуються команди для зміни налаштувань пастки. При
спрацюванні пастки виконується зйомка, отримані фотографії відправляються
на мобільний телефон оператора, який встановлював фото пастку.
Квадрокоптер використовується для загального нагляду за територією
лісництв, виявлення незаконних рубок, первинного огляду лісової пожежі і т.д..
Керування квадракоптером може здійснюватися за допомогою пульта, а також
за допомогою спеціальної програми для смартфонів.
Дана система має свої недоліки. За допомогою комплексу ВПК-1500
складно визначити місця виникнення диму в місцях, які розташовані на одній
лінії з оглядовими вежами. GSM пастки потребують індивідуального підходу в
налаштуваннях, яке виконується за допомогою телефона. Також вони
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потребують регулярної підзарядки, тому використання їх у великій кількості
ускладнено.
В лісовому господарстві можна використати низку засобів для
вдосконалення системи моніторингу лісів: ІР-камери для огляду доріг, датчики
температури та вологості, мультикоптерів для загального огляду місцевості.
IP-камера — цифрова відеокамера для відеоспостереження, особливістю
якої є передача відеопотоку в цифровому форматі у мережі Ethernet і Token
Ring, що використовує IP протокол. Кожна IP-камера є мережевим пристроєм і
має свою IP-адресу. На відміну від аналогових камер, при використанні IPкамер, після отримання відеокадра з матриці камери, зображення залишається
цифровим аж до відображення на моніторі. Як правило, перед передачею,
отримане з матриці зображення стискується за допомогою покадрових або
потокових

методів

відеостискання.

Спеціалізовані

IP-камери

частіше

здійснюють передачу відео в стислому вигляді. Завдяки тому, що в IP камерах
немає необхідності передавати аналоговий сигнал у форматі PAL або NTSC, в
IP-камерах може використовуватися велика роздільна здатність, включаючи
мегапіксельні. Типова роздільна здатність для мережевих камер: 640x480
пікселів. Існують камери з мегапіксельною роздільною здатністю: 1280x1024,
1600x1200 і вищими.
Датчики температури та вологості використовуються для вимірювання
погодних умов на різних ділянках лісів. У лісовому господарстві датчики
можуть бути використані для виявлення ділянок с низькою вологістю та
високою температурою. Такі ділянки потребують особливого нагляду, оскільки
влітку вони є найбільш вірогідним місцем початку лісової пожежі.
Мультикоптер — літальний апарат з довільною кількістю несучих
гвинтів, розміщених в одній площині, що обертаються діагонально в
протилежних напрямках. По принципу управління мультикоптери бувають
автономні та дистанційно-керовані(безпілотні). Мультикоптери мають 3 або
більше гвинтів. Кожний гвинт має свій двигун. Половина гвинтів обертається
по часовій стрілці, половина – проти, тому рульовий гвинт мультикоптеру не
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потрібен. Маневрують мультикоптери шляхом зміни швидкості обертання
гвинтів. Для підйому всі гвинти пришвидшуються. Для руху в бік гвинти з
одного боку пришвидшуються, з іншого уповільнюються. Для розвороту
гвинти,

що

обертаються

за

часовою

стрілкою

пришвидшуються,

що

обертаються проти часової стрілки уповільнюються. Мікропроцесорна система
переводить команди радіо керування в команди двигунам. Щоб забезпечити ста
більше зависання, мультикоптери споряджаються трьома гіроскопами, що
фіксують крен апарату. Споряджений GPS-приймачем, що дозволяє записувати
маршрут польоту з комп’ютера, а також повертати апарат в точку вильоту в
випадку втрати управляючого радіосигналу, а також фіксувати параметри
польоту.
Саме

тому

дослідження,

спрямовані

на

вдосконалення

системи

моніторингу лісової обстановки є актуальними і своєчасними.
Метою роботи є розробка ІоТ системи для нагляду за лісовою
обстановкою та реалізація її в Packet Tracer.
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Тематика: Економічні науки
ОЦІНКА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Жаворонок А.В.
к.е.н., доцент, доцент кафедри публічних,
корпоративних фінансів та фінансового посередництва,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
м. Чернівці, Україна
Вайнагій Д.І.
магістр кафедри публічних,
корпоративних фінансів та фінансового посередництва,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
м. Чернівці, Україна
Комерційні банки нині здійснюють широке коло операцій та послуг.
Концентруючи в собі основну частину кредитних ресурсів та виконуючи
широкий спектр банківських операцій і фінансових послуг, банки активно
впливають на розвиток господарських відносин та економіки в цілому.
Нетрадиційні види банківських послуг широко використовуються у економічно
розвинутих країнах. Виникнення та подальший розвиток нетрадиційних
банківських послуг зумовлені багатьма причинами. До нетрадиційних
банківських послуг можна віднести: лізинг, факторинг, трастові (довірчі)
послуги, операцій з дорогоцінними металами, гарантійні, посередницькі,
інформаційні та консультаційні послуги, а також фінансовий інжиніринг,
окремі види з яких проаналізуємо далі.
На сьогоднішній день з усіх нетрадиційних видів банківських послуг саме
лізинг і факторинг є найбільш актуальними.
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Станом на кінець 2018 року було зареєстровано 202 юридичні особи –
лізингодавці та до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію
про 428 фінансових компаній, що надають послуги з фінансового лізингу.
Що стосується кількості укладених договорів, то їх кількість значно
збільшилась у 2018 році в порівнянні з аналогічними періодами 2016 та
2017 років (на 182 та 5024 договорів більше), а в порівнянні з 2014-2015 роками
їхня кількість у звітному році зменшилась на 1704 та на 1929 договорів
відповідно. Також збільшилась вартість укладених договорів у 2016 році
порівняно з 2016-2017 роками на 2574 млн. грн. та на 3513,6 млн. грн. і у
звітному році

становить 9755

млн.

грн., проте

зменшення

вартості

спостерігається, якщо порівняти звітний рік з аналогічними періодами 20142015 років, яке становить на 4953,8 млн. грн. та на 21781,6 млн. грн. менше
відповідно.
Створення

банком власної

лізингової

компанії

вирішує

одну з

найголовніших проблем, з якими стикаються лізингові компанії в процесі своєї
діяльності – пошук джерел фінансування для реалізації власних проектів.
Кредитуючи дочірню лізингову компанію, банк може відкривати перед нею
доступ до стабільного та довготермінового фінансування, завдяки чому останні
отримують значну конкурентну перевагу, а банк в свою чергу отримує
додаткове джерело прибутків та сприяє диверсифікації ризиків і підвищенню
ліквідності.
Що стосується факторингу, то протягом 2013-2018 років структура
споживання факторингових послуг різними підприємствами змінилася. Якщо у
2013

році

найбільше

господарювання,

що

такими

діяли

у

послугами
межах

галузі

користувалися
легкої

суб’єкти

промисловості,

машинобудування, металургії, у сфері послуг, харчовій промисловості, то у
2018 році окреслена структура виглядає дещо інакше [1, c. 136].
Реальні перспективи розвитку в банківській практиці нашої країни
можуть мати гарантійні та посередницькі послуги, реалізація яких вимагає від
персоналу банків глибоких знань особливостей функціонування господарських
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суб’єктів різних галузей економіки. Такого роду послуги можуть надавати як у
рамках уже наявних кредитно-розрахункових відносин банків з основним
контингентом клієнтури, так і в окремому порядку, на договірних засадах, що
сприяє залученню нових клієнтів [4, c. 65].
Cюди відносять:

аудиторські послуги, що передбачають проведення

комплексної перевірки банком усієї фінансово-господарської діяльності клієнта
або окремих її аспектів; маркетингові послуги, пов’язані з пошуком нових
ринків збуту для клієнта, організацією рекламної кампанії, добором партнерів,
зацікавлених у господарських стосунках із клієнтом;

гарантійні послуги,

надання яких пов’язане з видачею банком зобов’язань за клієнта, виконання
яких передбачає здійснення різних грошових виплат; виконання окремих
внутрішніх операцій клієнтів

таких, як ведення бухгалтерського обліку,

касового господарства, управління фінансами, виплата заробітної плати,
регулювання постачання і збуту та деякі інші функції внутрішнього управління
компанією; організацію інженерно-економічних експертиз, що включають
перевірку

проектно-кошторисної

документації

на

будівництво

нового,

розширення і модернізацію діючого виробництва, контроль за реалізацією
проектів та відповідністю фактичних затрат кошторисній вартості, експертні
роботи, пов’язані з фінансуванням проектів.
Перспективним напрямом розвитку ринку банківських послуг у цій сфері
може стати розміщення електронних терміналів банків безпосередньо в офісах
клієнтів і проведення розрахункових операцій через модемний зв’язок. Така
форма взаємовідносин дає змогу значно економити витрати коштів і часу як
клієнта, так і самого банку [3, c. 352].
Крім того, поширеним видом послуг у банківській практиці розвинутих
країн є управління клієнтом своїм рахунком по телефону за допомогою
узгодженого з банком пароля. Зростання обсягів і подальше вдосконалення
депозитних послуг може здійснюватися через автоматизацію вкладних
операцій, пошук і запровадження нових форм взаємовигідного співробітництва
банку з клієнтами.
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Активно розвиваються інвестиційні та консультаційні банківські послуги.
Європейські комерційні банки прискореними темпами освоюють Інтернет,
прагнучи догнати лідерів і захопити максимально можливу частку ринку. Банки
прагнуть розвивати свої інформаційні технології, щоб йти в ногу з новими
тенденціями у світовому банківському секторі. Електронний банківський бізнес
являє собою дешевий альтернативний канал для надання фінансових послуг
порівняно з традиційними філіями і банкоматами (рис. 1).
100 млрд. грн.

Приблизний річний обсяг операцій інтернет- та мобільного банкінгу
в Україні

10 млн.
клієнтів

Загальна кількість клієнтів системи віддаленого банкінгу
Приватбанку на кінець жовтня 2016 р.

Більше 5 млн.
користувачів

Кількість користувачів, що встановили мобільний банкінг Privat24 на
власних смартфонах

Більше 700 тис.
трансакцій

Кількість трансакцій, що здійснюється за добу в системі Приват 24

560 грн.

Середній розмір однієї трансакції в Приват 24 на кінець 2016 р.

1,21 млн.
користувачів

Кількість користувачів Ощад 24/7 за підсумками
п’яти місяців 2016 р.

150 тис.
користувачів

Кількість клієнтів, що в середньому підключається щомісяця до
системи Ощад 24/7

Рис. 1. Інформація про функціонування онлайн-платформ ПриватБанку
та Ощадбанку [2]
Серед проектів електронної комерції особливе місце посідає Інтернетбанкінг. Україна має певні позитивні чинники для розвитку системи Інтернеткомерції – систему електронних міжбанківських переказів НБУ, системи
біржових торгів, корпоративні платіжні системи (у т. ч. типу «банк – клієнт»)
низку комерційних банків, досвід роботи з міжнародними платіжними
системами VISA тощо. Запровадження новітніх банківських технологій є
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запорукою сталого розвитку українського фінансового ринку, довіри населення
до вітчизняних банків і широкого його залучення до розрахунків у
безготівковій формі, прискорення платежів тощо (табл. 1).
Таблиця 1
Функціонали систем інтернет-банкінгу деяких вітчизняних банків [2]
Переказ
Назва банку

грошей
по
Україні

Оплата
комунальн
их платежів

Відкриття
депозиту

Поповнен

Погаше-

SWIFT-

ня

ння

перекази

депозиту

кредиту

за кордон

Обмін
валют

ПриватБанк

+

+

+

+

+

+

+

Ощадбанк

+

+

–

+

+

–

–

+

–

–

+

+

–

–

+

+

–

–

+

–

–

+

+

+

+

+

–

–

Уксоцбанк

+

+

+

+

+

–

–

ОТП Банк

+

–

+

+

+

–

–

ПУМБ

+

+

+

+

+

–

–

+

–

–

+

+

–

–

Райффайзен
Бан Аваль
Укрексімба
нк
Альфа-Банк
(Україна)

Сбербанк
Росії
(Україна)

Оцінювання сучасного стану банківської системи можливе за допомогою
аналізу класичних показників діяльності банківських установ в Україні, що
дозволить визначити її базові особливості функціонування. Такий аналіз
забезпечує можливість визначити місце нетрадиційних послуг у загальній
системі послуг банків.
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Red wine is a type of wine made from dark-colored (black) grape varieties. Dry
red grape wines with moderate consumption have a beneficial effect on the human
body due to the high content of phenolic compounds, procyanidins, trace elements
and are used in the prevention and treatment of many diseases. Some studies found
that,

the health

effects

of

wine are

mainly

determined

by

its

active

ingredient alcohol. When comparing people who consume alcohol, drinking small
quantities of alcohol (up to one standard drink per day for women and one to two
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drinks per day for men) is associated with a decreased risk of heart
disease, stroke, diabetes mellitus, metabolic syndrome and early death [3].
Unfortunately, today for the sake of material gain, a large number of wine
producers neglect the rules of production and use a large number of methods of
falsifying wine. Wine fraud relates to the commercial aspects of wine. The most
prevalent type of fraud is one where wines are adulterated, usually with the addition
of cheaper products (e.g. juices) and sometimes with harmful chemicals and
sweeteners (compensating for colour or flavour). Today, there are many methods of
falsifying wine, such as dilution with water, chaptalization, using of preservatives,
and making of an "artificial wines". When using these methods, wine not only
becomes cheaper in production, but can also acquire undesirable, negative and even,
sometimes, dangerous properties.
Organoleptic properties are the aspects of food, water or other substances that
create an individual experience via the senses—including taste, sight, smell, and
touch. Organoleptic tests are sometimes conducted to determine if food or
pharmaceutical products can transfer tastes or odors to the materials and components
they are packaged in. Shelf life studies often use taste, sight, and smell (in addition to
food chemistry and toxicology tests) to determine whether a food product is safe to
consume.
Organoleptic analyses are, occasionally, still used when the protocol for a
certain sample does not have a high enough sample throughput to meet the demand.
In this case, organoleptic analyses serves as a primary screen to determine which
samples must be analyzed according to the original method protocol, and which
samples need no further sensory analysis.
In determining the falsification of wines by the organoleptic method,
researchers use knowledge of certain features of wines that are almost impossible to
counterfeit.
The main positive quality characteristic of red dry wines made from Shiraz
(Syrah) grapes is the taste of black pepper. That is, the higher the concentration of the

549

organic compound responsible for a given trait, the better the wine. Through the
organoleptic method the quality of Shiraz wines can be assessed.
One monoterpene family in particular, the sesquiterpenes, has been studied by
some in Baga, Syrah, Riesling, and Cabernet Sauvignon grapes, though the exact
aroma contribution is somewhat unknown. Recently, a specific type of sesquiterpene
ketone called rotundone, has been identified as being responsible for the peppery
character in not only wine, but herbs and spices as well. Rotundone, a guaiane-like
compound, has the very distinctive aroma of pepper, with a very low sensory
threshold (16ng/L in red wine and 8ng/L in water), therefore is a very important
compound in wine that warrants further study. Initial studies have found rotundone
concentrations up to 145ng/L in Australian Syrah, Mourvèdre, and Durif wines, while
another recent study found rotundone concentrations as high as 561ng/L in European
red wines Schioppettino and Vespolina, and white wine Gruener Veltliner [2].
Determination of rotundone in wine is one of the important tasks of modern
scientists in the field of food technology, since it is almost impossible to falsify wines
made from Shiraz grapes, because the production of "artificial" wine will lack the
pepper taste and smell. When checking such wine with organoleptic method
examiner will clearly detects the forgery.
The gas chromatography-olfactometry (GC-O) technique couples traditional
gas chromatographic analysis with sensory detection in order to study complex
mixtures of odorous substances and to identify odor active compounds. The GC-O
technique is already widely used for the evaluation of food aromas and its application
in environmental fields is increasing, thus moving the odor emission assessment from
the solely olfactometric evaluations to the characterization of the volatile components
responsible for odor nuisance [1].
Rotundone was discovered using GC-O. Therefore, this method can help to
expose falsification of wine by determining the presence or absence of rotundone in
wine.
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Тематика: Педагогічні науки
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Постановка проблеми. Дослідження основ формування критичного
мислення на заняттях з математики характеризується здатністю особисто
долати певні труднощі, навчитися користуватися інформацією з різних джерел,
логічно мислити, працювати в колективі та бути комунікабельним у вивченні
математичних вмінь та правильних дій логічного аналізу. Важливість основних
характеристик мислення полягає в тому, що все починається з постановки
питань та даних проблем, які потрібно вирішити. У даному випадку інформація
є відправною, а не кінцевою точкою для розвитку, самостійності та свободи
висловлення своєї думки, використовуючи переконливі доведення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «критичне мислення»
винайшли американські психологи. Саме вони досягли в дослідженні мислення
значних успіхів, Д.Клустер [1], МЛіпман [2] та ін. Викладення основного
матеріалу щодо розвитку критичного мислення під час викладання у закладах
освіти розміщено в посібнику для викладачів таких зарубіжних авторів, як
А.Кроуфорд, Д.Макінстер, С.Метьюз, В.Саул [3]. Проте це не означає, що всі
дослідження були впровадженні в освітній процес. Недавно з'явилися
публікації щодо критичного мислення й українською мовою: перекладені
видання з англійської та виклад досвіду впровадження технології «Читання та
письмо для розвитку критичного мислення». А саме, збірки «Методична
система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів» [4],
«Технології розвитку критичного мислення учнів» [3], «Критичне мислення: ак
цього навчати» [5], посібники О.Пометун та І.Сущенко [6, 7], статті Н.Зоркіної
[8], та ін. У працях О.Пометун та Л.Пироженко розповідається про тісний
зв’язок критичного мислення та інтерактивного навчання.
Аналіз науково-методичної літератури показав, що на даний момент
немає узагальненої методики формування критичного мислення в студентів під
час навчання. На сьогодні завдання полягає у тому, щоб пояснити основні
моменти забезпечення розвитку критичного мислення у студентів, підібрати
найкращі методи та стратегії.
Метою статті є розвиток критичного мислення у студентів, яке
необхідним як у навчанні, так і в повсякденному житті, формувати особистості,
здатності до аналізу та осмислення інформації, що постійно змінюється,
стимулювати до навчання та самовдосконалення у прийнятті правильних
рішень.
Виклад основного матеріалу. Критичне мислення – це певний процес
аналізу, обґрунтовування правильності оцінки даної інформації; здатність
формувати чи змінювати свою думку на основі фактів, доводити

та

застосовувати отримані результати у прийнятті рішень [9]. Його найкраще
розвивати на заняттях з формування знань та вмінь. Важливість основних
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характеристик мислення полягає в тому, що все починається з постановки
питань та даних проблем, які потрібно вирішити. У даному випадку інформація
є відправною, а не кінцевою точкою для розвитку, самостійності та свободи
висловлення своєї думки, використовуючи переконливі докази [10]. Кричне
мислення пов'язане з міркуванням. Воно повинне аналізувати явища реальності,
робити їх позитивну та негативну оцінку. Отже, критичне мислення складається
з чіткості, точності, конкретності, певної послідовності припущень та їх
значущості. А звичайне мислення є хаотичним, нечітким, неповним,
імпульсивним подаванням переваги [11].
Є п'ять ознак критичного мислення:
- самостійне. Коли кожен студент висловлює свої ідеї, переконання та
думають самостійно. Отже, має індивідуальний характер;
- базується на знаннях. Щоб висловити думку потрібно осмислити
поданий у підручнику матеріал та поглиблено його вивчати;
- постановка питання та з'ясування проблем, які потрібно вирішити.
Справжній пізнавальний процес формується у прагненні людини пізнавати
щось нове, незвідане. Саме такий вплив здійснює освіта на розум;
- переконливе аргументування. Людина, яка критично мислить, розуміє,
що у розв'язанні певної проблеми може бути й інший підхід. Але для цього їй
потрібні справді сильні аргументи з раціональнішим підходом до деякої
проблеми, ніж їй пропонують;
- соціальне. Будь-яку думку потрібно обговорити з іншими людьми,
мінятися думками і дійти до спільного рішення.
Коли викладач вирішив для себе, що у своїй роботі буде використовувати
методи формування критичного мислення, він повинен зрозуміти, що
неможливо навчити студентів з першого заняття мислити критично. Воно
формується поступово і є результатом кропіткої праці над собою. Для цього
викладачу потрібно організувати умови, які будуть підштовхувати викладача та
студента до критичного мислення.
Можна виділити такі основні умови:
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1. Час. Студент повинен мати достатньо часу для збору даної інформації
та вибору найпростішого способу презентувати своє рішення. Але робота над
критичним мисленням може продовжуватися як перед заняттям, під час нього і
після.
2. Очікування ідей. Студенти повинні розуміти, що від них очікують
висловлення своїх думок, ідей. Вони можуть бути різними.
3. Спілкування. Студенти повинні мати можливість для обміну своїх ідей
і вносити їх у вирішенні даної проблеми.
4. Цінування думок інших. Але вони повинні усвідомити, що для
розв’язку проблеми потрібно вислухати всі думки, щоб мати можливість
зробити правильний висновок.
5. Віра в сили студентів. Студенти повинні знати, що їм не потрібно
боятися висловлювати хибні думки, або як кажуть «висловлюватися поза
шаблоном».
6. Активна позиція. Студенти повинні бути активними в навчанні,
отримувати справжнє задоволення від отриманих знань. Тоді це буде надихати
їх для подальшої праці на більш складному рівні.
Також є важливим створення сприятливої атмосфери під час навчання в
аудиторії. Студент повинен почувати себе комфортно та безпечно.
А. Кроуфорд акцентує, що для того, щоб студенти навчилися мислити критично
потрібно розвивати в них важливі особистісні якості [3]:
1. Бути завжди готовим до планування упорядкованої думки;
2. Змінювати свою точку зору, вчитися мислити по-новому та не відступати від
завдання, поки воно не буде розв'язаним, тобто бути гнучким;
3. Бути наполегливим у своїй праці, не відкладати на невизначений час
розв’язання поданої проблеми. Тільки тоді він отримає очікуваний результат;
4. Готовність до виправлення своїх помилок, щоб вони ставали поштовхом
для подальшого навчання;
5. Зазвичай, людина, яка мислить критично, розвиває в собі звичку до
усвідомлення власного процесу мислення. Це дає їй можливість відслідковувати
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послідовність своїх думок;
6. Володіти пошуком компромісних рішень у різних ситуаціях.
Освіта має забезпечити такі два види умінь: швидко орієнтуватися у
великій кількості інформації та уміти обдумати та застосовувати отримані
знання на практиці. Саме це і є основним завданням для закладів освіти.
Отже, формування компетентностей у студентів можна здійснювати не
тільки реалізацією оновлення освіти, а й вибором сприятливих методів та
технологій навчання. Однією з найрезультатнішим вважається технологія
«критичного мислення». Ця методика с універсальна та дозволяє отримати
високі освітні результати в різних галузях знань. Завдяки цьому студенти
навчаються висловлювати власну думку, формують власну точку зору,
навчаються позв'язувати певні проблеми та завдання. А основним є те, що вони
отримують змогу самостійно займатися класною освітою та будувати своє
майбутнє.
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У роботі подано та проаналізовано результати емпіричного дослідження
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прив’язаності старшокласників до батьків, особливості дитячо-батьківських
стосунків. Виділено і описано статуси професійної ідентичності й типи
прив’язаності

старшокласників

до

батьків

та

виявлено

особливості

взаємозв’язків між ними.
Ключові

слова:

прив’язаність,

професійна

ідентичність,

дитячо-

батьківські стосунки, старшокласники, батьки, родина.
Початок вивченню професійної ідентичності було покладено в зарубіжній
психології (Д. Сьюпер, Дж. Холланд, Ф. Вондрачек, Д. Блуштейн, Дж. Марсіа
та ін.). Появу терміна «ідентичність» у психології, як правило, пов’язують з
ім’ям Е. Еріксона, який працював у рамках психоаналітичної традиції. Він
вважав, що ідентичність – це дещо внутрішнє, розташоване у глибокій
психічній структурі індивіда. Науковець визначає «ідентичність», як почуття
особистісної тотожності, цілісності й усвідомлення історичної неперервності
свого

існування

(відчуття

єдності

свого

минулого,

теперішнього

та

майбутнього). Е. Еріксон створив свою власну теорію ідентичності. Він
дослідив

соціально-психологічні

механізми

та

способи

формування

ідентичності у процесі дорослішання людини [2].
Е. Еріксон виділив три різні поняття «ідентичності»:


несвідоме прагнення до безперервності життєвого досвіду;



свідоме почуття унікальності індивіда;



солідаризація з ідеалами групи.

Російські та українські дослідники звернулися до проблеми професійної
ідентичності в кінці 90-х років минулого століття. Найбільш вагомі
дослідження в цій галузі належать Т. Буякас, П. Гнатенко, H. Івановій,
О. Єрмолаєвій, Ю. Поваренкову, Л. Шнейдер та ін.
На сьогодні в психології склалося досить чітке розуміння феномена
ідентичності і його основних аспектів. Отже, професійна ідентичність, як
близьке поняття до самовизначення, – це усвідомлення себе, вибір та реалізація
способу взаємин з навколишнім світом, набуття сенсу, самоповаги через
виконання

такої

взаємодії.

Це

можливість

здійснювати

особистісне
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самовизначення, інтегруватися в професійному співтоваристві й формувати
уявлення про себе, як про фахівця.
На початкових етапах формування професійної ідентичності пріоритетну
роль відіграють зовнішні чинники: навчальний процес, позанавчальна
діяльність, соціально-професійна сформованість. Основою ж подальшого
розвитку професійної ідентичності стають внутрішні чинники: біопсихологічні,
психічні, досвід, індивідуально-особистісні, особливості спрямованості [3; 4].
Метою

нашого

дослідження

було

вивчення

прив’язаності

старшокласників до батьків як чинника становлення професійної ідентичності.
Вибірку дослідження склали 60 осіб, з них 30 хлопців та 30 дівчат, які
навчаються в 9 та 11 класах Житомирського екологічного ліцею № 24.
Для емпіричного дослідження були використані наступні методики:
методика «Вивчення статусів професійної ідентичності» (A. A. Азбель) [1];
опитувальник «Виявлення особливостей прив’язаності старшокласників до
матері»

(М.В.Яремчук)

[6];

опитувальник

«Взаємодія

Батько-Дитина»

(М.І.Марковська) [7]; опитувальник «Батьківська поведінка в сфері побудови
кар'єри» (Б. К. Келлер, С. К. Вістон) [5].
Аналіз результатів дослідження виявив такі особливості статусів
професійної ідентичності старшокласників:
Статус сформованої ідентичності: найбільше переважає серед учнів
11класу (54 %), а в 9 класі він становить 39,2 %, тобто вони пройшли період
кризи і сформулювали певну систему значущих для себе цілей, цінностей,
визначилися і знають, хто вони і чого хочуть від життя. Відсоткові показники
даного статусу збільшуються з 9 класу до 11 класу (рис.1.).
Статус мораторію: в 11класі становить 19,4%, а в 9класі – 22,6%. Ці
учні перебувають у стані кризи професійної ідентичності та активно
намагаються вирішити, за рахунок пошуку відповідної інформації, проблему
щодо зразкових комунікативно-професійних ролей. Показники цього статусу
знижуються з 9 класу до 11 класу.
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Статус нав’язливий: в 11класі становить 9,6%, а в 9 класі – 16 %. Ці учні
прийняли на себе певні соціальні обов’язки, не проходячи через кризу
ідентичності. У цьому випадку вибір професії був зроблений іншими (батьками,
знайомими, друзями). Показники даного статусу знижуються з 9 класу до 11
класу.
Статус невизначений: в 11 класі має 17 % та в 9класі – 22,2 %. У
старшокласників із таким статусом професійної ідентичності відсутня
професійна та особистісна спрямованість, заслабка мотивація. Для них
характерною є стратегія ухилення від відповідальності. Дані показники цього
статусу знижуються з 9 класу до 11 класу.
За

опитувальником

«Виявлення

особливостей

прив’язаності

старшокласників до матері» (М. В. Яремчук) було визначено тип прив’язаності
учнів до матері.
У ході дослідження серед одинадцятикласників було виявлено 56,7 % з
надійним типом прив’язаності, а у 9 класі було виявлено 73,3 % школярів цього
ж

типу

прив’язаності.

Отримані

результати

говорять

про

тенденцію

адекватного і гармонійного розвитку старшокласників, довірливих стосунків з
матір’ю, а також про теплі емоційні зв’язки між ними, відсутність тривожності.
Тривожно-амбівалентного типу прив’язаності в 11класі виявлено 33,3 %,
а у 9 класі – 13,4 %. Уникаючий тип прив’язаності притаманний 10,0 %

559

досліджуваним в 11 класі, а в 9 класі – 13,3 %, що співвідноситься зі страхом
близькості, нерозумінням, відсутністю батьківської підтримки у потрібний час
та недовіри матері (рис.2).

Кореляційний аналіз Ч. Спірмена виявив наявність взаємозв’язків між
показниками

прив’язаності

та

статусом

професійної

ідентичності

старшокласників.
1). У респондентів з надійним типом прив’язаності показник статусу
професійної ідентичності потрапляє в зону реверсивної значущості за шкалою
нав’язування ( r = - 0,17, при р < 0,05), мораторію ( r = - 0,0134, при р <0,05).
Такі показники свідчать, що за даним типом прив’язаності негативним для
старшокласників є нав’язування їм статусу професійної ідентичності, та
присутність визначеного рівня розвитку професійної ідентичності загалом.
Виявлений позитивний взаємозв’язок між надійною прив’язаністю та
сформованим статусом професійної ідентичності ( r = 0,224, при р < 0,05); між
прив’язаністю

тривожно-амбівалентною

і

професійною

ідентичністю

нав’язливою ( r = 0,236, при р < 0,05) й професійною ідентичністю
сформованою ( r = 0,102, при р < 0,05); прив’язаністю уникаючою та
професійною ідентичністю сформованою ( r =0,076, при р < 0,05).
2)

За

результами

знаходження

взаємозв’язків

між

показниками

прив’язаності та типами взаємодії в системі «батьки – діти» виявлено,що у
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респондентів з надійним і тривожно-амбівалентним типами прив’язаності
показник взаємодії батьки-діти потрапляє в зону реверсивної значущості за
шкалою оцінка батька ( r = - 0,07, при р < 0,05 й = - 0,016, при р < 0,05 ). За
типом прив’язаності уникаюча, визначено показник за шкалою оцінка матері (r
= - 0,138, при р < 0,05).
3)

За

результами

прив’язаності

знаходження

взаємозв’язків

між

показниками

та батьківською поведінкою в сфері побудови

кар'єри

старшокласника, виявлено значущий зв'язок за шкалою підтримка батьком
дитини з тривожно-амбівалентним типом прив’язаності ( r = 0,14, при р < 0,05)
та поведінкою батька ( r = 0,16, при р < 0,05).
Як

вже

вказувалося

в

проведених

дослідженнях,

у

багатьох

старшокласників професійна ідентичність розвинута не належному рівні,
оскільки їх батьки беруть на себе відповідальність за вибір професії власних
дітей. Саме це є негативним для випускників шкіл. Тобто чим більша
прив’язаність до батьків, тим менш самостійним є учень загалом.
Дослідження виявило нові особливості взаємозв'язків між типом взаємин
з батьками та професійним самовизначенням старшокласників. Так, за
результатами проведеної нами роботи можна зробити наступні висновки:
1) старшокласники з надійним типом прив’язаності мають більш сформовану
професійну ідентичність, порівняно зі своїми ровесниками, які мають
тривожно-амбівалентний та уникаючий типи прив’язаності; 2) підтримка матері
має більшу значущість для особистості, порівняно з підтримкою батька.
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Вступ.Вивчення поведінки, спрямованої на самозбереження, чинників і
умов антиризиків і здорового способу життя є одним з основних напрямків
досліджень в такій галузі наук, як психологія. Дослідження здорового способу
життя стало актуальними на Заході з 1970-х рр. в рамках політики по
просуванню здорового способу життя (Health promotion); в Україні – в ті ж роки
в рамках популяризації профілактичної медицини.
У.К. Кокерхем визначає здоровий спосіб життя як колективні зразки
поведінки, орієнтовані на зміцнення здоров'я на основі соціальних виборів,
доступних для суб'єктів з урахуванням їх життєвих шансів. Розроблена ним
модель спирається на ідеї М. Вебера і П. Бурдьє до розгляду структурного і
«агентного»

впливу

на

індивідів.

Модель

передбачає,

що

діяльність

визначається не тільки соціально-демографічні домінантами, а й цінностями,
установками і переконаннями.[1]
Метою дослідження є визначити специфіку соціально-психологічних
чинників здорового способу життя молоді.
Завдання дослідження: на основі теоретичного аналізу здорового
способу життя, визначити методи його дослідження та емпірично вивчити
соціально-психологічні чинники здорового способу життя молоді. Дослідження
соціально-психологічних чинників здорового способу життя молоді за
допомогою суб’єктивної оцінки респондентом свого дотримання Здорового
способу життя (авторська методика, яка ґрунтується на аналізі відповідної
наукової літератури, та методології дослідження, що спирається на системний
підхід та значимість суб’єктного досвіду), методика Шкала психологічного
благополуччя К.Ріфф (адаптація Т.Д. Шевеленковою і Т.П. Фесенко) та метод
вільних асоціацій на подразних «Здоровий спосіб життя»
Вибірка склала 50 респондентів (25 чоловіків та 25 жінок).
Результати дослідження:
Результати за методикою суб’єктивної оцінки дотримання здорового
способу життя ( в балах ) : здоровий сон – 5,1; відсутність нервових стресів –
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6,4; рухливий спосіб життя – 8,2; відсутність шкідливих звичок – 7,6;
раціональне харчування – 4,2; соціалізація – 8,7.
З критеріїв «здорового способу життя» недостатньо розвиненими є
парадигми здорового сну та специфіки раціонального харчування. На щастя,
дані критерії можна регулювати відповідно до ступеня проінформованості
суб’єкта.
Результати методики «Шкала психологічного здоров’я» К.Ріфф ( в
балах):
Позитивні відносини з іншими 7,9; автономія – 5,1; управління оточенням
– 5,5; особистісне зростання – 6,7; мета в житті – 5,4; самосприйняття – 6,4.
Відповідно до побудови нашого дослідження ми використали коефіцієнт
кореляції Пірсона для порівняння того, як співвідноситься суб’єктивна
самооцінка особистості власного здорового способу життя та психічне здоров’я
особистості в цілому. Отримані дані наведені на Малюнку 1.

(Мал. 1. Коефіцієнт кореляції Пірсона)
На даному малюнку ми бачимо кореляції між наступними шкалами:
1.

«Відсутність стресів» та «Метою у житті» (rxy = 0,27 відповідно

р = 0,49). Дані показники свідчать про наявність прямого зв'язку між якостями
людини, котра одночасно вміє уникати стресу у житті, та легко ставить перед
собою мету. Зв'язок тісний та значимий.
2.

«Рухливим способом життя» та «Позитивними відносинами з

іншими» (rxy = 0,36 відповідно р = 0,08). Чим більш рухливий спосіб життя веде
людина, тим вищою буде ймовірність отримувати задоволення від спілкування.
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Однак такий висновок ми не можемо розповсюдити на більшу вибірку, адже
кореляційна значимість дуже слабка, хоча і наявна.
3.

«Рухливим способом життя» та «Самосприйняттям» (rxy = -0,42

відповідно р = 0,02). Зв'язок теж слабкий. Він вказує на слабку кореляцію між
пожвавлення способу життя, та оберненою пропорційністю щодо власного
самосприйняття. Ми можемо спробувати пояснити обернену пропорційність
гіпотезою стосовно того, що чим менш рухливою є людина, тим більше у неї
шансів виділити час на сприймання свого «Я». Проте дане твердження несе в
собі виключно гіпотетичний характер, та потребує подальшого, більш цілісного
та відповідно більш строго проведеного дослідження.
4.

«Відсутністю шкідливих звичок» та «Управлінням оточенням»

(rxy = 0,27 при р = 0,49). В даному випадку ми бачимо пряму сильну кореляцію,
яка вказує на те, що у суб’єктів, які вільні від шкідливих звичок, є більше
навиків в управлінні іншими людьми. Відповідно тут ми можемо побудувати
доволі раціональну гіпотезу, оскільки дані суб’єкти змогли дисциплінувати та
керувати собою, у них точно вистачить сил на те, щоб провести аналогічну
роботу з іншими суб’єктами. Також, дана здатність до контролю може бути
пояснена з точки зору сублімації, проте це також залишається в межах гіпотез.
5.

Між рівнем соціалізації та рівнем самосприйняття (rxy = -0,32 при

р = 0,22). За умов високої соціалізації знижується рівень самосприйняття. І
навпаки, чим меншою буде соціалізація, тим більше людина приближається до
об’єктивного погляду на саму себе. Проте, тут ми можемо казати, що різниця
обумовлена кількістю часу, котрий людина використовує на комунікацію чи
рефлексію. Тобто два ці процесі є полюсами стану вивчення себе, а час –
спільним для них ресурсом. Відповідно, чим розвинутим буде один полюс, тим
більш у дефіциті буде інший полюс.
Висновок.Отримані результати дозволили стверджувати, що у молоді, як
певної вікової групи, відсутні будь-які психічні викривлення. Також, психічний
стан молоді гармонійно співвідноситься із суб’єктивним баченням образу себе,
котрий ми аналізуємо у суб’єктів. Відповідно ми можемо казати про те, що
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обидві методики були проведені надійно та валідно, обидві продемонстрували
плідний результат та відкрили нові горизонти для більш детального
дослідження окремих виявлених складових.
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Тематика: Економічні науки
ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА МИТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ
РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Завербний А.С.
доктор економічних наук, доцент
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магістр 1курс навчання,
Національний університет «Львівська політехніка»
З метою забезпечення розвитку і стабільного функціонування
якого підприємства,

в тому числі

експортно- чи імпортно-орієнтованого,

досягнення високих показників економічної ефективності,
рівня конкурентоспроможності як самого підприємства,
товарів,

а

також

зовнішньому ринках,
підприємств

підвищення

будь-

його

іміджу

на

підвищення
так і його

внутрішньому

та

невід’ємним елементом у системі менеджменту

є планування

витрат.

В

сучасних

умовах

нестабільної
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політико-економічної ситуації, жорсткої конкуренції та плаваючих валютних
курсів, через ефективне управління можна оптимізувати структуру витрат
та уникнути їх необґрунтованих складових [1, ст. 622].
Значна кількість вітчизняних і зарубіжних науковців займаються
питаннями дослідження сутності витрат,
них доцільно виділити праці О.Є.

їх класифікацією тощо.

Кузьміна,

О.Г.

Серед

Мельник,

А.М.

Дідика, У.І. Когут, Г.В. Воронко, Н.М. Ткаченка, І.Є. Джеймса Бріклі,
Кліфорда

Сміта,

управлінських

Джерольда

цілей

господарювання

є

Зімермана

інформація
надзвичайно

щодо

і

ін [2, ст. 68-69].

планування

важлива

оскільки

витрат
є

Для
суб’єкта

базою

для

встановлення ціни на продукцію; є чинником прибутковості; соціальним
чинником, що передбачає задоволення потреб працівників підприємства
через формування систем матеріального та морального стимулювання,

а

також потреб населення через процедуру ціноутворення; є фактором, що
впливає на рівень оподаткування суб’єкта господарської діяльності тощо
[3, ст. 37].
Особливо актуальною дана проблема є для зовнішньоекономічної
діяльності,

де кожна надлишкова одиниця витрат спричиняє зниження

попиту на продукцію підприємства, що зумовлено високою еластичністю
попиту [4, ст. 150-156].
Чітке визначення усіх складових витрат на митне обслуговування та їх
врахування при розробленні конкретних цілей підприємства, формуванні
бюджетів та кошторисів,

допоможе мінімізувати ризики недоотримання

прибутку та нестабільної роботи підприємства.

Планування витрат на митне

обслуговування повинно передбачати процес цілеспрямованого формування та
групування витрат за місцями їх виникнення, ресурсами (джерело покриття),
роботами, об’єктами виникнення витрат та часом їх здійснення у напрямі
досягнення та підтримання їхнього мінімального рівня з урахування
стратегічних цілей і мети підприємства, а також постійного пошуку
невикористаних резервів та шляхів зниження цих витрат [5, ст. 23].
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Для подальшого дослідження планування витрат
сутність

митного обслуговування та

потрібно уточнити

визначити його роль

у

загальній

діяльності підприємства. Детальніше митне обслуговування описане в табл.1.
Таблиця 1
Комплекс заходів, які включає митне обслуговування підприємства
Детальний опис заходів з митного

Заходи

обслуговування підприємства

1

2
Акредитація — реєстрація та облік суб'єкта ЗЕД

Акредитація (переакредитація, внесення
змін в облікову картку суб'єкта ЗЕД) у
митних органах

у митних органах. Для здійснення митного
оформлення будь-яких вантажів суб'єкт ЗЕД
зобов'язаний звернутися до митного органу за
місцем своєї державної реєстрації і стати на
облік.
Декларування — заявлення за встановленою
формою (письмовою, усною) точних відомостей

Декларування та митне оформлення

про товари, мету їх переміщення через митний

товарів

кордон

України,

а

також

відомостей,

необхідних для здійснення їх митного контролю
та митного оформлення.
Для здійснення митного оформлення в митні
Підготовка документів для подачі в митні

органи

разом

із

заповненою

органи для здійснення митного

декларацією

оформлення

підтверджують відомості, заявлені в митній

подаються

митною

документи,

що

декларації.
Митна декларація — заява встановленої форми,
в якій указана митна процедура, що підлягає
застосуванню
Заповнення митної декларації

до

товарів,

та

передбачені

законодавством відомості про товари, умови і
способи їх переміщення через митний кордон
України та щодо нарахування митних платежів,
необхідних для застосування цієї процедури.

Підготовка та подання в митні органи

Попереднє

повідомлення

—

завчасне
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документів контролю доставки вантажу

повідомлення митного органу декларантом про
намір ввезти товари на митну територію
України або вивезти їх за її межі.
Здійснюється з використанням електронної
митної декларації, засвідченої електронним

Електронне декларування

цифровим підписом, та інших електронних
документів або їхніх реквізитів у встановлених
законом випадках.
Ці

документи

заповнюються

декларантом

згідно з міжнародною практикою й відповідно
Заповнення комерційних (інвойс, рахунокфактура, рахунок-проформа),
транспортних документів, пакувальних
аркушів

до

Митної

конвенції

про

міжнародне

перевезення вантажів із застосуванням книжки
міжнародного дорожнього перевезення (1959 р.
і 1975 р.), Конвенції про договір міжнародного
перевезення

вантажів

автомобільним

транспортом від 19.05.1956 р. переважно при
експорті товарів.
Мито

—

це

загальнодержавний

податок,

установлений Податковим кодексом України та
Митним кодексом України, що нараховується
та сплачується відповідно до Митного кодексу
України.
Податок на додану вартість (ПДВ) — непрямий
Розрахунок обов'язкових митних платежів

податок, що нараховується та сплачується
відповідно до норм розділу V Податкового
кодексу України.
Акцизний податок — непрямий податок на
споживання окремих видів товарів, визначених
Податковим кодексом України як підакцизні,
що включається до ціни таких товарів.
Митною вартістю товарів, що переміщуються
через митний кордон України, є вартість

Визначення митної вартості товару

товарів, що використовується для митних цілей
і базується на ціні, що фактично сплачена або
підлягає сплаті за ці товари.
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Віднесення товару до відповідного товарного
групування відповідно до вимог і правил
Визначення коду товару за УКТ ЗЕД

Української

класифікації

товарів

зовнішньоекономічної діяльності на підставі
наданої повної інформації про характеристики,
функції, призначення товару [7, ст. 275].

Митне обслуговування є тісно пов’язане з митним оформленням, метою
якого

є забезпечення дотримання встановленого законодавством України

порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення
через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку
ввезення на митну територію України, вивезення за її межі товарів [8, ст. 395].
Безліч підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність,
стикаються зі складнощами при проходженні товару через кордон. Перед
керівником постає питання – оформляти документи для розмитнення вантажу
власними силами, чи звернутися до послуг митного брокера [9, ст. 189].
Проходження митного процесу штатними фахівцями дуже часто
призводить до невчасного та некомпетентного подання документів, затримки
вантажу на митниці, нарахування пені і штрафів, порушення законодавства
України.

Саме тому в умовах розширення експортно-імпортних операцій

необхідно залучати фахівців, що володіють обшир ними знаннями і тонкощами
митного законодавства .
Послуги в митній сфері надаються спеціалізованими компаніями, що
мають право займатися вказаною діяльністю відповідно до існуючих вимог
Митного кодексу України. Ці компанії можна розділити на 4 типи: митні
брокери, митні перевізники, склади тимчасового зберігання (СТЗ) і митні
склади [10, ст. 39]. Взаємодія з митними органами є одним з найважливіших
моментів у роботі будь-якої компанії, що займається зовнішньоекономічною
діяльністю.
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числам дуже великого значення, вважаючи, що з їх допомогою можна виразити
всі

закономірності

Всесвіту.

Особливу

увагу

піфагорійці

приділяли

натуральним числам і дробам. Серед найбільш значимих для них чисел були
так звані «досконалі числа».
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Досконале число – за означенням, це натуральне число, яке дорівнює сумі
всіх своїх власних дільників (тобто всіх додатних дільників, що менші самого
числа).
Наприклад, число 6 – досконале, тому що 6 = 1 + 2 + 3. Число 28 –
також досконале, бо виконується рівність: 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.
Досконалий характер чисел 6 і 28, що мав велике математичне значення
для піфагорійців, був також визнаний іншими культурами, які звернули увагу
на те, що, наприклад, Місяць обертається навколо Землі за 28 днів, а Бог
створив світ за 6 днів. Рука людини є досконалим знаряддям, оскільки в 10
пальцях міститься 28 фаланг. У творі «Град Божий» у Vст. н. е. Св. Августин
висловив думку про те, що хоча Бог міг би створити світ в одну мить, він
вирішив створити його за 6 днів, щоб за цей час подумати над досконалістю
світу. Рене Декарт стверджував, що «досконалі числа, подібно досконалим
людям, зустрічаються не дуже часто».
Через

складність

знаходження

досконалих

чисел,

їх

таємничу

недосяжність в давнину їм надавали божественного значення та вважали, що
вивчення досконалих чисел веде до спасіння душі, а людині, яка знайде
наступне досконале число, гарантоване вічне блаженство. Рахували, що
людство – не є досконалим, бо походить від недосконалого числа 8, так як
восьмеро людей були врятовані завдяки Ноєвому Ковчегу.
Третім досконалим числом є 496, четвертим 8128, п’ятим – 33550336,
шостим – 8589869056.
Досконалі числа мають цікаві властивості:


Досконалі числа дорівнюють сумі перших послідовних натуральних

чисел:
6=1+2+3
28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
496 = 1 + 2 + 3 + ⋯ + 30 + 31
8128 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ⋯ + 126 + 127
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Всі досконалі числа трикутні. Це означає, якщо взяти досконале

число куль, то завжди з них можна скласти рівносторонній трикутник.


Всі досконалі числа, крім 6, можна записати у вигляді суми кубів

послідовних непарних натуральних чисел
13 + 33 = 28
13 + 33 + 53 + 73 = 496
13 + 33 + 53 + 73 + 93 +113 + 133 + 153 = 8128


Сума величин, обернених всім дільникам досконалого числа,

включаючи його самого, завжди дорівнює 2:
1 1 1 1
+ + + =2
1 2 3 6
1 1 1 1 1
1
+ + + +
+
=2
1 2 4 7 14 28


Багатокутники мають зв’язок з досконалими числами, наприклад:

квадрат: 4 сторони + 2 діагоналі = 6 – досконале число;
восьмикутник: число сторін 8 + число діагоналей 20 = досконале число
28;
32 – кутник: до числа сторін 32 додати число діагоналей (С232 − 8 = 464) і
отримаємо досконале число 469.
Піфагор помітив, що всі степені числа 2 досить близькі до досконалих
чисел. Пізніше Евклідом (IVст. до н.е.) був знайдений взаємозв’язок між
степенями двійки і досконалими числами, а саме: натуральне число виду
𝑛 = 2𝑝−1 (2𝑝 − 1))

(1)

є досконалим за умови, що число 2𝑝−1 є простим.
Формула (1) увійшла в історію науки під назвою формули Евкліда.
Формула Евкліда визначає лише парні досконалі числа.
Евклідом було доведено лише пряму теорему: якщо число 𝑛 має вигляд
(1) і при цьому (2𝑝 − 1) є простим числом, то 𝑛 – досконале число. Доведення
оберненого твердження залишалось відкритим протягом двох тисячоліть. І
лише Леонард Ейлер (1707–1783) встановив, що будь-яке досконале парне
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число має вигляд (1), за умови, що число (2𝑝 − 1) є простим. Проте Ейлер не
зміг вказати жодного непарного досконалого числа або довести, що непарних
досконалих чисел взагалі не існує.
У формулі Ейлера (1) суттєвою є вимога, що число (2𝑝 − 1) є простим.
Числа такого виду вивчав французький математик Марен Мерсенн (1588-1648).
М. Мерсенн створив науковий гурток, який згодом став основою створення
Паризької Академії наук. На його честь числа виду (2𝑝 − 1) було названо
«числами Мерсена».
Отже, результат Ейлера можна сформулювати наступним чином: будь-яке
парне досконале число задається формулою Евкліда (1) за умови, що відповідне
число Мерсенна є простим. Проте питання: «Скільки існує простих чисел
Мерсенна?» до цього часу залишається відкритим.
Чотири перших досконалих числа знав ще Евклід, вони наведені в його
«Началах». П’яте досконале число 212 (213 − 1) = 33550336 знайшов у XV
столітті німецький математик Реґіомонтан (Йоганн Мюллер).
В XVI ст. німецький математик Йоганн Шейбель знайшов ще два
досконалі числа (шосте і сьоме), вони утворюються з формули (1) при 𝑝 = 17 і
𝑝 = 19. Восьме досконале число знайшов Леонард Ейлер при 𝑝 = 31. Дев’яте
досконале число знайшов російський математик-самоучка І. М. Первушин у
1883 році. Йому належить строге доведення того факту, що число 261 − 1 є
простим, а звідси вже легко випливає, що число 260 (261 − 1) є досконалим. Це
число у записі містить 37 цифр.
На початку XX століття були знайдені ще три досконалі числа для 𝑝 =
89, 107, 127. У подальшому пошук загальмувався майже до середини XX
століття, коли з появою комп’ютерів стали можливими обчислення, що
перевершують людські можливості.
З появою комп’ютерів шукати прості числа почали не тільки
професіонали, але і ентузіасти: студенти, інженери. В 1995 році Джорджем
Вольтманом був створений проект розподілених обчислень GIMPS (Great
Internet Mersenne Prime Search), При розподілених обчисленнях застосовуються
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кілька комп’ютерів, об’єднаних у мережу. До проекту може підключитися
кожен бажаючий. Для цього досить скачати безкоштовно на свій комп’ютер
програму з сайту GIMPS за адресою https://www.mersenne.org/download/.
Таких бажаючих виявилось тисячі, багатьох підштовхує спортивний
інтерес та азарт, так як, якщо нове число буде виявлено, автора чекатиме слава і
премія у 3000 або 50000 доларів.
Відкриття кожного досконалого числа стає справжньою сенсацією. Так,
на честь відкриття 23-тього

простого

обчислювальному центрі Іллінойського

числа Мерсенна

211212 − 1

в

університету дане число було

зображено на університетському поштовому штемпелі.
26 грудня 2017 року 51-річний Джонатан Пейс, інженер-електромеханік з
Джермантауна (штат Теннессі), виявив 50-те просте число з ряду чисел
Мерсенна, отже, і парне досконале число. Воно містить в десятковому запису
23249425 цифр, у цьому випадку 𝑝 = 77232917. Це число містить майже на
мільйон знаків більше за попереднє число. Пейс шукав своє число 14 років.
Підтвердження того, що це число є простим, зайняло шість днів
неперервних обчислень на ПК з процесором Intel i5-6600. Для виключення
помилок нове число було незалежно перевірено з використанням чотирьох
різних програм на чотирьох різних апаратних конфігураціях.
Наступною головною ціллю GIMPS є отримання нагороди в розмірі
150000 доларів від Electronic Frontier Foundation за знаходження простого числа
з кількістю цифр 100 млн.
З сучасною системою криптографії ми зіштовхуємося щодня – набираємо
логіни, паролі, використовуємо банківські картки. Усі відомі системи
шифрування досить складні, але в основі кожної системи лежать дуже великі
прості числа. Дослідження в цій галузі викликають все більш глибокий інтерес,
оскільки зламування даних стало нагальною проблемою сучасності. Тому
число, знайдене містером Пейсом, і викликало такий ажіотаж в науковому та
комп’ютерному світі.
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Це саме найбільше просте число із відомих людству можна тепер
використовувати при перевірці надійності сучасних криптографічних схем. А
методи обчислень, які використовуються при його пошуку і перевірці простоти,
мають велике майбутнє. Цілком ймовірно, що хто-небудь з нас, набравши
одного разу пінкод своєї картки в банкоматі, відправить тим самим
шифрований запит на сервер банку, ключом до якого стане 50-е число
Мерсенна, знайдене інженером-електромеханіком Джонатаном Пейсоном.
Звичайно, жоден комп’ютер не зможе знайти нескінченну кількість
досконалих чисел – для цього потрібна геніальність людського розуму, лише з
його допомогою можливо розв’язати проблеми, які є викликом протягом
багатьох століть для людства, а саме:
Проблема 1. Скінченна чи нескінченна множина парних досконалих
чисел?
Проблема 2. Скінченне чи нескінченне число простих чисел Мерсенна?
Проблема 3. Знайти хоча б одне непарне досконале число.
Рене Декарт запевняв, що розв’яже третю проблему

за три місяці

«творчої відпустки». Однак з тих часів минуло майже 5 століть, а вирішення
проблеми залишається відкритою. Дані проблеми очікують допитливих та
завзятих дослідників і науковців.
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Тематика: Інші професійні науки
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ФІЗИЧНУ ТЕРАПІЮ ВЕРТЕБРОГЕННОГО
БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ВАГІТНИХ
Заєць Наталія Миколаївна
Національний університет фізичного виховання та спорту України,
магістрантка
Вступ. При фізіологічній вагітності в організмі жінки відбуваються зміни
у системах організму завдяки пристосуванню до нових умов існування,
пов’язаних із розвитком плода. Під час вагітності всі органи функціонують з
підвищеним навантаженням. При вагітності зростають навантаження на
черевний прес, стопи, хребет і довгі м’язи спини. Нерідко розвиваються
діастази прямих м’язів живота (що відіграє суттєву роль у виникненні
патологічних положень плода), гіперлордоз, змінюється розташування різних
ланок тіла, центру ваги, набуває змін положення тазових кісток. Унаслідок цих
змін виникають болі в поперековій ділянці.
Мета дослідження – провести огляд сучасних поглядів на фізичну
терапію вагітних з вертеброгенним больовим синдромом.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних
джерел, метод систематизації наукової інформації.
Результати дослідження та їх обговорення. У спеціалізованих закладах
використовують різні варіанти фізичної активності під час вагітності у пологах
і післяпологовому періоді, вона може включати в себе такі види занять:
гідрокінезотерапію, дозовану ходьбу, психотерапію, йоготерапію, лікувальну
фізичну культуру з використанням обладнання. Усі ці види занять важливі для
зміцнення здоров’я, профілактики захворювань набувають все більшого
поширення в акушерсько-гінекологічній практиці.
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Бельская Г.Н. та Сергиенко Д.А. пропонують послідовне застосування
оздоровчих

прийомів

і

етапність застосування

ортопедичних

виробів,

ортопедичного укладання, розслабляючого масажу м'язів поперекового відділу
хребта і стегон, пост-ізометричної релаксації укорочених і хворобливих м'язів
поперекового відділу хребта, сідниць і стегон, мобілізацію актуальних
функціональних блоків міжхребцевих суглобів і зчленувань таза, заняття
лікувальної фізкультурою [1].
У США поширена особлива методика лікування болів в спині у вагітних.
Вона включає в себе масаж м'язів спини, знімає їх зайву напругу, м'яку
мануальну корекцію хребетного стовпа, а також заняття лікувальною
фізкультурою. Комплекс вправ, спеціально розроблений для вагітних, сприяє
зміцненню м'язів спини і черевного преса. Як показали дослідження, подібна
методика дозволяє не тільки позбавити жінку від болів у спині і попереку, але і
нормалізувати

фізіологічні

функції

нервової

системи,

що

позитивно

позначається на розвитку плоду. За даними американських лікарів, жінки, що
проходили подібні курси лікування, були краще підготовлені до родової
діяльності, пологи у них протікали швидше, а відсоток ускладнень помітно
знижувався.
Для зняття болю в спині у вагітних жінок може застосовуватися і
голковколювання. Акупунктурний вплив добре усуває больовий синдром,
особливо на пізніх термінах вагітності. При цьому акупунктура не робить
патологічного впливу на здоров'я матері або розвиток плода, тому може бути
рекомендовано для застосування у вагітних жінок.
За даними американських дослідників [4] рекомендовані наступні методи:


Вправи. Регулярні вправи зміцнюють м'язи та підвищують

гнучкість. Це може полегшити біль у хребті. Вправи безпечні для більшості
вагітних жінок, вправи включають: прогулянку, плавання та стаціонарне
велосипедне спорядження.

допомогти.

Тепло та холод. Застосування тепла та холоду на спині може
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Покращення постави. Необхідно використовуючи правильну позу

під час роботи, сидіння або сну.


Консультування. Якщо біль у спині пов'язаний з стресом,

спілкування з довіреним другом або консультантом може бути корисним.
Німецькі фахівці [5] рекомендують наступні підходи.


Тепло і холод. Застосування теплих і холодних компресів.



Голковколювання. Як частина дослідження Gerac ("Німецькі

випробування на акупунктуру") з 1162 пацієнтами з болями у нижній частині
спини, акупунктура порівнювалася з стандартним медичним лікуванням (ліки,
фізіотерапія, масаж). Результат: у болях в спині акупунктура була майже вдвічі
ефективнішою за звичайну медичну терапію.


Йога. Жінка котра займається йогою буде відчувати себе набагато

ліпше під час вагітності, навіть якщо в неї були проблемі з хребтом до
вагітності це допоможе полегшити болі в спині ефективно на додаток до інших
скарг.


Вправи Tai Chi чи Qi Gong мають розслабляючий ефект для м’язів.



Техніка

Олександра

та

метод

Фельденкрайза

допомогають

розвинути нормальний руховий стереотип та уникнути патологічних рухів.


Medi-Taping (тейпування). Метод лікування абсолютно безболісний

і не має побічних ефектів, наліпки залишаються на постраждалих ділянках
приблизно на тиждень.


Мануальна

терапія.

Є

численні

дослідження,

які

доводять

ефективність масажу - особливо при болях у спині.


Нейротерапія. У нейротерапії терапевт вводить прокаїн або інший

місцевий анестетик біля нервів або тканин. Це зменшує збудження нервів, так
що петля подразника та болю переривається.
Існує ще кілька варіантів лікування болю в спині, пов'язаних з вагітністю,
таких як мультимодальне втручання (мануальна терапія, фізичні вправи і
освіта),

краніосакральна

терапія,

остеоманіпулятивна

терапія

і

голковколювання, хоча найчастіше використовується втручання вправами в
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самих різних форматах. Проте, недавній систематичний огляд повідомив, що
рівень доказовості є низьким для вправ, в той час як дані свідчать про
позитивний ефект голковколювання і тазових поясів [6].
В усіх періодах вагітності перевагу віддають динамічним вправам, а не
статичним напруженням. Велика увага приділяється розвитку повного
глибокого дихання, умінню розслаблювати окремі м'язові групи і досягати
повного розслаблення. У заняття включаються усі вихідні положення, значне
число вправ виконується в положенні лежачи: тренування черевного преса,
тазового дна, вправи з розслабленням м'язів живота, спини, ніг і т.д. Після
вправ, зв'язаних з роботою великих м'язових груп, повинні виконуватися
статичні дихальні вправи з деяким поглибленням видиху при максимальному
розслабленні всіх м'язів і особливо м'язів, що приймали участь у попередній
вправі. Важливий емоційний фон занять, тому в групові заняття в жіночій
консультації можна включати елементи гри чи проводити вправи під музику.
Після фізичних вправ рекомендується душ чи обтирання [3].
Американські фахівці, вивчивши найбільш популярні (серед жінок) види
рухової активності, рекомендують ті з них, що доцільно використовувати в
період вагітності [2].
Аеробіка — вправи в комбінації з танцями, підібрані таким чином, щоб
цілком уникнути надмірного розтягання м'язів, вони виконуються лежачи на
спині. Поверхня, на якій виконуються вправи, не повинна бути твердою.
Побудова

комплексу

повинна

передбачати

поступове

розігрівання

й

охолодження тіла.
Плавання завжди корисне, але якщо жінки не вміють плавати, добре
використовувати вправи у воді. Зміни в дихальній системі можуть зробити
утрудненим плавання на пізніх термінах вагітності. Вправи у воді сприяють
підтримці сили і гнучкості тіла. Плавання не повинне проводитись в дуже
холодній чи гарячій воді — температура вище 38,5°С може нанести шкоду
плоду.
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Вправи аквааеробіки можуть бути представлені у вигляді самостійної
програми чи частини комплексного заняття, до складу якого належать різні
варіанти аеробних вправ, бодібілдингу, стретчингу тощо.
Перераховані види рухової активності мають ті чи інші обмеження в
різний термін вагітності. Встановлено, що два види фізичної активності можна
не припиняти протягом усієї вагітності: пілатес і вправи по системі йоги.
Вправи можуть бути модифіковані для вагітних з використанням стільців,
подушок і інших допоміжних предметів, що полегшують їхнє виконання.
Виcнoвки.
На основі аналізу та узагальнення сучасної літератури визначено, що
заняття терапевтичними вправами та іншими видами рухової активності у
комплексі засобів фізичної терапії позитивно впливає на перебіг вагітності та
підготовки до пологів, а також на профілактику і корекцію психофізіологічного
стану жінки.
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Тематика: Інші професійні науки
РОЗВИТОК СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ
Запорожець А.В.
студентка групи УД-16 факультетуукраїнської й іноземноїфілології та
мистецтвознавства
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науковий керівник В.С.Агалаков

Збільшення енергетичного потенціалу організму і його відповідність
вимогам конкретного виду спорту, методи розвиту загальної витривалості,
роль спеціально-підготовчих вправ у розвитку витривалості спортсмена,
відпочинок та відновлення працездатності
Під витривалістю прийнято розуміти здібність до ефективного виконання
вправи, долаючи втому, що розвивається. Рівень розвитку цієї якості
обумовлюється енергетичним потенціалом організму спортсмена і його
відповідністю вимогам конкретного виду спорту, ефективністю техніки і
тактики, психічними можливостями [1, c.47].
Витривалість підрозділяють на загальну і спеціальну, тренувальну і
змагальну, локальну, регіональну і глобальну, аеробну і анаеробну, алактатну і
лактатну, м’язову і вегетативну, сенсорну і емоційну, статичну і динамічну,
швидкісну і силову. Розділення витривалості на ці види дозволяє у кожному
конкретному випадку здійснювати аналіз чинників, що визначають прояв даної
якості, підібрати найбільш ефективну методику його вдосконалення. Однак у
практичних цілях витривалість зазвичай підрозділяють на загальну і спеціальну
[1, c.125].
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Загальна витривалість – здібність спортсмена до ефективного і тривалого
виконання роботи помірної інтенсивності (аеробного характеру), в якій бере
участь значна частина м'язового апарату. Це визначення повною мірою
прийнятне тільки по відношенню до тих видів спорту і окремих спортивних
дисциплін, рівень досягнень в яких багато в чому визначається аеробною
продуктивністю – велоспорт (шосе), біг на довгі дистанції, лижний спорт. У
видах

спорту

циклічного

характеру

(спринт),

швидкісно-силових

і

складнокоординованих, одноборствах і спортивних іграх в структурі загальної
витривалості представлені здібності до тривалої та ефективної роботи
швидкісно-силового, анаеробного, складнокоординованого характеру. Таким
чином, загальну витривалість слід визначати як здібність до тривалого і
ефективного виконання роботи неспецифічного характеру, що робить
позитивний вплив на процес становлення специфічних компонентів спортивної
майстерності завдяки підвищенню адаптації до навантажень і наявності явищ
«перенесення» тренованості з неспецифічних видів діяльності на специфічні [1,
c.301].
Спеціальна витривалість – це здібність до ефективного виконання роботи
і подолання втоми в умовах, детермінованих вимогами діяльності змагання в
конкретному виді спорту. Л. П. Матвєєв (1977) запропонував відрізняти
«спеціальну тренувальну витривалість», яка виражається в показниках
сумарного об'єму та інтенсивності специфічної роботи, що виконується в
тренувальних заняттях, від «спеціальної витривалості» змагань, яка оцінюється
за працездатністю та ефективністю рухових дій в умовах змагань [2, c.223].
Структура спеціальної витривалості визначається специфікою виду
спорту. Вона може бути розглянута як локальна або глобальна, аеробна або
анаеробна, статична або динамічна, сенсорна або емоційна. У числі чинників,
що визначають прояв спеціальної витривалості, особлива увага повинна бути
приділена

енергетичному

забезпеченню

м'язової

діяльності

і

шляхам

розширення його можливостей, методиці підвищення енергетичного потенціалу
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спортсменів, вдосконаленню здібностей до його раціональної реалізації в
тренувальній і змагальній діяльності [3, c.412].
Базовими здатностями, що визначають рівень силової витривалості, є
потужність, ємність, рухливість і економічність систем енергозабезпечення, а
також рівень максимальної сили. Природно, що розвиток цих здатностей займає
своє місце в системі підготовки спортсменів, не пов'язане з розвитком силової
витривалості. Ціль спеціальних вправ, спрямованих на розвиток силової
витривалості, не стільки підвищення, наприклад, анаеробних або аеробних
можливостей, скільки прагнення збільшити здатності спортсмена до їхньої
реалізації в умовах виконання відповідної силової роботи. У зв'язку із цим при
підборі вправ, що розвивають силову витривалість, варто виходити з
необхідності створення умов, що відповідають специфіці змагальної діяльності.
Це вимагає, насамперед, застосування вправ близьких по зовнішній і
внутрішній структурі до змагальних. При їхньому підборі особлива увага варто
обертати на наявність вираженого силового компонента [3, c.609].
Переважне використання тих або інших методів розвитку силової
витривалості також багато в чому визначається специфікою виду спорту,
зокрема в плавців робота в основному виконується з використанням
концентричного й ізокінетичного методів. Борці застосовують переважно
концентричний, ексцентричний і ізометричний методи, гірськолижники концентричний, ексцентричний, ізометричний і пліометричний і т.д. Вправи, із
застосуванням вищевказаних методів, можуть виконуватися в інтервальному і
безперервному режимах. Інтервальна робота, як правило, носить серійний
характер - трохи щодо короткочасних вправ з невеликими паузами (наприклад,
4- 6 х 10-15 с) зі значними паузами між серіями (2-3 хв) [4, c.77].
Розвиток загальної витривалості включає два основні завдання: створення
передумов для переходу до підвищених тренувальних

навантажень і

перенесення витривалості на вибрані форми спортивних вправ.
Особливе місце в методиці розвитку спеціальної витривалості займає
підвищення психічної стійкості до подолання важких відчуттів стомлення,
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супроводжуючих тренувальну і змагальну діяльність. Особливо велика роль
витривалості, спортивному одноборстві, спортивних іграх, ряді дисциплін
складнокоординованих видів [5, c.21].
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Тематика: Педагогічні науки
ОРІЄНТИРИ ІНШОМОВНОГО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ
СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ
Зарівна О.Т.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
к.п.н., доцент
Виділення рівнів розвиненості комунікативної компетенції користувача
іноземною мовою орієнтоване насамперед на практичну методику, створюючи
таксономічну схему кінцевих і проміжних цілей навчання з урахуванням
прогресії й безперервності й критеріїв ступеня досягнення навчальних цілей.[1]
Удосконалення змісту іншомовної підготовки майбутніх фахівців
технічних спеціальностей, зумовлене соціальним замовленням на таку
категорію людей, яка володіє англійською або іншою мовою, здатна до
конструктивної

комунікативної

діяльності

в

міжкультурному

діловому

середовищі, потребує, в свою чергу, виробки чітких критеріїв оцінювання рівня
сформованості іншомовних мовленнєвих умінь студентів.
Таким чином, навчання іншомовній фаховій лексиці студентів технічних
спеціальностей виступає необхідним складником оволодіння англійською
мовою як засобом фахового спілкування. Йдеться про формування вмінь
користуватися зарубіжними джерелами інформації після закінчення вузу та про
залучення студентів до інформаційного пошуку вже в період навчання. До
таких навиків відноситься і володіння професійною термінологією, і навики
перекладу, емоційний та стилістичний аспект знань з англійської мови, а також
етнокультурні особливості співрозмовника.
Проблемі

оцінювання

результативності

іншомовної

навчально-

мовленнєвої діяльності присвячені дослідження Л. П. Клобукової, В. О.
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Коккоти, Т. С. Олійник, О. П. Петращук, L. F. Bachman, B. J. Carrol, W. M.
Rivers, S. J. Savignon.
Для розробки орієнтирів формування і відповідних показників рівнів
сформованості англомовної лінгвістичної компетенції випускників технічних
вузів ми виносимо завдання:
- проаналізувати орієнтири англомовного міжкультурного спілкування;
- з’ясувати дидактичні умови та обґрунтувати теоретичні аспекти
організації навчання англійської мови, спрямованої на комунікативно –
діяльнісний аспект;
- визначити критерії ефективного використання англійської мови
випускниками технічних вищих навчальних закладів.
Зазначені нами завдання перестають бути проблемою

загального

культурного рівня сучасного студента і стають питанням його професійної
придатності, яку можна визначити наступним чином. Якщо студент здатний до
оперативного планування й логіко-композиційного структурування мовлення
англійською мовою, вміє варіювати мовленнєві тактики й модус мовлення
залежно від реакції співрозмовника, використовує конструкції в кожному
мовленнєвому кроці при природному темпі мовлення в новій ситуації, та він
повністю оволодів іноземною мовою і може претендувати на високооплачуване
місце роботи. Якщо ж мова не надто гнучка, нечітко структурована і
уповільнена у природному комунікативному акті, то це є виявом для
роботодавця про низьку кваліфікацію випускника.
Оскільки спілкування має самостійну і специфічну форму активності, що
визначається насамперед результатом взаємодії, а не її предметом, то
орієнтиром у цьому процесі можуть бути інтонація мовця і його психічний
настрій,

тобто

бажання

вести

розмову.

Отже,

психологічні

процеси

комунікативного акту можуть бути визначальними для обрання тактики і стилю
розмови.
Наступним не менш важливим елементом орієнтування у процесі
мовлення є знання істотних жанрових ознак того дискурсу, у якому ведеться
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розмова (це більше притаманно писемній комунікації). Адже жанр має чітко
визначену структуру, обсяг, характерні мовні і стилістичні риси, визначено
структурні і мовні особливості шести жанрів офіційно-ділового стилю – листів,
телексів,

меморандумів,

звітів,

резюме,

контрактів,

які

належать

до

найуживаніших у сфері писемного ділового спілкування міжнародних
бізнесових кіл. Використання таких знань значно спрощує розв’язання
комунікативного завдання. [3]
Питома вага лексики кожного із стильових шарів є своєрідним
контрольним орієнтиром під час складання лексичного мінімуму для кожного
фаху. Вивчення термінологічної лексики при викладанні іноземної мови
професійного спрямування буде тим успішнішим й ефективнішим, чим краще
зроблений вибір іноземномовного фахового матеріалу, який залучається до
навчального процесу. Таким базовим матеріалом є, перш за все, тексти
фахового спрямування, які вважаються “джерелом для розширення фахового
термінологічного словника”. [2]
Ще одним орієнтиром при розмові з іноземцем є знання його менталітету.
Адже багато перекладачів стикаються з проблемою непорозуміння не через
погане знання мови, а в силу відсутності інформації про характер жителів тієї
чи іншої країни. Найважливішою їх рисою, що проявляється у діловому
спілкуванні, є самоконтроль, який вони вважають найціннішою рисою
людського характеру.
Подібно проявляються етнокультурні особливості і при перекладі,
оскільки неабияке місце у набутті англомовної компетенції належить навикам
перекладу. Адже, іншомовна комунікативна компетентність сучасної людини
розуміється як складова системи його особистості, що проявляється у здатності
активно використовувати знання англійської мови, оперативно реагувати і
діяти у різних життєвих ситуаціях як у межах професії, так і поза нею.
Сформувати такі здібності можливо шляхом живого спілкування в умовах
рефлексивного акту, що дає можливість спрямовувати і моделювати іншомовну
взаємодію, а також шляхом формування навиків перекладу. Досвід показує, що
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ефективне співробітництво України з іншомовними державами залежить від
якості перекладів у ході переговорів з партнерами, при опрацюванні необхідної
інформації через тексти, спілкування в онлайновому режимі, тобто в процесі
перекладацького контакту.
Що стосується випускників технічних вищих навчальних закладів, які
підуть працювати у бізнес структури і будуть використовувати переклад
наукових текстів, то вони мають засвоїти набагато ширший обсяг фонових
знань, ніж це вимагається для інших спеціальностей – обсяг фонових знань
перекладача (особливо усного) має наближатися до аналогічного обсягу
освіченого носія відповідної мови. Це, зокрема, стосується термінології,
студенти мають усвідомлювати, що кожен предмет навчального плану робить
певний внесок у формування їхньої фахової компетенції. Для практичної
реалізації згаданої тези викладання усіх дисциплін має бути перебудовано за
рекомендаціями випускаючої кафедри, аби забезпечити їх координацію,
уникнути дублювання й максимально використати навчальний потенціал
кожної дисципліни для професійного розвитку майбутніх перекладачів.
Отже, ефективне використання англійської мови у міжкультурному
просторі передбачає:
- спілкування англійською мовою з представниками різних міжнародних
організацій;
- ведення документації англійською мовою;
- листування англійською мовою: офіційне та приватне;
- наукова діяльність, що вимагає знань англійської мови для розуміння
англомовного тексту з фаху, а також оволодіння навичками проведення та
виступу з доповідями англійською мовою на міжнародних конференціях
Такий результат може бути досягнений виключно при цілеспрямованій
роботі викладача для реалізації професійного технічного аспекту на заняттях з
англійської

мови,

при

застосуванні

методу

ситуативного

навчання,

спрямованого на формування професійної компетенції. Для цього необхідно
взяти до уваги наявність таких

стандартних компонентів: обов’язковий
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мінімум змісту навчальної програми, високі вимоги до рівня підготовки
студентів з іншомовної та професійної точки зору, наявність професійних
завдань тощо.
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У світовій економіці вугілля займає провідне місце серед природних
енергоносіїв, вугільні родовища наявні у 80 країнах світу. Вугілля – єдина
енергетична сировина, якої достатньо для забезпечення енергетичної безпеки
нашої держави. Як відомо, у структурі світових запасів органічного палива на
вугілля припадає 67 %, а в Україні цей показник сягає 95,4% [1].
Високі темпи господарського освоєння територій супроводжуються
техногенною трансформацією природного середовища. Експертні оцінки стану
довкілля в гірничодобувних регіонах України свідчать про зростання
екологічної небезпеки й надзвичайне антропогенне перевантаження. Таким є
Червоноградський

гірничопромисловий

район

–

найбільший

вугільний

комплекс Західної України. Понад 50 років тут, на порівняно невеликій площі –
180 км2 – видобувають кам’яне вугілля.
Здоров’я населення – один з показників, що відображає зміни якості
навколишнього середовища. Несприятливі фактори зовнішнього середовища,
зумовлені господарською діяльність людини, у тому числі гірничо-видобувні,
негативно впливають на стан здоров’я населення. Тривале забруднення води,
повітря, ґрунтів високими дозами елементів I і II класу небезпеки, вживання
«забруднених» продуктів харчування та води суттєво впливають на всі органи
та системи людського організму [2].
Гірничо-видобувна

промисловість

призводить

до

погіршення

екологічного стану довкілля через забруднення ґрунтів, вод і повітря,
спричиняє захворювання дітей на гіпоплазію та флюороз зубів. У Львівській
області частота гіпоплазії становить від 0,6% до 6,8%. Гіпоплазія емалі – це
патологія, яка характеризується ушкодженням верхнього шару зубів (емалі),
через що вони стають дуже крихкими. Найбільш характерна для дітей та
підлітків. Вважається, що диспластичні зміни у твердих тканинах зубів можуть
бути індикатором забруднення навколишнього середовища. Така висока
частота гіпоплазії пов’язана з різким погіршенням екологічної обстановки у
цьому регіоні [3].
Всесвітня організація охорони здоров’я приділяє особливе значення
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вивченню хвороб, які пов’язані з використанням або вживанням неякісної води
та відсутністю відповідних умов санітарії. За її даними 25% населення постійно
ризикує захворіти хворобами, обумовлені споживанням недоброякісної питної
води.
Однією з причин

гіпоплазії зубів у населення в районах гірничо-

видобувної промисловості є, насамперед, високий вміст фтору у воді та інших
хімічних елементів. Найбільша кількість фтору потрапляє в організм з питною
водою і значно менше з продуктами харчування. І залежить це, в першу чергу,
від об’єму споживання води.
Серед факторів захворювання дітей флюорозом можуть бути гідрохімічні
особливості підземних вод сенонського горизонту, де концентрація іонів фтору
більше ніж 1,5 мг/л [4].
Вугілля у своєму складі містить такий важкий метал як кадмій, котрий
характеризується високою токсичністю з кумулятивними властивостями до
живих організмів. Він знижує здатність організму людини протистояти
хворобам, має мутагенні й канцерогенні властивості, руйнує еритроцити крові,
спричиняє захворюванню нирок і сім’яних залоз, викликає гастрит і анемію.
Для людини допустима доза становить 70 мкг для дорослих і повністю
виключає його наявність у питній воді та їжі для дітей.
Підвищена концентрація свинцю у воді викликає гострі отруєння.
Свинець здатний відкладатися в усіх органах і тканинах і викликати ураження
нирок і нервової системи.
Забруднення атмосферного повітря діяльністю шахт ЧГПР, Центральною
збагачувальною фабрикою, а також шахтні породні відвали також негативно
впливають на стан здоров’я населення. Породний відвал в с. Сілець
Сокальського району Львівської області періодично горить, викидаючи в
атмосферу велику кількість шкідливих газів (CO, CO2, SO2, та інші), пилу, які в
десятки разів перевищують санітарні норми. Вдихання забрудненого повітря, у
складі якого присутні оксиди сірки, свинець, азбест, окислювачі, берилій
призводить до посилення наявних захворювань, викликає захворювання
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легенів, впливає на психіку, зниження імунітету та працездатності людини.
Хвороби органів дихання залишаються найбільш поширеною патологією
в ЧГПР. Саме з цієї причини Львівська область займає перше місце по
поширеності хвороб органів дихання – 30567,6 на 100 тис. дорослого населення
[5]. Окрім того, значна кількість населення ЧГПР страждає на алергії, хвороби
опорно-рухового апарату. Серед професійних захворювань шахтарів у регіоні
відмічається висока частка на пиловий бронхіт, антракоз легень, пневмоконіоз.
Одним

із

проявів

несприятливого

впливу

гірничо-видобувної

промисловості на стан здоров’я населення є захворювання щитоподібної
залози. Зміни у ній проявляються у вигляді зобу І-го та ІІ -го ступеня,
аутоімунного тиреоідиту. У новонароджених можливі випадки вроджених
патологій щитоподібної залози [6].
Дані щодо зміни кількості шкідливих речовин в атмосфері, воді і землі та
їхній вплив на здоров’я людини не систематизовані і належним чином не
враховуються при вирішенні проблем екологічної безпеки ЧГПР. Потрібно
проводити

високоякісний

контроль

за

впливом

гірничо-видобувної

промисловості на навколишнє середовище, наслідків закриття шахт, впливу
породних відвалів, проводити моніторинг за якістю води в регіоні. Необхідне
проведення державного медико-соцiального монiторингу умов праці та стану
здоров’я працівників вугiльних шахт, а також населення, яке проживає в межах
вуглевидобувної промисловості.
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Листівки-некрологи та некрологи становлять особливі, специфічні
джерела в змісті яких відбилися події пов’язані з діяльністю анархістських
груп в Україні (1903-1914 рр.). Аналіз та вивчення таких документів дає змогу
для вивчення та встановлення історичних фактів та подій з історії
анархістського руху в Україні [2]. Насамперед, вони є документами, що
виникли в наслідок смерті людини, а саме анархіста. Враховуючи обставини
загибелі особи, ми здебільш зштовхуємося з трагічною в наслідок революційної
діяльності групи. Зрозуміло, що анархісти намагалися використати трагічність
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ситуації для того, що провести агітацію, яка зосередження була на руйнуванні
держави, використанні терору, як основного засобу боротьби. Листівка
поєднана з некрологом і виконувала подвійну функцію висловлювала жаль та
агітувала. Тому, такі джерела відносяться до агітаційно-прапагандиських.
Головна мета

дослідження листівок-некрологів є виявлення та

встановлення невідомих історичних фактів з історії анархістського руху в
Україні у 1903-1914 рр.
Некрологи становлять джерела присвячені пам’яті особи яка загинула. У
випадку з анархістами, здебільш це були молоді люди. Подібні документи
публікувалися у анархістській пресі та „Альманасі” [1]. Аналіз листівокнекрологів та некрологів дає можливість вивчення інтересних фактів, які
торкалися анархістського руху на території України.

Досліджені документи

дозволяють встановити наступне:
- за національністю більшість анархістів (загиблих) були євреями
(причому походили з бідних родин);
- одним з мотивів становлення особи як анархіста, були важкі умови
життя, безробіття, або важка праця;
- серед психологічних мотивів анархістської діяльності головним була
помста та ненависть до людей які жили значно краще;
- перед тим як стати на шлях анархізму, більшість революціонерів
належали до інших ліворадикальних політичних партій – „Бунд”, есери, соціалдемократи.
- рівень освіти закінчувався елементарною школою, або гімназією;
- анархістські групи концентрували свою увагу на таких видах боротьби:
акти економічного та політичного терору, експропріації, озброєні опори,
вбивства;
- уряд для боротьби з анархістськими групами використовував козаків та
інгушів, які відрізнялися жорстокістю;
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- більшість джерел свідчили, що анархісти гинули в наслідок самогубства,
для того щоб не опинитися у руках поліції, такий шаг вважався почесним та
героїчним [2].
Дослідження кожного окремого документу допомагає уточнити та
з’ясувати цікаві історичні факти. Наприклад у листівці-некролозі „М.
Шпиндлер”

зазначалося, що анархіст про якого йшла мова,

був

професіональним крадієм за прізвиськом „золота ручка”. Дослідники історії
анархізму зазначали, що

бандитські елементи поєднувалися з рухом та

дискредитували його.
В іншому джерелі „Памяти Владимира Мутьянова”

відображалося

ставлення робітників до тактичних прийомів обраних анархістськими групами.
Експропріація скоєна анархістом була сприйнята робітниками як акт
пограбування, відповідно негативно, а тому у документі дії В. Мут’янова
виправдовувалися. Аналіз
„Альманасі” [1]

некрологів,

які

містилися

у анархістському

допомагає встановити наступні події які торкалися історії

анархізму в Україні: у січні 1906 р. відбувся з’їзд анархістів „безмотивників”,
на якому був запланований підрив зібрання горнопромисловців в Росії; посилання на те що в восени 1904 р. у Женеві перебувала „вся нелегальна
Росія”; у січні 1905 р. важке матеріальне становище руху, а вже у вересні 1906
р. початок кризи руху тощо.
Таким чином, дослідження листівок-некрологів та некрологів анархістів,
як історичного джерела допомагають при з’ясування нових та уточненні вже
відомих фактів з історії анархістського руху в України 1903-1914 рр.
Комплексний аналіз декількох документів дозволяє визначити загальні
тенденції існування та причини занепаду руху. Поєднання листівки і некрологу
допомагає визначити основні акценти на які опиралися анархісти при
агітаційно-пропагандистській роботі. Підсумовуючи можна сказати, що як
некрологи, так і листівки-некрологи становлять цінне джерело з історії
анархізму в Україні на початку XX століття.
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Тематика: Інші професійні науки
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ В СФЕРІ
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
Земба М.І.
Грод А.І.
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж
викладачі комп’ютерних дисциплін
На сьогоднішній день неможливо уявити ефективне функціонування
підприємства

туристичного

бізнесу

без

використання

спеціалізованого

програмного забезпечення, що дає можливість автоматизувати всі бізнеспроцеси.

Сучасні

темпи

розвитку

висувають

найвищі

вимоги

до

автоматизованих систем управління для підприємств туристичної індустрії.
Потреби клієнтів і конкурентна боротьба вимагають швидкого реагування на
всі коливання ринкової кон’юнктури. Наскрізна автоматизація всіх бізнеспроцесів сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних
переваг, але і виживання на ринку.
Штучний інтелект – комплекс технологій та процесів, що стрімко і якісно
розвиваються у світі та в Україні зокрема. Сьогодні це обробка текстів,
машинне навчання, експертні системи, віртуальні агенти (чат-боти і віртуальні
помічники) та системи рекомендацій. [1] Також широко використовується
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штучний інтелект в рітейлі, як розпізнавання образів, для впізнавання клієнтів і
передачі їм спеціалізованих пропозицій.
Використання штучного інтелекту в сфері туристичного бізнесу відкидає
на другий план потребу в туроператорах, які підбирають в офісі туристичні
маршрути клієнту. На думку редактора туристичного порталу Skift Грега Оутса,
потенціал технологій штучного інтелекту в туристичній сфері перевершує
можливість традиційних пошукових систем та реальних людей.
Деякі туристичні сервіси вже почали використовувати елементи
штучного інтелекту, які допомагають аналізувати великі обсяги даних та
навчатися на власному досвіді виконувати замовлення клієнтів. За словами
Грега Оутса, зараз для туристичних брендів головною метою є вивчити
персональний досвід клієнта. Персональні послуги, що найбільше підходять
для конкретного клієнта, є конкурентною перевагою. Саме штучний інтелект
допомагає підбирати такі послуги, адже він може обробляти надвеликі бази
даних та створювати продукт набагато швидше, ніж традиційні технології
пошуку. [2]
Прикладом

таких

пропозицій

на ринку є

особистий

помічник-

«туроператора» від компанії Mezi. За допомогою багатьох пошукових систем
які містять інформацію про подорожі, Mezi створює матрицю «ідеальної»
туристичної подорожі, аналізуючи повідомлення користувачів, пошукові
запити та іншу інтернет-активність.
Інші компанії, наприклад сервіси GuestU і SnapTravel, слідкують за
пошуковими запитами і групами в месенджері соціальної мережі Facebook і це
дозволяє бронювати персональні туристичні послуги через чат. Ще в травні
2016 р. свій чат запустила компанія-постачальник сервісу бронювання готелів
Booking.com. Цей чат надає клієнту ту же інформацію, що і людинатуроператор, але набагато швидше. Оператор подорожей Expedia Inc планує
використання штучного інтелекту для обслуговування клієнтів.
Таким чином, технології штучного інтелекту стають наступним етапом
розвитку сфери туризму. Наприклад, 75% клієнтів Booking.com підбирають
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подорожі

та

бронюють

нерухомість

переважно

за

індивідуальними

параметрами. Звичайно, що у сфері туризму неможливо обійтись без людини.
Люди-туроператори розробляють дорогі та унікальні подорожі, а також
безпосередньо взаємодіють із клієнтами. Так, наприклад, 61% американців
бажають бачити не роботів, а людей за стійками реєстрації в аеропортах та в
службах безпеки. Однак поступово роль людини в сфері туризму буде
зменшуватись, а технологічні і туристичні компанії зможуть отримувати
додатковий дохід завдяки новим можливостям.
Тому великі туристичні компанії продовжують вкладати інвестиції в
програмне забезпечення, яке аналізує уподобання клієнта для покращення
обслуговування.
Також робиться ставка на віртуальну реальність та її підвид «доповнену
реальність»,

які

докорінно

зможуть

змінити

спосіб

онлайн-шопінгу

мандрівників. Marriott, Best Western, Kayak, Carlson Rezidor та інші оператори
вже використовують ці технології.
Також роблять ставку на штучний інтелект і в готелях. Роботи вже
починають працювати в готелях: вони реєструють заселення, використовуються
для інформаційної підтримки та розваги гостей, обслуговують номери. Вони
допомагають виконувати адміністративні задачі, що часто повторюються більш
якісно і дешево. [3]
В звіті Market Research Future зазначено, що в сфері туризму сьогодні є
два глобальних технологічних тренда: штучний інтелект та віртуальна
реальність. Вони відкривають величезний спектр можливостей.
Майбутнє сфери туризму стає більш цікавим з технологіями віртуальної
реальності. З ними компанії уже розпочали експерименти. Перевізник Eurostar
пропонує пасажирам потягів зануритись в підводний світ, сидячи у вагоні, за
допомогою шолома віртуальної реальності. А Booking.com готує сервіси
віртуальних екскурсій в обране місце планети. Адже, компанія провела
соціологічне опитування і з’ясувала, що 64% клієнтів бажали б здійснити
віртуальний тур в пункт призначення перш ніж оплатити подорож. [4]

600

Що стосується ризиків, які штучний інтелект та віртуальна реальність
несуть туристичній індустрії – вони також очікувані – і це в першу чергу
порушення правил кібербезпеки. Слабкі сторони безпеки і конфіденційності
притаманні будь-якій галузі.
Отже, технології вже змінюють індустрію туризму. Штучний інтелект
дозволить створювати більше персональних пропозицій, обробляти надвеликі
дані про наші уподобання, зможе запропонувати кожному те, що потрібно саме
йому. The Washington Post, повідомляє, що вже зараз такі технології
використовують практично 85% великих компаній в сфері туризму та
відпочинку.
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Тематика: Інші професійні науки
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ НАТЮРМОРТУ В УКРАЇНСЬКОМУ
МИСТЕЦТВІ ХХ СТОЛІТТЯ
Зінченко Олена Петрівна
Студентка V курсу інституту мистецтв
Київський університет імені Бориса Грінченка
Спеціальність «Образотворче мистецтво»
Науковий керівник: Коновалова Ольга Володимирівна
Доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат мистецтвознавства,
Київський університет імені Бориса Грінченка
Актуальність теми дослідження: полягає у необхідності акцентування
уваги на жанрі натюрморту. Стаття покликана дослідити творчість українських
художників

у

жанрі

натюрморт,

особливості

його

розвитку,

вплив

національного характеру в ХХ сторіччі.
Мета статті:

Охарактеризувати художні особливості українського

натюрморту та його розвиток на тлі соціально-історичних та мистецьких подій
ХХ століття.
Становлення та розвиток українського натюрморту.
Художнє життя ХХ ст. відзначилося стрімким розвитком натюрмортного
жанру живопису, що став рівноправним серед інших жанрів живописного
мистецтва. Український натюрморт характеризується силою національного
темпераменту, багатством кольорової палітри та любов’ю до самого життя у
всіх його проявах. Можна сміливо сказати, що натюрморт у творах українських
художників не зображує «мертву природу», а передає саме дихання життя, його
плин та енергію, відображає не лише предмети, а й оточення людини, її життя,
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епоху, духовний світ. Український натюрморт – це гімн природі, її щедрості та
розмаїттю.
Український натюрморт у ХХ столітті формувався на тлі бурхливих
історичних подій, із залученням досвіду європейських художніх шкіл.
Так, найбільш відомими художниками України, що працювали в жанрі
натюрморту в 20-30-х роках ХХ століття були такі митці як О.В. Шевченко,
Т.Б. Фраєрман, Л.Ю. Крамаренко, М.Я. Козик, М.С. Барсамов. Їх роботи
характеризуються майстерною передачею об’єму зображувальних предметів та
поєднанням теплих та холодних відтінків.
Головним і визначальним засобом створення образів

в натюрмортах

художників тієї доби є колір, багатий і складний, який ліпить форми предметів,
передає атмосферу сонячного дня з різкими тінями і яскравістю освітлення або
спокійне розсіяне світло похмурого дня, коли колір кожного предмета набуває
особливої чистоти і ясності. Складними градаціями і контрастами теплих і
холодних кольорів художники досягали життєвості створюваних ним образів.
Завдяки взаємодії і гармонійній організації кольору в натюрмортах виникає
мальовничий образ, що переконливо виражає загальний стан взятого
художниками мотиву. Варто відзначити «Натюрморт із самоваром» (1929) Л.
Крамаренка, «Урожай» (1927) М. Козика.
Для українського натюрморту 40-х – 50-х років

характерні квіткові

натюрморти з багатою кольоровою гамою. Однією з художниць яка чудово
зображала натюрморт на своїх полотнах було Катерина Білокур [1, 124]. Її
натюрморти можна розподілити на декілька груп. Перша буде утворена
роботами, наближеними до професійного мистецтва. Її складуть пізні картини
художниці «Снідання» (1950), «Натюрморт з хлібом» (1960), «Кавун, морква,
квіти» (1951), можливо «Привіт урожаю!» (1946).

Треба зазначити, що у

творчості Катерини Білокур співіснували два виміри з двома несхожими
образами натури: тривимірний світ, де вона була ретельною ученицею, і другий
– її «авторський», створений цілком за її специфічними законами, замішаний на
фантазії. Натюрморти першої групи перебувають саме на межі двох згаданих
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вимірів – реального та фантазійного. Згадаймо слова художниці: «Квіти – наша
краса, радість і щастя» - і нам стане зрозуміло, що являє собою цей невпинний
політ невідомого легкого вогню квітів.
Закарпатську школу живопису в жанрі натюрморт представляли такі
митці як – Й. Бокшай («Лілея», 1957) та А.Ерделі («Іриси», 1945). [2, 91],
[3,44].
Епоха «шістдесятників» відкрила нам такі таланти, як А. Горська, О.
Заливаха, Б. Плаксій, Б. Зарецький та багато інших. Творчість митців цього
періоду характеризується станом «внутрішньої міграції» художника, що було
спричинене розчаруванням у радянській системі, зламом світогляду та
створенням ілюзорного світу навколо себе. У 60-х – 70-х роках українські
художники звертаються до сюжетів, пов'язаних з селянським побутом та
сільською працею. Картини художниці Т. Хитрової наповнені грою світла та
кольору. «Літній натюрморт» (1978) вражає легкістю, з якою художниця
передала настрій та атмосферу спекотного дня. Людську працю оспівує у своїх
роботах закарпатський художник Федір Манайло «Новий хліб» (1975) [4].
Відомим

художником-шістдесятником

,

що

звернувся

до

жанру

натюрморту, був Олександр Кержнер. Його роботи, зокрема, «Натюрморт з
гладіолусами»

(1970)

«Натюрморт

з

самоваром» (1979),

«Овочевий

натюрморт»(1970-ті), «Осінній натюрморт (1970-ті) відрізняються академічним
підходом до побудови композиції та вдалим поєднанням кольорів, що дозволяє
передати настрій художника при створенні картини. [5]
Надзвичайно яскрава картина Яківа Калашника «Українська кераміка»
(1962) привертає до себе увагу своєю оригінальною манерою виконання у
вигляді мозаїчних мазків фарби, що створюють ілюзію керамічної поверхні. [6]
Розписні керамічні глечики, куманці, миски, вази, баклаги створюють єдину
неповторну гармонію кольору та текстури. До теми зображення кераміки у
натюрморті звертається й інший відомий художник тієї епохи – Леонід Чичкан
«Українські сувеніри» (1957).[7, 21]

604

Вісімдесяті-дев’яності

роки

минулого

століття

відзначилися

виникненням непересічного явища у вітчизняному мистецтві під назвою
«Українська нова хвиля». Українська нова хвиля зародилася в середині 1980-х
років з приходом нової генерації художників, які рішуче порвали з
соцреалізмом та ввели вітчизняне мистецтво до світового контексту. Назва
«Українська Нова хвиля» виникла за аналогією до характеристики світових
процесів, що відбувалися у 80-х роках і були пов’язані з реабілітацією
живопису після концептуалізму, який ставив акцент не на виконанні твору, а на
задумі, ідеї. Українська Нова хвиля маркувала початок нового періоду в
українському мистецтві, пов’язаного з іменами Олега Голосія, Олександра
Гнилицького, Олександра Ройтбурда, Валерії Трубіної, Дмитра Кавсана, Юрія
Соломка, Павла Керестея та інших.[8]
Від самого початку репрезентації нового українського мистецтва на
крупних виставках в Києві та Москві, воно отримало назви «український
постмодерн», «українське необароко» або «український трансавангард».
Відомим представником доби Української нової хвилі є Іван Марчук.
Талановитий художник з Тернопільщини, автор унікальної техніки, якій
придумав назву «пльонтанізм» (від галицького діалектизму «пльонтати» —
плести, переплітати), став відомим, перш за все, не в Україні, а за кордоном.
Там отримав безліч титулів і нагород (зокрема, за оцінкою британського
часопису The Daily Telegraph (2007), увійшов до списку Ста геніїв сучасності.
Його натюрморти створені в жанрі сюрреалізму, за допомогою його відомої
авторської техніки пльонтанізму. Це серія натюрмортів з глечиками та
грушами, нібито обплетеними стьожками фарби, натюрморти з

синіми

волошками та білими ромашками на фоні українського пейзажу. Реальність і
сюрреалізм пов'язані в творчості Марчука настільки тісно і органічно, що їх
взаємозв'язок створює перед очима глядача позаземний світ.[9,28]
Відтак,

вплив

народної

культури

на

формування

українського

натюрморту виразно простежується як втілення цілісного осмислення художніх
традицій, поєднаних із надбаннями народного мистецтва. З одного боку,
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українські митці дотримуються академічності форми, натури, колориту, з
іншого –

застосовують експресивний інтуїтивний живопис, що наслідує

народні традиції. У сучасному світі, де суспільна практика глобалізує
інтегральні процеси, де широко розповсюджені інформаційні технології,
культура і мистецтво залишаються чи не єдиною сферою, де зберігається
національна ідентичність, етнічна самобутність народу. Саме натюрморт постає
виразником властивих українцям зв'язків з природою, знань про свій край,
магію творення речі та особливого глибинного зв'язку з нею, специфіки
інтелектуального буття, де викристалізувався менталітет.
Саме українські натюрморти по-особливому прекрасні та колористично
вишукані. Закоханість у життя, навколишній предметний світ, декоративність,
композиційна завершеність і колористичний ліризм притаманний роботам
українських митців сучасності.
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Сучасний маркетинг все далі відходить від класичних уявлень,
сформульованих в середині XX-го століття, бо те, що було добре і правильно в
індустріальну епоху, втрачає сенс в постіндустріальне XXI-е століття. В даний
час передумови маркетингу розвиваються за кількома напрямками, які
пристосовуються до нової реальності і сучасним особливостям економіки.
Виникають доповнення до маркетингу, нові поняття, що виходять за межі
аксіом класичного маркетингу. Одна з останніх гучних модернізацій
маркетингу – так званий латеральний маркетинг [1]. За оцінками фахівців в
даний час неймовірно високий відсоток нових розробок терплять невдачу на
ринку. Ще 20 років тому співвідношення невдач і успіхів було набагато нижче.
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Латеральний маркетинг не пропонує нових маркетингових схем, він підкреслює
креативну природу ефективного маркетингу.
Згідно з визначенням відомого фахівця у сфері маркетингу Ф. Котлера
«латеральний маркетинг – це програма пошуку неординарних рішень, що дає
можливість розробляти нові вироби, знаходити нові місця на карті ринку і в
підсумку здійснювати прорив в бізнесі» [2]. Термін латеральний маркетинг
походить від латинського «lateralis» (бічний). В основі матеріального
маркетингу особливий вид мислення – латеральне (lateral thinking) – це метод
нестандартного, творчого підходу і рішення задач. Латеральний маркетинг
(бічний

маркетинг)

розглядається

як

система

нетрадиційних

методів

просування товарів і послуг, що дозволяє успішно боротися з конкуренцією.
Латеральний маркетинг – це погляд збоку на проблему, перебуваючи як би поза
проблеми і пошук нестандартного її рішення [3]. Тобто, латеральний маркетинг
– це діяльність, спрямована на формування нестандартних, креативних підходів
у розробці та оптимізації маркетингових бізнес-процесів і розробки нових
продуктів. Можна стверджувати, що лaтерaльний мaркетинг доповнює
трaдиційний

новими

можливостями

створення

інновaційних

ідей

та

систематизує процес креaтивного мислення [4].
Суть латерального маркетингу полягає в тому, що новинки, які
випускаються, створюються компанією не в рамках даного ринку товарів і
послуг, а на нових оригінальних ідеях, які, як правило, формують нову
категорію або ринок. Основна перевага даних ідей полягає в тому, що вони не
відвойовують частку вже існуючого ринку, ризикуючи загубитися серед
«однакових», а створюють новий ринок і стають першими.
Новизна цього напряму полягає в тому, що він творчо вирішує
маркетингові проблеми, реалізує інноваційний підхід стосовно до елементів
класичного комплексу маркетингу «4 Р».
Перевага латерального маркетингу заключається в тому, що, розширивши
рамки концепції традиційного маркетингу за рахунок розвитку послідовного
(логічного) процесу, на якому вона базується, можна отримати ідеї, які не
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можуть запропонувати споживачі або маркетингові дослідники. Ці нові ідеї
допоможуть підприємствам-товаровиробникам долати проблеми однаковості
товарів і одержувати перемогу за споживача на ринках гіперконкуренції.
Відповідно до рекомендацій [5], [6] до принципів латерального
маркетингу віднесено такі, як:
– проведення аналізу незадоволеності споживачів і виявлення об’єкту для
змін: товар, послуга, способи комунікації;
– фокусування на об’єкті зміни, який треба трансформувати в щось
принципово інше;
– проведення «латерального заміщення», тобто переривання нормальної
течії логічно думки, звичайного, поширеного ланцюжка суджень з метою
створення стимулу, який активізує наші розумові креативні здібності;
– створення нового з’єднання, нового зв’язку, в результаті якого буде
трансформовано об’єкт зміни.
У своїй науковій праці [2] Філіп Котлер звертає увагу на те, що
латеральний маркетинг можна використовувати на трьох різних рівнях
маркетингу, а саме: на рівні ринку; на рівні товару або послуги; на рівні
маркетинг-міксу.
Одним із найбільш простого та ефективного прикладу латерального
маркетингу є заміна одного виміру ринку іншим, яке раніше не бралося до
уваги. Компанія Red Bull відкрила категорію, яка сьогодні називається
енергетичними напоями [7]. Вони служать новій потребі, що виходить за межі
звичайної спраги, і створюють новий ринок. Це ринок людей, що займаються
спортом і зацікавлених у відновленні енергії.
Аспірин фірми Bayer як засіб зняття болю відчував жорстку конкуренцію
з боку безлічі інших виробників. Але на основі наукових досліджень, які
показали, що аспірин може знижувати ризик серцевих нападів, було розпочато
його просування на ринок медичних препаратів для задоволення нових потреб
абсолютно нової групи споживачів.
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Між тим слід зауважити, що латеральний маркетинг піддається критиці,
бо у нього виділяють такі недоліки: втома споживачів від інновацій; новизна
товару вже не викликає колишнього інтересу; дроблення ринкових ніш.
Таким чином можна вважати, що латеральний маркетинг може стати
кращим «помічником» виходу з кризи, оскільки існуючі маркетингові
технології стають малоефективними в жорстких умовах сучасного VUCA-світу,
а споживачі чекають від виробників нестандартних рішень. Отже, однією із
головних ознак маркетингової діяльності XXI століття є постійний пошук
революційних ідей [8]. Новизна латерального маркетингу реалізується в
інноваційному підході до традиційних елементів комплексу маркетингу. Даний
підхід є хоч і більш ризиковим, але і більш перспективним способом створення
нового товару або послуги в умовах, коли на ринку існує гостра конкурентна
боротьба між брендами при зниженні зацікавленості цільового споживача.
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Тематика: Педагогічні науки
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Зозульська А.А.
Науковий керівник: Мисан І.В.
к.пед. наук, старший викладач
ДВНЗ “Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет
ім. Григорія Сковороди”
В контексті модернізації сучасної дошкільної освіти і відповідно до
завдань Базового компонента дошкільної освіти саме у дітей дошкільного віку
необхідно

формувати

фундаментальних

певні

моральних

особистісні
якостей

моральні

особистості

якості.
дітей

є

Однією

з

виховання

відповідальності. Відповідальність – моральне поняття, готовність особистості
не лише брати на себе обов’язки, а виконувати їх. Саме формування
відповідальності дітей старшого дошкільного віку має відбуватися усвідомлено.
Вивченням проблеми формування почуття відповідальності у дітей
дошкільного віку займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як:
К. Абульханова-Славська,

Л. Божович,

М. Матюхіна,

Н. Минкіна,

К. Муздибаєв, К. Платонов, С. Рубінштейн, М. Савчин, JI. Славіна та ін.
К. Платонов у своїх дослідженнях дає визначення відповідальності як
здатності особистості розуміти відповідність результатів своїх дій поставленим

611

цілям, прийнятим в суспільстві або в нормам прийнятим у колективі. Він
наголошував на тому, що ця моральна якість особистості, включає в себе
уявлення про те, що таке відповідальність, знання правил відповідальної
поведінки людини по відношенню до справи і до людей, що виявляється в
прагненні бути відповідальним за успіх в досягненні певного результату [6].
У

вітчизняній

психології

методологічні

основи

філософсько-

психологічного аналізу відповідальності розкриті в роботах С. Рубінштейна.
Автор показав, що вільна людина сама визначає свою поведінку, при цьому
стає відповідальним і за себе і за інших людей. У своїх дослідженнях
С. Рубінштейн, вирішуючи питання про відповідальність, ставить акцент на
можливості передбачення людиною результатів своїх дій [7].
Найбільш обґрунтованим до відповідальності як моральної якості є підхід
К. Абульханової-Славської.
С. Рубінштейна

вона

З

урахуванням

представляє

концепції

відповідальність

відповідальності
як

привласнення

особистістю необхідності, в якій, на відміну від теорії Л. Колберга, акцент
ставиться на суб’єкті цього присвоєння, його добровільності [1].
Важливий аспект в аналізі сутності відповідальності виділено в
психологічних дослідженнях Н. Минкіної. Вона показала, що на кожну людину
покладаються певні обов’язки, за дію виконання яких вона відповідає сама
особисто. Автор вважає, що якщо відбувається співпадання зовнішніх вимог
про відповідальну поведінку з внутрішнім ставленням до цих вимог, то в
такому випадку відповідальність стає властивістю особистості, відбувається
перехід зі сфери необхідного в сферу сущого. Таке понаднормативне ставлення
до обов’язків і реалізація їх в соціально значущій поведінці та діяльності і є
внутрішньою відповідальністю особистості [4].
М. Савчин зазначає, що відповідальність – одна з найбільш загальних
властивостей особистості, яка об’єднує в собі компоненти афективномотиваційної, інтелектуальної та діяльнісно-поведінкової сфер людини як
тілесно-душевно-духовної
відповідальності

–

це

цілісності.
сукупність

На

думку

зовнішніх

і

вченого,

внутрішніх

предмет
соціально-
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психологічних, духовних і матеріальних необхідностей та інтенцій, які
особистість реалізує у своїй цілісній життєдіяльності. Його зміст включає
конкретні обов’язки, завдання, доручення, способи їх виконання, дотримання
норм, наслідування морального ідеалу, виховання його в собі тощо. Ще однією
характерною ознакою є обсяг, який виражається в якісних і кількісних
характеристиках доручень, завдань, обов’язків, які реалізує суб’єкт у своїй
поведінці.
Л. Божович в теорії формування особистості дитини підкреслювала, що
відповідальність – моральна якість особистості, яка є результатом стійкого
закріплення звичок. Людина відчуває потребу робити те, що вона звикла
робити «в певний час і за певних обставин» [2].
К. Муздибаєв, проводячи власне дослідження підкреслював, щодо
формування відповідальності у дітей дошкільного віку необхідно, щоб дитина
емоційно переживала доручене їй завдання, усвідомлювала важливість,
необхідність своєї діяльності не тільки для неї самої, але і для інших людей [5].
У дослідженнях М. Матюхіної, К. Климової прописані основні умови,
прийоми, фактори, що впливають на формування відповідальності у дітей
дошкільного віку та параметри відповідальності. К. Климова розробила
структуру показників відповідальності, а саме: емоційне переживання і
відповідальне

ставлення

дитини

до

виконуючого

завдання,

а

також

необхідність нести відповідальність за хід виконання і кінцевий результат
дорученої справи [3].
За припущенням JI. Славіної, «основним механізмом» відповідального
виконання завдання є наявність зв'язку з подальшою дією по його виконанню,
тобто плануванням. Для відповідального виконання завдання необхідно не
тільки формувати мотиви дії, але також навчити дітей способам організації
своєї поведінки. Готовність до самоорганізації у дітей старшого дошкільного
віку формується в різних видах діяльності [8].
Отже, відповідальність – особистісна моральна якість, яка відбиває стан
готовності дошкільника до рефлексії своєї поведінки з позиції моральних
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правил, і до відповідальності за результати своєї діяльності перед іншими і
самим собою. Відповідальність тісно взаємопов’язана з такими якостями, як
самостійність, свобода вираження власних думок, ініціативність. Основними
складовими відповідальності дітей старшого дошкільного віку є: соціальна
орієнтація, зовнішня мотивація і емоційний компонент. Особливість виховання
у дітей старшого дошкільного віку відповідальності полягає в готовності
дитини

до

самоконтролю,

самооцінки,

самоаналізу,

самостійності,

цілеспрямованості, ініціативності.
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Тематика: Філософські науки
ВІРТУАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК:
ІДЕАЛІЗАЦІЯ ЯК НАСЛІДОК ГУМАНІЗАЦІЇ
Зуєв В.М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії
v.zuev@inet.ua
Ідеальне – філософська категорія, яка увиразнює загалом усе те, що є
протилежним щодо практичного, насамперед чуттєво-предметного ставлення
людини до світу. В ідеалістичній філософській традиції ідеальне репрезентує
наявне поза простором і часом самостійне нематеріальне начало, тоді як у
матеріалізмі ‒ відтворений у формах суспільної свідомості й діяльності людини
суб’єктивний

образ

реальності.

Отже,

ідеальне

протилежне

стосовно

матеріального як продукт і форма соціальної практики.
В науці ідеальний об’єкт – це повністю позбавлений спотворюючих його
чинників уявний предмет (ідеальна пряма позбавлена кривизни, ідеальні
стосунки – думок, вражень, оцінок, упередженого ставлення індивідів тощо).
Ідеальний об’єкт відрізняється, з одного боку, від продукуючої його ідеї, а з
другого, – від замінюючого його в експерименті ідеалізованого об’єкта.
Ідеальний об’єкт виникає внаслідок наділення змісту ідеї уявним існуванням
(ідеальна думка, ідеальна людина). Тому К. Маркс називав ідеальний об’єкт
виокремленим в чистій формі предметом, а М. Вебер використовував для його
позначення термін «ідеальний тип» (або «ідеально-типова конструкція»). Отже,
ідеальні об’єкти існують лише у недоступній експериментальній перевірці
сфері буття духовного. Як наслідок, вони повністю відповідають ідеям і
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залежні від волі дослідника. Тому сучасна наука приречена враховувати
подвійну природу ідеальних об’єктів. З одного боку, вони правлять за еталони
для оцінки реальних, емпіричних об’єктів, а з другого ‒ залишаються надметою
практичної діяльності. Як наслідок, усі намагання «на підставі сучасних
високих технологій створити абсолютно чисті речовини, ідеальні за формою
кристали тощо ‒ це не що інше, як спроби створити ідеальні, платонівські
сутності в реальному просторі-часі» [1].
У

дискурсі

соціогуманітарних

наук

розрізняють

емпіричний,

абстрактний, ідеалізований, конструктивний, віртуальний та інші об’єкти
дослідження. А новітніми засадничими модусами цього дискурсу є різні логічні
операції і дії над абстрактними об’єктами (поняттями, висловлюваннями,
символами, числами). У конкретних соціогуманітарних науках ці об’єкти також
чітко розпізнаються. Зокрема, емпіричний об’єкт інтерпретується як об’єктивно
наявний в конкретному просторово-часовому форматі предмет царини
соціальної предметності ‒ річ, тіло, знак, соціальний інститут тощо. Подібні
емпіричні об’єкти або безпосередньо відображаються органами чуття людини,
або опосередковано відтворюються за допомогою різних приладів як
артефактів культури.
А ось під абстрактним об’єктом мається на увазі, по-перше, мислений чи
уявний предмет як наслідок мисленнєвої діяльності або уяви людини
(вигаданий, позірний образ, афронт, тип, подоба), а по-друге, об’єкт мислення,
який утворює його зміст (поняття, категорія, ідея, концепція). Різновидами
абстрактних об’єктів науки є ознаки і властивості предметів, їхні зв’язки і
відношення, класи і системи, розвиток і занепад та ін.
Ідеалізованим об’єктом у науці вважається створена з метою вивчення
емпіричних предметів теоретична модель, яка відтворює структуру й істотні
зв’язки реальності. Як ось у геометрії ‒ точка, в соціології ‒ веберівський
ідеальний тип бюрократії, у соціальній роботі ‒ соціальна політика. Як метод
пізнання ідеалізація є уявним конструюванням об’єктів, яких немає в дійсності.
Особливістю ідеалізованих об’єктів соціогуманітарних наук є надання їм ознак
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і властивостей, відсутніх в конкретних формах соціальної предметності.
Точніше ‒ ідеалізовані об’єкти соціогуманітарних наук допомагають ученим
змоделювати становище, реальні умови та обставини існування суспільних
відносин, функціонування соціальних інститутів, розвиток соціальної політики
тощо. Подібному моделюванню також підлягають конструктивні, віртуальні та
інші об’єкти ‒ від слів і формул до соціальних стандартів і технологій.
Водночас

вважається, що

віртуалізація

є будь-яким заміщенням

реальності, її симуляцією або уявним образом. Найчастіше віртуальні об’єкти і
зв’язки між ними мають адекватні й порівнянні з реальними предметами ознаки
та властивості. Однак їх креативне формування може відривати індивіда від
наявного реального предметного світу і виводити далеко за його межі. Зокрема,
суб’єктом на екрані монітора на підставі взаємодії з комп’ютером може
створюватися особливий «віртуальний світ». У такій віртуальності всупереч
реальності

можна

порушувати

причиново-наслідкові

та

інші

зв’язки,

моделювати різні ситуації поведінки віртуального об’єкта. Утім, продукування
аналогічного об’єкта не повсякчас здійснюється за допомогою комп’ютерної
техніки,

проте

завжди

відбувається

раціональним

шляхом.

І

хоча

раціональність має різні форми, на особливу увагу серед них заслуговує
насамперед наукова раціональність. Адже їй притаманні предметність,
визначеність, несуперечність, перевірюваність, можливість удосконалення
тощо. Крім того, специфіка соціогуманітарної раціональності полягає ще й в
тому, що вона має задовольняти вимогам соціально-ціннісної об’єктності,
рефлексивності, системності, культурологічній обґрунтованості, адаптивній
корисності, відкритості щодо критики та можливості трансформацій.
Саме на підставі наукової раціональності віртуалізація соціальних
об’єктів розгортається під оглядом гуманізації розмаїтих суспільних станів і
процесів. Осердям подібної віртуалізації є, з одного боку, належний до царини
наукової етики гуманістичний зміст соціального пізнання, а з другого ‒
пов’язана з необхідністю трансформації стилю наукового мислення справжня
гуманізація соціогуманітарних наук. Остання передбачає їхнє «олюднення»,
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виявлення їх гуманних та антигуманних спрямувань і тенденцій розвитку,
вплив на ці процеси різних соціокультурних чинників ‒ аж до необхідності
зростання ваги методології соціогуманітарних наук у сфері соціального
пізнання.
Список літератури:
1. Левин Г.Д. Идеальный объект / Г.Д. Левин // Новая философская
энциклопедия / Электронная библиотека ИФ РАН ‒ [Электронный ресурс] ‒
Режим доступа: https://uk.wikipedia.org
Тематика: Економічні науки
ОСОБЛИВОСТІ РЕІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Іванов Ю.В.
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» к.е.н, доцент, доцент кафедри підприємництва торгівлі
та біржової діяльності, директор інституту заочно-дистанційного навчання
Одним з ключових факторів зростання значущості реінжинірингу бізнеспроцесів визначається поява значної кількості взаємопов’язаних елементів
однієї цілісної бізнес-системи торговельного підприємства, в якій, на даний
час, суттєво зросла межа діяльності кожної окремої бізнес-одиниці з
процедурою проникнення функціонального змісту в усі суміжні напрями і
види торговельного бізнесу.
Досить

тривалий

час

вважалося

загальновизнаним,

що

досягти

ефективних результатів діяльності торговельних підприємств, підвищити
якість торговельного обслуговування покупців можливо лише за умови
переосмислення і перепроектування змісту діяльності підприємства а основі
реінжинірингу бізнес-процесів.
Реінжиніринг

діяльності

торговельного

підприємства

потребує
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зосередженості уваги не на функціях, підрозділах або завданнях окремих
працівників, як це відбувалося в процесах реорганізації та часткових змін на
підприємствах, а саме на групових видах діяльності, які у більшості випадків
виходять за межі роботи підрозділу або виконуваних ним функціональних
обов’язків. Реінжиніринг орієнтований на реалізацію принципів наскрізного
управління ланцюгами операцій, що виконуються взаємодіючими між собою
підрозділами для найкращого і більш повного задоволення потреб споживачів.
Принципи процесного управління розповсюджуються і на міжорганізаційні
взаємодії, що дозволяє інтегрувати бізнес-процеси постачання продукції і її
споживання (придбання) у спільно керовані ланцюжки поставок і продажів.
Концентроване управління ресурсами у рамках бізнес-процесів може
підвищувати ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства у
декілька разів. У торгівлі однією з особливостей проведення реінжинірингу
бізнес-процесів є його орієнтація не на функції управління організацією, а на
процес її функціонування. При цьому, безпосередньо процес товарообороту,
який повинен супроводжуватися відповідним якісним обслуговуванням,
виступає

бізнес-системою,

що

складається

з

великої

кількості

взаємопов’язаних бізнес-процесів, які і повинні перепроектовуватися в
процесі реінжинірингу.
Для прийняття рішення щодо проведення реінжинірингу бізнес-процесів
визначається наявність проблеми оптимізації складу та структури діяльності
підприємства, які в сукупності забезпечать досягнення поставлених цілей.
Необхідність проведення детального аналізу як існуючих видів діяльності
підприємства, так і перспективних напрямків його розвитку для забезпечення
стійких позицій у конкурентному середовищі з урахуванням стратегічних
ринкових перспектив, стає обов’язковим етапом перед прийняттям рішення
щодо реінжинірингу кожного підприємства.
На наш погляд, здійснення такої оцінки можливе з використанням
запропонованої технології стратегічної сегментації діяльності торговельного
підприємства, що з одного боку дозволить приймати рішення щодо розвитку

619

стратегічних перспективних видів діяльності (або відмова від неефективних),
а з іншого – здійснювати управлінські зміни на основі сформованого бізнеспортфелю

через

оптимізацію

і

поєднання

централізованого

і

децентралізованого управління як наслідку дерегуляції.
У

більшості

випадків

проведення

традиційного

реінжинірингу

здійснюється у три етапи: моделювання і аналіз існуючих бізнес-процесів;
переосмислення і розробка принципово нових бізнес-процесів; впровадження
найбільш вдалої моделі переосмислених бізнес-процесів.
Більш деталізований варіант проведення реінжинірингу бізнес-процесів
торговельної підприємства пропонується розглянути наступному порядку:
1.

Обґрунтування

необхідності

розробки

технології

проведення

реінжинірингу бізнес-процесів;
2.

Визначення об’єктивних підстав та вихідних умов проведення

реінжинірингу бізнес-процесів;
3.

Формування задач реінжинірингу бізнес-процесів;

4.

Уточнення

змісту

бізнес-процесів

та

їх

критеріальних

характеристик;
5.

Розробка та обґрунтування принципів реінжинірингу

бізнес-

процесів конкретної торговельної організації;
6.

Вибір та обґрунтування методологічного підходу проведення

реінжинірингу бізнес-процесів;
7.

Вибір вихідної моделі реінжинірингу бізнес-процесів;

8.

Побудова

ступінчатої

деталізованої

SADT-діаграми

для

моделювання процесу продажу товарів;
9.

Побудова

блок-схеми

процесу

удосконалення

торговельного

обслуговування споживачів;
10.

Визначення

можливих

позитивних

і

негативних

наслідків

проведення реінжинірингу бізнес-процесів даного підприємства.
Робота над кожним кроком у послідовному порядку дає можливість
отримати відповідь на питання «чи потрібно продовжувати роботу далі» і бути
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упевненим, що наступний крок має суттєве значення для кінцевого
результату. Дуже часто, плануючи реінжиніринг, здійснюється складна,
суттєво обґрунтована робота, яка в кінцевому результаті говорить про
недоречність

проведення

реінжинірингу.

Запропонована

модель

має

відмінність у тім, що отримавши результати кожного кроку можна визначити
необхідність і підстави для подальшої роботи або припинити її у зв’язку із
втратою аргументації на подальші дії.
Список літератури:
1.

Реинжиниринг

бизнес

процессов.

Режим

доступу

http://www.grandars.ru/college/biznes/reinzhiniring.html

Тематика: Педагогічні науки
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Іванов М.А.
директор Орлівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Березнівської районної ради Рівненської області
Олексін Ю.П.
завідувач кафедри суспільних дисциплін Навчально-наукового інституту
економіки та менеджменту
Національного університету водного господарства та
природокористування
В умовах фінансової нестабільності ЗЗСО ведуть постійний пошук
додаткових фінансових ресурсів, які б могли забезпечити їх життєдіяльність.
Найбільша питома вага у структурі фінансових ресурсів загальноосвітніх
закладів припадає на кошти місцевих бюджетів і позабюджетні надходження
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[4].
Варто зазначити, що передумовами відтворення людського капіталу є
фінансування освіти та науки з урахуванням соціальних стандартів, а «країни,
які свого часу зробили ставку на науку та освіту, тепер стали світовими
лідерами» [3, с.5] та активними учасниками світової економіки.
Проте в Україні фінансування системи освіти і науки характеризується як
недосконалістю нормативно-правового забезпечення, так і недостатністю
фінансових

ресурсів

[5,

с.145].

Тому

виникає

потреба

в

залученні

позабюджетних коштів, які дають можливість вирішувати нагальні потреби
освіти.
За останні роки з’явилася низка статей науковців та практиків у
періодичних педагогічних виданнях, що розглядають питання ресурсного
забезпечення державних закладів освіти та професійної компетентності
керівників ЗЗСО в сучасних умовах, зокрема на сторінках бюлетеню «Права
людини. Громадянська освіта» [6]. Існують різні точки зору на питання, одні
пов’язують залучення додаткових ресурсів у заклад загальної середньої освіти з
ефективним функціонуванням піклувальних рад, другі – через створення
благодійних фондів розвитку освіти, треті – через створення фандрайзингової
структури.
Залучення додаткових фінансових коштів до системи загальної середньої
освіти здійснюється також через різноманітні види підприємницької діяльності
та іншої діяльності, яка приносить дохід діяльності освітніх установ.
Аналіз практики залучення позабюджетних коштів свідчить, що в
основному вони складаються із коштів від оренди приміщень і платної
освітньої діяльності. Якщо орендні відносини досить детально регламентовано
Цивільним кодексом

України і відомчими документами Держкоммайна

України, то для платних освітніх послуг існує більше різноманітності не тільки
видів організації

цієї діяльності, але і способів, підходів, методик,

нормативного формування, що застосовуються у цій сфері. Діяльність освітніх
установ із надання платних освітніх послуг регулюється Законом України «Про

622

освіту» [1, с.230], Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і
комунальної форми власності» №796 від 27 серпня 2010 р. [2] визначено
перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та
комунальної форми власності. власності. ЗЗСО можуть надавати такі послуги:
підготовка до вступу до закладів вищої освіти та до зовнішнього незалежного
оцінювання; проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки,
техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму,
краєзнавства тощо; проведення понад обсяги, встановлені навчальними
планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів,
гуртків, факультативів (зокрема, іноземних мов, комп’ютерної підготовки, гри
на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії,
машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки,
підготовки

водіїв);

за

науковим,

технічним,

художнім,

туристичним,

екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, семінарів,
практикумів з підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму;
організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові
та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім,
туристичним,

екологічним,

спортивним,

оздоровчим

та

гуманітарним

напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду
державного та місцевих бюджетів, друкування, копіювання, сканування,
ламінування, запис на носії інформації); виконання складних тематичних,
інформаційних та довідково-бібліографічних запитів на замовлення фізичних та
юридичних осіб, зокрема, за попереднім замовленням; забезпечення доступу до
локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих
баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних
мереж; надання протокольно-інформаційних, побутових та перекладацьких
послуг; підготовка, організація та проведення нострифікаційних тестів та
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іспитів, надання консультаційних послуг з питань нострифікації тощо.
У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму,
фізичної культури та спорту освітні заклади можуть надавати такі послуги:
забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у дитячо-юнацьких,
спортивно-оздоровчих таборах, санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, на
базах туризму та відпочинку; проведення групових та індивідуальних занять з
фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної
бази ЗЗСО, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до
діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та
місцевих бюджетів; надання у тимчасове користування спортивного інвентарю
та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить
до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного
та місцевих бюджетів; організація, проведення спортивних, фізкультурнооздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної
матеріально-технічної бази ЗЗСО, якщо це не передбачено навчальними
планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів
загального фонду державного та місцевих бюджетів; організація, проведення
індивідуальних екскурсій для відвідувачів та організованих груп у структурних
підрозділах ЗЗСО (музеях, ботанічних садах, заповідниках тощо); організація,
проведення концертно-видовищних заходів.
Надання цих послуг дає можливість ЗЗСО одержати позабюджетні кошти.
Проведені дослідження та узагальнення їх результатів і практичного
досвіду показали, що основними умовами, які визначають напрями і
ефективність платних освітніх послуг в загальноосвітніх навчальних закладах, є
характеристики їх потенційних можливостей для здійснення різних видів цієї
діяльності. До таких належать: педагогічний потенціал; внутрішня нормативна
база та інформаційні ресурси; загальна політика щодо надання платних освітніх
послуг; наявність ліцензій, акредитації і сертифікації; регіон розташування;
земля, обладнання і приміщення; бібліотечний фонд; методична база; імідж і
співпраця із випускниками.
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Наявність достатньої кількості педагогів вищої кваліфікації та навчальнодопоміжного

персоналу

відповідної

кваліфікації

дає

можливість

запроваджувати різноманітні навчальні додаткові платні курси для учнів,
надавати допомогу дорослим у вивченні іноземних мов, комп’ютерної техніки
тощо.
Методична база загальноосвітніх закладів створює можливості для
розширення спектру та підвищення якості освітніх послуг на платній основі,
сприяє підвищенню привабливості навчального закладу.
До джерел доходів від платних освітніх послуг можна віднести: навчання
учнів поглибленому знанню іноземних мов; репетиторство; навчання на
підготовчих курсах; атестація екстернів; тестування школярів; консультування
з навчальних дисциплін; додаткова освіта, яка включає гуртки, секції, клуби,
колективи; навчання за індивідуальними планами; інші освітні послуги.
Окремо можна виділити такі джерела доходу освітніх закладів: оренда
приміщень; оренда земельних ділянок.
Відповідно, види діяльності із забезпечення платних освітніх послуг
можна класифікувати наступним чином: навчальна діяльність, реалізована
навчальними

і

навчально-виробничими

підрозділами,

майстернями,

лабораторіями, підприємствами, господарствами; надання послуг бібліотек,
транспорту, спортивних споруд, обчислювальної техніки і оргтехніки; надання
інформаційно-комунікаційних послуг; інші види діяльності.
Таким чином, основні фактори та організаційно-економічні умови
залучення позабюджетних коштів до системи освіти можна поділити на
зовнішні (які не визначаються освітньою установою) і внутрішні (що визначає
освітня установа та які залежать від ефективності її діяльності). При цьому
зовнішні фактори не тільки лімітують внутрішні, але і стимулюють роботу
освітньої установи щодо її розвитку, перш за все за рахунок розширення видів
послуг із залучення позабюджетних коштів і видів діяльності із їх забезпечення.
Природно, що ключовим фактором при цьому є особи, які спрямовують свою
діяльність на залучення додаткових ресурсів до розвитку навчального закладу.
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Для лабораторій України при визначенні токсичних елементів найбільш
універсальним

є атомно-емісійний

метод,

заснований

на

вимірюванні

інтенсивності ліній елементів, які визначаються, в спектрі випромінювання,
отримане при випаровуванні аналізованого речовини під дією електричного
заряду. Кількісний вміст елемента визначається порівнянням інтенсивності
ліній в спектрах випромінювання зразків порівняння і випробуваною проби.
Метод визначення свинцю, кадмію та цинку в зерні заснований на сухий
мінералізації проби з використанням в якості допоміжної речовини азотної
кислоти

і

кількісним

визначенням

свинцю,

кадмію

та

цинку

полірографіруванням в режимі змінного струму.
Метод визначення ртуті заснований на деструкції проби, яка аналізується,
сумішшю азотної та сірчаної кислот, осадження ртуті йодидом міді і
подальшим колориметричним визначенням у вигляді тетрайодомеркуроата міді
- шляхом порівняння зі стандартною шкалою. Питання виявлення мікотоксинів
розглядається вже досить давно, а значить є і багато методів їх визначення.
Одні

використовують

для

скринінгового

аналізу

(тонкошарова

хроматографія-ТШХ, імуноферментний аналіз - ІФА), інші для підтвердження
(високоефективна рідинна хроматографія з флуоресцентним детектуванням ВЕРХ, рідинна масспектрометрії-LS-MS). Відповідно до цілей використання
даних методу мають свої недоліки, переваги та межі визначення, які необхідно
враховувати при виборі методу аналізу мікотоксінів. Більшість хімічних
методів аналізу афлотоксинів засноване на вимірі флуоресценції цих сполук в
довгохвильовому ультрафіолетовому світлі.
Відомо близько 250 видів мікроскопічних плесневих грибів, які
продукують более500 токсичних метаболітів - мікотоксинів. Ці речовини дуже
різноманітні, різняться за будовою і властивостями. Мікотоксини забруднюють
продукти рослинного походження - зернові, фрукти, трави, які в свою чергу
використовують у вигляді корму для тварин, у зв'язку з чим ці речовини
можуть виявитися в зерні, м'ясі і яйцях. Плісняві гриби можуть утворитися
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прінеправільном зберіганні кормів, а також виділяти мікотоксини ще під час
росту растеній.
Для їх розвитку велику роль відіграють температура і вологість, причому
в різних країнах, в залежності від клімату, поширені різні мікотоксіни. Так, в
країнах

з

вологим,

жарким

теплим

кліматом

частіше

зустрічаються

афлатоксіни, в помірному кліматі Європи, Америки і Азії - тріхотеценовие
мікотоксини. Вживання в їжу продуктів, забруднених мікотоксинами,
негативно впливає на здоров’я людини і тварин. Вони можуть викликати ряд
серйозних

захворювань,

оскільки

проявляют

канцерогенні,

мутагенні,

іммунодепресивні, естрогенні, тератогенні, дерматоксичні інші властивості .
Серед безлічі мікотоксинів виділяють декілька класів найбільш поширених і
небезпечних: тріхотеценовие мікотоксини, афлатоксіни, охратоксини, патулін,
фумонізинів, зеараленон і його похідні.
За допомогою нейтронно-активаційного аналізу визначають зміст важких
металів в твердих зразках і біологічних об'єктах. З його допомогою визначають
важкі метали в волоссі. Виявилося, що волоссі накопичуються метали і тим
самим

вони

служать

індикатором

рівня

забруднення

навколишнього

повітряного середовища токсичними металами. Широке застосування для
аналізу важких металів (Fe, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr і ін.) І інших елементів
знаходять емісійний і атомноабсорбціонний аналіз. Багато токсичні органічні
сполуки, наприклад формальдегід, СH3OH, ізоаміловий спирт, а також
фармацевтичні препарати переводять в інтенсивно забарвлені похідні і
визначають

фотометричним.

Так,

при

фотометричному

дослідженні

тетрацикліну використовується реакція на фенольний гідроксил і реакція освіти
фенолятов і енолятом заліза, а фотометричне визначення фурациліну засноване
на власній забарвленням препарату. Необхідно відзначити про застосування
флуоресцентного методу для визначення сумарної кількості органічних
речовин у воді і для визначення нафтопродуктів у морській воді. З
спектральних методів аналізу широко знайшли застосування ІК - Фур'є, ЯМР -
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(фармацевтичні препарати) і ЕПР-спектроскопія (визначення парамагнітних
металів у грунтових екосистемах).
Електрохімічні методи широко використовуються для аналізу лікарських
і

сильнодіючих

речовин.

Наприклад,

для

кількісного

кокарбоксилази, лінкоміцину, димедролу, папаверину,

визначення

використовують

потенціометричні титрування. В основі потенціометричного визначення
нікотинової

та

ацетилсаліцилової

кислот

-

використовують

реакцію

нейтралізації. Проводять амперометричне кількісне визначення глюконату
кальцію розчином ЕДТА. Зокрема для визначення анальге проводять
кулонометрическое титрування. Розроблено потенциометрические датчики, які
вимірюють вміст в повітрі таких токсичних домішок, як 1 нафтиламина і 2
нафтол. вони присутні в атмосфері міст з розвиненою коксохімічної та
металургійної промисловістю. Для визначення в продуктах харчування важких
металів використовують вольт - амперометричні аналізатори.
Одним з найбільш широко поширених методів якісного і кількісного
аналізу є газова хроматографія. Її використовують для визначення токсичних
домішок в вино - горілчаної продукції Особливо ефективна в цьому відношенні
хромато-массспектрометрія.
Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ) застосовується для
аналізу харчових продуктів на предмет вмісту в них такихтоксичних речовин як
бенз (а) пірен, який може викликати онкологічне захворювання і наявність
якого вказує на вміст в аналізованому об'єкті цілої групи поліциклічних
ароматичних вуглеводнів, що володіють канцерогенною активністю.
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КОРУПЦІЯ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
Іванова В.Б.
старший викладач кафедри економічної кібернетики та
управління економічною безпекою
Харківський національний університет радіоелектроніки
Чернишова Е.О.
студентка 4 курсу
Харківський національний університет радіоелектроніки
Корупція є однією з головних перешкод на шляху розвитку економічної
сфери діяльності будь-якої країни. Рівень корупції є показником розвитку
держави, її економічного, політичного і соціального стану в цілому. Також
показники рівня корупції враховуються при визначенні таких міжнародних
рейтингів країн світу як Індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global
Competitiveness Index) та Глобальний індекс інновацій (The Global Innovation
Index).
Відповідно до закону України «Про запобігання корупції»: корупція –
використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з
ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття
такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших
осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі
або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю
особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей [1].
Корупція існує в таких формах: хабарництво, розтрата, шахрайство,
вимагання, використання конфліктних інтересів, непотизм (дружба або
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кумівство),

незаконні

операції/пожертвування/вклади

тощо.

Причини

виникнення корупції представлені на Рис. 1 [2].

Рис. 1 Причини виникнення корупції
У ролі показників оцінки рівня корупції в країні застосовуються:
1. Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) –
показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією
Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань.
Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних
установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9
джерел (Global Insight Country Risk Ratings; World Economic Forum Executive
Opinion Survey; IMD World Competitiveness Center World Competitiveness
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Yearbook Executive, Opinion Survey; The PRS Group International Country Risk
Guide; Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings; Freedom House Nations
in Transit; Bertelsmann Stiftung Transformation Inde; World Justice Project Rule of
Law Index Expert Survey; Varieties of Democracy). Ключовим показником
Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів)
означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100
балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс
оцінює корупцію лише в державному секторі [3].
2. Індекс стримування корупції (Control of Corruption)  індекс, який
використовується в рамках досліджень проекту «Світових індикаторів
управління» (The Worldwide Governance Indicators, WGI), що проводяться
Світовим банком (World Bank). Він базується на більш ніж 30 окремих
джерелах даних, створених різними інститутами опитування, аналітичними
центрами,

неурядовими

організаціями,

міжнародними

організаціями

та

фірмами приватного сектору [4].
За даними Transparency International Україна в 2018 році набрала 32 бали
зі 100 можливих та посіла 120 місце серед 180 країн. На Рис. 2 представлена
динаміка Індексу сприйняття корупції в Україні за 2011-2018 рр. [3].

Рис. 2 Динаміка Індексу сприйняття корупції в Україні за 2011-2018 рр.
Вплив корупції на різні сфери представлено на Рис. 3 [2].
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Рис. 3 Вплив корупції на різні сфери
Варто

відзначити,

що

корупційні

правопорушення

спричиняють

негативні наслідки передусім в економіці, адже це саме та сфера, де
отримуються найбільші прибутки і де є простір для поширення корупційних
зв’язків та схем. Зокрема, створюючи перешкоди для одних суб’єктів
господарювання та надання особливих сприятливих умов іншим, корупція
призводить

до

зміцнення

недобросовісної

конкуренції,

блокування

надходження іноземних інвестицій, розширення тіньової економіки, що має
наслідком зменшення податкових надходжень до бюджету, в результаті чого
знижується ефективність економічної політики держави, і, як наслідок,
відбувається стримування економічного розвитку, або ж занепад економіки [5].
Задля подолання корупції в Україні потрібні системні перетворення, а
саме:
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‒ на

державному

центральним,

найбільш

рівні:

антикорупційний

важливим

напрямком

дирижизм
регуляторної

має

стати

діяльності

спеціальних державних органів; забезпечення судової системи виносити
справедливі вироки по корупційним справам; максимальне ускладнення
використання незаконно отриманих коштів;
‒ на

рівні

бізнес-середовища:

впровадження

програм

комплаенс

відповідно до сучасних міжнародних практик;
‒ на національному та міжнародному рівнях: створення сталих та
ефективних

каналів

комунікації

між

установами,

що

створюють

антикорупційну систему, різними гілками влади в країні, з міжнародними
моніторинговими організаціями, донорами та закордонними партнерами, а
також населенням [6].
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Тематика: Педагогічні науки
ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ – ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Іванченко Оксана Олександрівна
викладач математики
Державний навчальний заклад «Деражнянський центр професійної
освіти»
Час суттєво змінює умови існування людського суспільства. Здобутки
науково-технічного прогресу, нові інформаційно-комунікаційні технології
значно розширюють можливості для його розвитку. Зміни в економічному і
соціально - політичному житті України створили нові умови функціонування
народного господарства. Все це в значній мірі обумовило тенденції процесу
реформування системи освіти, який триває вже не перший рік. Оновлюється
зміст, уточнюються завдання, збагачуються методи та форми, розширюються
засоби навчального процесу в навчальних закладах тощо.
Без фундаментальної математичної підготовки неможлива сучасна якісна
технічна, інженерна, економічна освіта. Математика сьогодні – це не лише
потужний динамічний пласт людських знань (елемент загальної культури
людства), засіб компактизації інформації та засіб розвитку психічних якостей
людини, а й метод пізнання навколишньої дійсності, засіб вирішення життєво
важливих

практичних

та професійних

задач. Математика є основою

професійної освіти, мовою практичних досліджень і в діяльності професійного
робітника повинна допомагати вирішувати практичні задачі.
Одним

із

дієвих

та

ефективних

засобів

реалізації

прикладної

спрямованості курсу математики є використання в навчальному процесі
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прикладних задач, які виникли в інших галузях, але потребують математичного
розв’язання.
Використання прикладних задач під час вивчення математики є важливим
аспектом свідомого сприйняття навчального матеріалу учнями, адже саме
прикладні задачі викликають у них активізацію розумової діяльності, сприяють
виникненню особистих мотивів навчання. Задачі, які містять нові відомості з
різних життєвих галузей, розвивають інтерес і допитливість.
У математиці задачі відіграють важливу роль. Iсторiя свідчить, що
математика як наука виникла iз задач i розвивається в основному для
розв'язування задач.
Задачі стимулювали не лише виникнення, а й подальший розвиток
математичної науки. Основну роль, звичайно, відігравали задачі, поставлені
життям. Вони насамперед примушували вчених розробляти нові алгоритми,
виявляти нові закономірності, створювати нові методи дослідження. Згадаймо,
наприклад, історію виникнення диференціального та інтегрального числення.
Ще на початку ХVІІI ст. математики зіткнулися з багатьма задачами на
дослідження різних процесів, на знаходження площ криволiнiйних фігур,
об’ємів тіл тощо. Ці задачі цікавили багатьох, вони послужили стимулом i
вiдправним пунктом для створення диференціального та інтегрального
числення. Так само задачі про азартні ігри привели до тeopiї ймовірностей.
Задача на оптимальне завантаження верстатів привела до створення лінійного
програмування i т. ін. I тепер математика розвивається в основному через
розв'язування задач.
Принцип навчання через розв'язування задач є очевидним наслідком iз
самої природи математики. Розв'язування задач – найефективніша форма не
тільки для розвитку математичної діяльності, а й для засвоєння знань, навичок,
методів і застосувань математики.
Не потрібно відокремлювати вивчення тeopii вiд розв'язування задач. Ці
два види роботи повинні переплітатися i обумовлювати один одного.
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Задачі практичного змісту потребують особливої уваги з боку викладача,
тому що спочатку їх потрібно сформулювати мовою математики, тобто скласти
математичну модель задачі. Це найбільш складна (і тому найбільш цінна для
учнів) частина роботи. Для її виконання викладачу слід уважно підійти до
кожної конкретної задачі: підготувати ряд евристичних запитань, що
спрямують учнів до конкретного навчального матеріалу; визначити суттєві та
абстрагуватися від несуттєвих властивостей об’єкта; сформулювати умову та
вимогу прикладної задачі мовою математики.
Для розв’язання задач практичного характеру, як правило, потрібні деякі
додаткові довідкові дані. Доцільно не включати ці дані в текст задачі, даючи в
такий спосіб учням можливість відчути, що даних задачі недостатньо для її
розв’язання, зрозуміти, яких саме даних не вистачає, і за можливості змусити їх
самих відшукати ці дані в довіднику. Це також потребує особливої підготовки і
викладача, і учнів.
На таких заняттях підвищується активність учнів, а в результаті
покращується якість запам’ятовування і відтворення досліджуваного матеріалу,
оскільки вони не тільки сприймають матеріал від учителя, а й самі беруть
активну участь у його створенні та засвоєнні шляхом поєднання розумових
операцій з практичними діями. Розв’язування задач практичного змісту сприяє
розвитку творчої самостійності, ініціативи учнів, дозволяє краще реалізувати
принцип зв’язку теорії з практикою.
Прикладна задача повинна відповідати таким вимогам: питання задачі
формулюється так, як воно зазвичай формулюється у житті; розв’язок задачі
демонструє практичне застосування математичних ідей у різних галузях;
Зміст задачі повинен викликати в учнів пізнавальний інтерес; дані та
шукані величини задачі мають бути реальними, узятими з життя.
Розв’язування прикладних задач сприяє ознайомленню учнів із роботою
підприємств і галузей народного господарства, викликає інтерес до обраних
професій.
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Використання прикладних задач дає можливість вдало створювати
проблемні ситуації на занятті. Такі задачі забезпечують посилення мотивації
навчання математики, спонукають студентів до здобуття нових знань,
оволодіння новими вміннями, збагачують їх знаннями з інших дисциплін.
У багатьох випадках задачі практичного змісту можна застосовувати для
мотивації навчальної діяльності учнів перед вивченням нового матеріалу, для
створення перед вивченням нової теми так званої проблемної
На

прикладі

добре

складених

задач

прикладного

змісту

учні

переконуються у значенні математики для різноманітних сфер людської
діяльності, в її користі i необхідності для практичної роботи, бачать широту
можливих застосувань математики, зрозуміють її роль в сучасній культурі.
Швидко змінюється світ і саме життя. В неї входять нові технології.
Тільки математика і розв’язування задач в традиційному розумінні не змінює
себе. Математичні закони перевірені і систематизовані, тому людина в важкі
моменти може покластися на неї. Математика не підведе.
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Тематика: Інші професійні науки
ОЦІНКА ВПЛИВУ РОБОТИ МЕТАЛООБРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Івасенко Віталій Михайлович
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»,
к.т.н., асистент, кафедра наукових аналітичних та екологічних приладів та
систем
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8318-7437
е-mail: ivasenko-vitaliy@ukr.net
Новицька Ольга Михайлівна
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
студентка, кафедра наукових аналітичних та екологічних приладів та
систем
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7286-9731
е-mail: olyanovitskaja@gmail.com
1. Вступ
Стан атмосферного повітря – один з головних чинників, які впливають на
здоров’я населення. Щороку в Україні в атмосферу виділяється близько 17 млн
тонн шкідливих речовин. Стан атмосферного повітря викликає занепокоєність
екологічних організацій та медиків. Згідно з даними Всесвітньої Організації
Охорони Здоров'я, забруднення повітря є основним екологічним чинником
збільшення захворюваності та смертності в світі.
Основними забруднювачами повітря в Україні є підприємства чорної
металургії, енергетики, вугільної промисловості, хімічної та нафтохімічної
промисловості. Значна частка забруднення атмосферного повітря припадає на
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стаціонарні

джерела викидів [5].

Застаріле обладнання

та технології

промислових підприємств зумовлюють викиди у катастрофічних обсягах.
Небезпечно це тому, що у своєму складі викиди мають безліч шкідливих
речовин: чадний та вуглекислий газ, оксиди азоту, вуглеводні, сажу,
бензопірени та важкі метали.
2. Об’єкт дослідження
2.1. Загальні відомості
В якості об’єкту дослідження було вибране металообробне
підприємство ТОВ«ФКР», розташоване за адресою 08324, Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 23-23А.
Підприємство ТОВ «ФКР», займається виробництвом резервуарів
зрідженого вуглекислого газу та причепи-цистерни для транспортування ЗВГ. В
якості сировини виступають металоконструкції, а також матеріали та сировина
необхідні для функціонування технологічного обладнання.
До підприємства суміжні:
з півночі — вільна від забудови земельна ділянка;
з сходу — вільна від забудови земельна ділянка;
з півдня — вільна від забудови земельна ділянка;
з заходу — житлова забудова ( вул.Молодіжна,2).
На карті-схемі підприємства (Рисунок 1) нанесена територія підприємства
з будівлями та стаціонарними джерелами викидів в атмосферу, а також межі
санітарно-захисної зони.
Відповідно до ДСП-173-96 [3] «Державних санітарних правил планування
та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 19.06.96р. №173, підприємство відноситься до 5 класу,
«Підприємства металообробної промисловості

з термічною обробкою без

ливарень» з санітарно захисною зоною 50 м. Санітарно-захисна зона
витримана.
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Рисунок 1. Карта-схема підприємства ТОВ “ФКР”
3. Технологічні процеси і джерела викиду
3.1. Виробнича структура об’єкту
На підприємстві ТОВ «ФКР»,функціонують наступні виробничі дільниці:
●

Дільниця металообробки

На дільниці ріжуть метал на установки плазмової різки, і гнуть метал. На
дільниці виконується розрізання металлу на плазмовим різаком MAXPRO 200
на координатному станку BODA– 3500. Установка обладнана трьома
витяжними системами. Товщина металу, що розрізається до 10 мм. За рік
розрізається метал товщоною4 - 10 мм – 7980 метрів погонних; товщиною 25
мм – 68 метрів погонних; товщиною 30-40 мм. –
товщиною50 мм. –

157 метрів погонних,

73 метрів погонних Перевіряють розміри і наявність

дефектів. Також н адільниці знаходиться установка для порізки шлангів.
●

Зварювальна дільниця
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На дільниці виконуються зварювальні роботи зварювальним аппаратом
марки ER70S-6 (аналог СВ08Г2С) – 380 кг/рік, дротом OKAutrod 12.22 під
флюсом АН -348А – 420 кг/рік та плазиова різка металу товщиною до 10 мм (
1600 погонних метра). Також виконується механічна обробка металу з
використанням ручного електроінструменту з відрізними ізачісними кругами.
Дробеструйна обробка.
Виконується очиста і шліфовка поверхонь виробів за допомогою
дробеструйної установки. Джерело викиду забруднюючих речовин обладнано
ГОУ - батарейний циклон СЦН-40х4, ККД=93,77 %.
●

Фарбувальний цех

Виконується перевірка якості, підготовка виробу, нанесення фарби і
сушка. Фарбувальні роботи здійснюються в фарбувально-сушильній камері, яка
обладнана витяжною вентиляцією з ГОУ – батарейний циклон СЦН-40х4,
ККД=93,34 %.
●

Котельня

Для опалення приміщень, на території розташована власна котельня,
обладнана трьома газовими котлами ATONSAAB - 80.
4. Перелік викидів та обсягів забруднюючих речовин, які
викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Таблиця 2. Перелік видів продукції що випускається на об’єкті
Порогові

Забруднююча речовина

значення
№
з/п

код

найменування

Обсяг

потенційних

викидів

викидів для

(т/рік)

взяття на
державний облік
(т/рік)

1

2

1 01003/ 123

3
Залізо та його сполуки (у перерахунку на
залізо)

5

6

0,0061946

0,1
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2 01007/ 183 Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) 0,00000006
3 01010/ 203

4 01104/ 143

5

11

12

13

14

15

0,005

0,579378

3

0,09145952

1

Азоту (1) оксид [N2О]

0,00006

0,1

Оксид вуглецю

0,0198078

1,5

Вуглецю діоксид

32,3007

500

0,056873

1,5

0,005625

–

0,021766

–

0,011438

–

Спирт бутиловий

0,005544

–

Спирт ізобутиловий

0,0125

–

0,038616

0,3

Етилбензол

0,0545

0,06

Етилацетат

0,015264

1

Ксилол

0,182791

0,9

діоксид мангану )

частинок (мікрочастинки та волокна )

4002

07000/ -

11000/
1041
11000/
2754

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид
азоту [NO + NO2]

Неметанові леткі органічні сполуки
(НМЛОС)
Спирт бензиловий
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний
органічний вуглець

11000/

1-Метоксипропанол-2 ( α-метиловий ефір

1117

пропіленгліколю)

11000/
1042
11000/
1048
11009/

Бутиловий ефір оцтової кислоти

1210

(бутилацетат)

16 11019/ 627
17

0,0331966

Манган та його сполуки(у перерахунку на

2902

11000

10

0,02

Речовини у вигляді суспендованих твердих

8 06000/ 337
9

0,0000076

триоксид хрому)

03000/

6 04001/ 301
7

Хром та його сполуки (у перерахунку на

11021/
1240

18 11030/ 616

0,0003
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19 11041/ 621

Толуол

0,029736

0,9

20 12000/ 410

Метан

0,00057

10

Фтористий водень

0,00003612

0,05

0,00003612

–

0,000021

–

33,4092113

–

16001

Фтор і його пароподібні та газоподібні
сполуки в перерахунку на фтористий

21 16001/ 342

водень
22

-/ 323

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)
Усього для підприємства

5. Висновок
Викиди забруднюючих речовин досліджуваного об’єкту - ТОВ «ФКР» є
звичними для підприємств такого типу, відповідають сучасному рівню
технологій по охороні атмосферного повітря та мають місце на аналогічних
підприємствах.
Однак, у 2018 році Кабінет Міністрів схвалив Національний план
скорочення викидів [1] в атмосферне повітря від великих спалювальних
установок, який розробили Мінприроди разом із Міненерговугілля, міжнародні
експерти й енергогенерувальні компанії на період до 31 грудня 2033. В рамках
цих

умов

підприємство

модернізує

обладнання

і

переходить

на

енергозберігаючі технології. Екологічні показники знаходяться на високому
рівні. Підприємство докладає значних зусиль у межах своїх можливостей для
збереження екології та її регенерації, а саме використовують пилогазоочисне
обладнання для зменшення викидів в атмосферу.
Для України зменшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу
— не лише важливе євроінтеграційне зобов’язання [2]. Тут насамперед ідеться
про здоров’я й життя громадян. Зрозуміло, що українські підприємства не
зменшать шкідливих викидів за одну мить. Для цього було розроблено
національний план, в якому закладено перехідний період для підприємств.
Список літератури:
1.

Інформаційне агенство УНІАН https://www.unian.ua/
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"Охрана природы – задача всенародная" // Киев, Издательство политлитературы
Украины, 1987.
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Тематика: Юридичні науки
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доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу
ЩОДО ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ В
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Реалізацією адміністративної реформи в Україні було зумовлено поява
такого інституту як адміністративні договори, які зумовлені реалізацією даної
реформи щодо нової моделі взаємовідносин між державою та суспільством. На
сьогоднішній день, держава реалізує свої повноваження через укладення
адміністративних договорів.
Метою статті є аналіз правового регулювання адміністративних
договорів в зарубіжних країнах.
Варто зазначити, що поняття «адміністративний договір» трактується
різними державами по – різному. Так, наприклад, у Франції адміністративним
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договором є адміністративний контракт, в Латвії - як договір публічного права.
Так, у Франції адміністративні контракти, або як ще їх називають «контракти
адміністрації» регулюються та визначаються, як законами, так і судовою
практикою, тобто Державною Радою та Трибуналом з конфліктів.
Слід звернути увагу, що дану модель адміністративного договору, як у
Франції була прийнята в ряді інших країн, таких як Іспанія, Греція, Португалія,
а також Бельгія та Італія. Проте, в Італії та Бельгії дещо менше застосовується
дана модель, оскільки розгляд та вирішення спорів стосовно підготовки
контрактів адміністрації належить до компетенції адміністративного судді, а їх
виконання до звичайного [1].
Варто зазначити, що є країни, в яких поняття «адміністративний договір»
охоплює такі договори, як адміністративні договори делегування, договори про
участь, про співпрацю, тобто дане поняття є широким. Сюди, як приклад,
можна віднести Латвію.
Так, у Латвії адміністративним договором вважається угода між
публічною і приватною особами про встановлення, зміну, припинення або
констатацію адміністративних правовідносин. Дана модель трактування
адміністративного договору нагадує німецьку модель публічно – правового
договору. Проте, відмінність полягає у тому, що адміністративний договір є
одним із чотирьох видів публічного права, на відміну від Німеччини.
У Німеччині даний договір трактується як публічно – правовий договір, а
інколи використовується й як управлінський, тобто адміністративний договір.
Так, публічні договори у Німеччині мають широке використання у різних
сферах, таких як будівельне право, екологічне право, комунальне право, право
державної служби, право про реституцію і відшкодування, господарськоадміністративного права тощо.
А ось, якщо брати до уваги Литву, то там всі договори вважаються
цивільними контрактами, незалежно від того, до якої категорії належить одна із
сторін [2, с. 81].
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Так,

адміністративні

суди

розглядають

справи

щодо

договірної

відповідальності адміністративних органів лише тоді, коли договір укладено на
основі норм публічного права [3, с. 182].
У Великій Британії та Ірландії такий інститут як адміністративний
договір відсутній, оскільки право поділяється на приватне та публічне. Тому,
законодавець надає адміністративним органам право укладати договори на
виконання тих повноважень, якими вони наділені.
В Естонії, в свою чергу, адміністративний договір розглядається як
договір,

що

регулює

адміністративно-правові

відносини.

Тобто,

адміністративний договір може укладатися для регулювання як індивідуального
випадку, так і невизначеного числа випадків.
Стосовно України, то поняття адміністративного договору закріплено на
законодавчому рівні. Так, договір визначається як спільний правовий акт
суб’єктів владних повноважень або правовий акт за участю суб’єкта владних
повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, має форму
договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, визначає взаємні права та
обов’язки його учасників у публічно-правовій сфері і укладається на підставі
закону:
а) для розмежування компетенції чи визначення порядку взаємодії між
суб’єктами владних повноважень;
б) для делегування публічно-владних управлінських функцій;
в) для перерозподілу або об’єднання бюджетних коштів у випадках,
визначених законом;
г) замість видання індивідуального акта;
ґ) для врегулювання питань надання адміністративних послуг [4].
Проте, навіть не зважаючи на те, що поняття визначено на законодавчому
рівні, постає питання щодо обрання певної моделі адміністративного договору
та потреба в доповненні спеціальними законами щодо укладання, видів,
загальної процедури їх укладання, наслідки та відповідальність про їх
невиконання тощо.
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Таким чином, з вищевикладеного матеріалу можна зробити висновок, що
майже у всіх зарубіжних країнах поняття «адміністративного договору»
закріплено на законодавчому рівні, проте може мати різну назву та різне
тлумачення. Щодо українського законодавства, то не дивлячись на те, що
поняття закріплено на законодавчому рівні, необхідно вирішити ряд інших
проблем.
Список літератури:
1. Fromont M. Droit administratif des États européens. – Paris, 2006. – P. 300.
2.

Куйбіда

Р.О.

Проблема

адміністративного
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законодавстві, теорії, на практиці. Право України. 2009. №3. С. 76 – 86.
3. Куйбіда Р.О. Адміністративний договір у практиці європейських країн.
Слово національної школи суддів України. 2013. № 2 (3). С. 176 – 183.
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Тематика: Юридичні науки
ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ» І «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ НОРМ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА»
Ігнатьєв Я.І.
студент 2-го курсу магістратури юридичного факультету
Чернігівського національного технологічного університету
м. Чернігів, Україна
Однією з найбільших проблем сучасної науки митного права є
співвідношення понять «відповідальність за порушення митних правил» та
«адміністративна відповідальність за порушення норм митного законодавства».
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Тому, визначивши загальні положення адміністративної відповідальності
перейдемо до дослідження вищезазначених категорій.
Адміністративна відповідальність за порушення митних правил становить
особливий вид юридичної відповідальності, і їй властиві всі ознаки останньої.
Проте, не відміну від загального поняття адміністративної відповідальності
поняття адміністративної відповідальності за порушення митних правил ні в
науці адміністративного права, ні в науці митного права фактично не
досліджувалося. Тому, на нашу думку, в першу чергу, необхідно визначити
ознаки, які притаманні порушенню митних правил. Так, зокрема, це такі
ознаки:
- це діяння у формі дії чи бездіяльності. Діяння, що характеризується як
порушення митних правил – це свідомий вольовий акт людської поведінки (в
єдності двох її складових – фізичного та психічного), що виражається на
практиці в підконтрольному свідомому та мотивованому вчиненні чітко
визначеної дії чи бездіяльності. Діяння характеризують мета, засоби, результат,
мотиви та психічне ставлення особи до скоєного. Законодавець підкреслює, що
саме діяння, а не думки, бажання чи інші подібні прояви психічної діяльності
людей є підставою притягнення до відповідальності;
- антигромадська спрямованість (суспільна шкідливість) порушення
митних правил полягає, насамперед, у тому, що дане діяння, посягаючи на
встановлений порядок здійснення митної діяльності, спричиняє йому ту чи
іншу шкоду, порушує упорядкованість, узгодженість, гармонічність суспільних
відносин у митній сфері. При цьому негативний результат може проявлятись як
реально

(зменшення

розміру податків та зборів, що

призводить до

недонарахування коштів до державного бюджету), так і у створенні умов для
настання шкоди (ухилення від установленого маршруту переміщення товарів).
У будь-якому випадку, завдаючи шкоди законним інтересам держави та
суспільства, порушення митних правил має антигромадський характер.
- адміністративна протиправність як ознака порушення митних правил
полягає у тому, що дане діяння порушує загальнообов’язкові правила або
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процедури, здійснення яких передбачено митним законодавством, і які
охороняються заходами адміністративної відповідальності. Жодне діяння не
може бути визнане порушенням митних правил і за його вчинення не може
настати адміністративна відповідальність, якщо при цьому не було порушено
норми митного права.
- винність передбачає, що таке діяння як вільний прояв волі та свідомості
особи завжди повинно бути винним, тобто вчиненим навмисно або через
необережність. Відсутність вини ні в якому разі не дозволяє вважати дане
діяння (навіть якщо воно і протиправне) порушенням митних правил.
- адміністративна караність діяння означає, що будь-яка дія чи
бездіяльність може бути визнана порушенням митних правил тільки у тому
випадку, якщо за його вчинення нормами Митного кодексу України (далі – МК
України) буде передбачена адміністративна відповідальність. Можливість
застосування стягнення є загальною властивістю порушень митних правил [1, с.
203].
Вищеперераховані та висвітлені ознаки порушення митних правил хоч і є
загальними для усіх різновидів адміністративних правопорушень, вони все ж
таки дозволяють виявити та відмежувати їх від інших варіантів соціальної
поведінки

осіб,

але

не

дозволяють

притягти

правопорушника

до

адміністративної відповідальності. Цьому сприяє юридичний склад порушення
митних правил.
Отже, з урахуванням вищезазначених ознак, на думку В. В Ченцова,
порушення митних правил – протиправне, винне діяння, що посягає на
встановлений порядок здійснення митної справи і за яке МК України
передбачено адміністративну відповідальність [1, с. 203].
Проте, слід констатувати, що з прийняттям МК України проблема
визначення даного поняття відпала. Так, відповідно до ст. 458 МК України
порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє
собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що
посягають на встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства
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України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного
призначення через митний кордон України, пред’явлення їх органам доходів і
зборів для проведення митного контролю та митного оформлення, а також
здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або
контроль за якими покладено на органи доходів і зборів цим Кодексом чи
іншими законами України, і за які цим Кодексом передбачена адміністративна
відповідальність [2].
Поняття «адміністративна відповідальність за порушення норм митного
законодавства», на відміну від поняття «відповідальність за порушення митних
правил» є більш ширшим, оскільки митне законодавство складається з МК
України, інших законів України з питань державної митної справи, відповідних
указів Президента України і постанов Кабінету Міністрів України [3, с. 570].
Тоді, як відповідальність за порушення митних правил є лише видом
адміністративного правопорушення.
Відповідальність за порушення митного законодавства залежить від
характеру правопорушення (правопорушень). У зв’язку з цим, безпосередньо
визначати

поняття

«відповідальність

за

порушення

норм

митного

законодавства» слід розуміти як різновид адміністративної відповідальності,
коли винна особа притягується до адміністративної відповідальності за
порушення митного законодавства, тобто МК України, інших законів України з
питань державної митної справи, відповідних указів Президента України і
постанов Кабінету Міністрів України.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, доходимо до висновку, що
поняття «відповідальність за порушення митних правил» та «адміністративна
відповідальність за порушення норм митного законодавства» співвідносяться
між собою як частина і ціле. Порушення митних правил є адміністративним
правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з
необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений цим
Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення
товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон
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України, пред’явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного
контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що
перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на органи
доходів і зборів цим Кодексом чи іншими законами України, і за які МК
України передбачена адміністративна відповідальність. Відповідальність за
порушення норм митного законодавства – це різновид адміністративної
відповідальності,

коли

винна

особа

притягується

до

адміністративної

відповідальності за порушення митного законодавства, тобто МК України,
інших законів України з питань державної митної справи, відповідних указів
Президента України і постанов Кабінету Міністрів України.
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Тематика: Економічні науки
ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗУМОВНОГО БАЗОВОГО
ДОХОДУ
Іличок Богдан Іванович
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Інституту адміністрування та післядипломної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
Мармуляк Анна Сергіївна
аспірант Львівського державного інституту безпеки життєдіяльності
Щороку штучний інтелект стає все більшою рушійною силою технічного
прогресу в нашій прогресуючій цифровій цивілізації. Вже в 20-х роках ХХІ
століття

відбудеться

глобальна

автоматизація

трудових

процесів,

що

спричинить суттєве скорочення чисельності робочих місць.
Вченими прогнозується, що до 2035 року 70% нинішніх робочих місць,
зокрема – пов’язаних з виконанням рутинної фізичної праці, буде заміщено
штучним інтелектом.
За вищезазначених обставин перед державами постають проблеми
зростання природного рівня безробіття за рахунок суттєвого збільшення рівня
структурного безробіття. Це, в свою чергу, спричиняє необхідність надання все
більших обсягів допомоги для інтеграції в соціум осіб, які втратили
перспективу працевлаштування внаслідок зникнення з ринку праці робочих
місць та спеціальностей, якими ті володіють.
Вищенаведена інформація не означає, що людям раптом стане ніде
працювати. Сьогодні кожен день виникають нові професії, а в розвинених
країнах вже понад 70% економіки припадає на сферу обслуговування. Проте,
перехідний період, поки люди позбудуться основної зайнятості і не знайдуть
ще нову роботу, буде не лише болючим, але дуже масовим. Цей процес
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супроводжуватимуть масові страйки, мітинги, голосування за популістів та
інші руйнівні явища суспільно-політичного розвитку.
Для розв’язання проблем перехідного періоду до часу остаточного
панування у виробництві штучного інтелекту в нагоді стане безумовний
базовий дохід (ББД). Безумовний базовий дохід – це коли держава регулярно
дає громадянам гроші просто так, як гарантований мінімум доходів незалежно
від того, працюєш ти чи ні. Тобто, люди будуть втрачати робочі місця, але,
отримуючи ББД - не залишаться без засобів до існування.
Стягуючи податки з роботизованої праці за рахунок фактора збільшення
продуктивності, суспільство буде фінансово спроможним підтримувати своїх
громадян, що втратили фізичну перспективу заробляти засоби до існування. Це
відбуватиметься на фоні того, що країни зможуть домагатися більш серйозного
зростання ВВП при менш інтенсивному використанні природних ресурсів.
Соціальна концепція ББД передбачає регулярні виплати громадянам
якогось гарантованого мінімуму. Причому допомога повинна надходити всім
членам суспільства, незалежно від рівня доходу, необхідності працювати тощо.
Ще одна варіація цієї ідеї - безумовні базові послуги: коли замість
гарантованого доходу громадяни мають право, приміром, на безкоштовну
освіту чи лікування.
З цього приводу засновник Facebook Марк Цукенберг зазначає: “Ми
повинні пропрацювати такі ідеї як безумовний базовий дохід, щоб гарантувати
кожному можливість пробувати нові ідеї. Багато людей не можуть
зважитися почати власний бізнес, тому що їм потрібно годувати сім’ю, а
фінансової страховки на випадок невдачі вони не мають. Безумовний базовий
дохід забезпечив би таку страховку”[1].
Звісно, що ця ідея соціальної рівності має свої плюси та мінуси. Тому на
даний час відбуваються експерименти з метою знайти ідеальну формулу ББД,
яка буде найменш обтяжливою для державного бюджету та найбільш
ефективною для людей та суспільства в цілому.
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У 1986 році була створена Європейська мережа базового доходу (BIEN),
що об'єднала прихильників ББД. А в 2004 році цю структуру перетворили у
Всесвітню мережу базового доходу. Мета даної організації – поєднувати
вчених, студентів та активістів з різних країн, зацікавлених в темі базового
доходу, а також популяризувати цю соціальну ідею на планеті. Для цього BIEN
щорічно проводить конференції, обговорює дослідження, поширює нові ідеї
щодо впровадження ББД.
В цілому, на даний час експерти вивчають можливість впровадження
різних

моделей

базового

доходу.

Наприклад,

професор

Віденського

університету економіки Франц Херрманн вважає, що ББД треба формувати у
вигляді мінімального набору товарів та послуг. Австрійський соціолог
Манфред Фюльзак впевнений: забезпечити виплати базового доходу потрібно
не тільки громадянам своєї країни, а й прикордонних територій, щоб знизити
потоки мігрантів.
В якості аргументів "за" аналітиками називаються боротьба з бідністю,
реалізація права на свободу від рутинної праці, викорінення злочинності,
зниження витрат на охорону здоров'я. Аргументами "проти" є: ризики масового
припливу мігрантів та значне навантаження на бюджети країн.
Щоправда, усі дослідники погоджуються, що впровадження ББД
дозволило б позбутися неефективних соціальних програм. Адже чинна система
соціального захисту демотивує багатьох індивідів шукати роботу. Частіше від
інших безробітними стають низькокваліфіковані працівники. Трапляється й
таке, що якщо вони знаходять якусь роботу, то заробляють не більше, ніж їм й
так дає держава.
У 2017 році Фінляндія стала першою країною, яка вирішила на практиці
випробувати сучасну ідею безумовного базового доходу. Уряд Фінляндії
сподівався, що заміна допомоги з безробіття ББД мотивуватиме безробітних
людей шукати роботу.
У Фінляндії прихильники концепції ББД вважають, що він допоможе в
боротьбі з бідністю, оскільки дасть людям час на пошуки роботи чи на
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отримання освіти для здобуття нової спеціальності. Важливість запровадження
базового доходу посилюється ще й роботизацією багатьох професій в
Фінляндії, в результаті якої все більше людей втрачають роботу. Уряд
Фінляндії прагнув перевірити ці тези на практиці та зрозуміти, чи можна
використовувати інструмент ББД для реформування системи соціального
забезпечення.
Слід наголосити, що хоча ідея ББД передбачає, що кожен громадянин
країни отримує від уряду гарантовану суму грошей - безвідносно до того,
скільки вони заробляють, і чи працюють взагалі, то умови експерименту у
Фінляндії дещо відрізнялися: в ньому брали участь виключно безробітні.
Впродовж січня 2017 по грудень 2018

в країні реалізовували

експеримент і двом тисячам безробітних виплачували щомісячний платіж у
розмірі 634 доларів - без жодних умов. Мета експерименту - зрозуміти, як це
вплине на їхню поведінку - зокрема, чи почнуть вони шукати роботу?
Виявилося, що виплати ніяк не вплинули на показники зайнятості в
учасників дослідження. Проте вони почали відчувати себе щасливішими і в них
знизилося відчуття стресу. Переважаюча кількість опитаних респондентів
вважають, що говорячи про концепцію ББД, взагалі не варто думати про
скорочення показників безробіття. На їхню думку, якби метою експерименту у
Фінляндії було зробити людей щасливішими, то в такому разі результати
вищезазначеного експерименту можна було б вважати тріумфальними.
В Україні ідею ББД активно підтримують та не менш активно
критикують. Чимало з тих, хто проти впровадження ББД, кажуть, що подібна
схема буде для державного бюджету занадто дорогою, а також може викликати
синдром залежності і культуру, за якої люди очікуватимуть грошей, нічого при
цьому не роблячи.
Доходи бюджету України можна швидко подвоїти, зменшивши офшорні
зловживання олігархії та системно обмеживши тіньовий оборот роздрібних
торговців. Також, опоненти взагалі не мають аргументів проти того, що
середній клас в Україні самотужки забезпечує собі ББД через пасивний дохід,
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зокрема – через набуття нерухомості та подальшого її здавання в оренду. І в
цьому випадку, ніхто навіть не пробує стверджувати про появу утриманської
культури у орендарів.
Перше загальноєвропейське опитування в квітні 2016 року показало, що
64% жителів Євросоюзу підтримали б запровадження безумовного основного
доходу. При цьому тільки 4% громадян підтвердили, що після його введення
відмовилися б працювати [2].
Фінляндія стала першою в експериментах з ББД, але не залишається
одинокою. На даний час різні варіанти ідеї ББД тестують у багатьох країнах.
Уряд Італії розробляє план під назвою "дохід громадянина". До жовтня 2019
року влада нідерландського міста Утрехт також проводила експеримент з ББД
під умовною назвою Weten Wat Werkt - "Знай, що працює" [3]. На сьогодні цей
перелік країн-експериментаторів ББД є значний.
На даний час багато науковців вивчають матеріали дослідження ББД щоб
зрозуміти, наскільки фактор існування ББД мотивує людей до роботи та
намагаються

зрозуміти,

які

ще

заходи

необхідні,

аби

вдосконалити

ефективність подібної програми. У разі розроблення та впровадження
успішного механізму, не викликає сумнівів, що розвинені країни почнуть
поступово переходити до введення таких практик. За таких обставин ми
побачимо світ, в якому вже не ринок буде диктувати людині, як жити і де
працювати, а людина стане керувати ринком. Хоч зараз ці слова звучать
утопічно, ймовірно, що через 20-30 років нікого не можна буде здивувати
втіленою соціалістичною мрією, реалізувати яку вдасться капіталізму.
Список літератури:
1. Творець Facebook пропонує платити тим, хто не має роботи [Електронний
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3. У Фінляндії підвели перші підсумки експерименту з гарантованим
доходом- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://dt.ua /WORLD/ ufinlyandiyi-pidveli-pershi-pidsumki-eksperimentu-z-garantovanim-dohodom.

Тематика: Економічні науки
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Ілліч О.В.
магістрантка
Атаманюк Д.В.
доц. к.е.н.
Львівський державний університет фізичної культури ім.Івана
Боберського;
Ломброзо В.О.
головний спеціаліст сектору з питань доброчесності та запобігання
корупції департаменту “Адміністрація міського голови” Львівської міської ради
Ринок хореографічної освіти в Україні стрімко розвивається. Таким
чином, українці можуть використати досвід інших країн для того, щоб зберегти
та розвинути найкращі надбання української хореографії в позашкільній освіті
в нових ринкових умовах.
Метою цього огляду є дослідження та виокремлення тих складових
зарубіжного досвіду менеджменту шкіл та гуртків хореографічної позашкільної
освіти, які можуть бути використані в сьогоденних українських реаліях.
Методи дослідження: аналіз спостережень авторів статті, опитування,
порівняльний аналіз, аналіз літературних джерел та інформації з інтернету.
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Результати: Порівнюючи реалії позашкільної хореографічної освіти
сучасної України, досвід роботи в Новій Зеландії однієї з авторів статті пані О.
Ілліч (засновника та директора школи народно-сценічного танцю «Калина»,
м.Окленд; організатора чисельних концертів та фестивалів), а також
дослідження сектору з питань доброчесності та запобігання корупції
департаменту “Адміністрація міського голови” Львівської міської ради та
виділяючи практично важливі для сьогодення України моменти, необхідно
приділити увагу особливостям стратегічного менеджменту хореографічних
шкіл. Аналізуючи аспект стратегічного планування хореографічної діяльності в
обох країнах, відмічаємо деякі спільні риси та відмінності:
вподобання
дітей

уподобання
батьків

фінансові
можливості
батьків

Україна
більшість дітей
зацікавлені або принаймні
толерантні до різних
напрямків танцювального
мистецтва
чимало батьків
підтримують бажання
дітей або мотивують дітей
вивчати хореографічні
дисципліни різноманітних
напрямів

Нова Зеландія
чимало дітей цікавляться
вивченням хореографічних
дисциплін, але здебільшого це –
дівчатка

батьки підтримують та
мотивують дітей (переважно
дівчаток) вивчати класичний
балет (програма RAD) та деякі
напрямки сучасного танцю.
Заняття бальними,
фольклорними та народносценічними танцями для дітей є
окремим і не великим сегментом
ринку
ціни на заняття
заняття балетом, сучасними
танцювальними
танцювальними напрямками та
дисциплінами є
народно-сценічним танцем є
варіативними – існують
доступними для батьків з, як
заняття за доступними для мінімум, середньостатистичним
більшості батьків цінами
доходом. Регулярні заняття
(в основному,
бальними танцями можуть
фольклорний та народно- оплатити батьки з доходом вище
сценічний танець), дещо
середнього
вищі (класичний балет та
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Місц
розташування
танцювальної
школи

стабільність
ринку
споживачів
(діти та їх сім’ї)
ринок
споживачів
готового
продукту
(концертна
діяльність)

фактор
конкуренції

особливості
менталітету та

сучасні напрямки
танцювального
мистецтва) та досить
високі (бальний танець).
враховуючи добре
розвинену транспортну
інфраструктуру більшості
великих та середніх
населених пунктів, місце
розташування школи не є
критичним фактором при
її виборі
ринок є відносно
стабільним

транспортна інфраструктура не
розвинена, всіх дітей до 18 років
мають перевозити на заняття та
виступи дорослі, тому місце
розташування школи є
критичним фактором

ринок є нестабільним через
великий відсоток переїздів на
нове місце проживання (через
зміну роботи, тощо)
за умови підготовки
за умови підготовки якісної
якісної концертної
концертної програми або
програми або окремих
окремих номерів, колективи
номерів, колективи мають мають можливість
можливість
організовувати власні концерти,
організовувати власні
брати участь у фестивалях,
концерти, брати участь у
концертах, конкурсах; ринок
фестивалях, концертах,
глядачів є поліетнічним
конкурсах; ринок глядачів
є здебільшого
моноетнічним
умови роботи для
умови роботи кожного
кожного коллектива
коллектива продиктовані ринком
формуються під впливом позашкільних освітніх послуг
різноманітних факторів, в
тому числі наслідків
минулого тоталітарного
режиму, що є перешкодою
для здорової конкуренції в
нових ринкових умовах та
гальмує розвиток галузі
споживачі освітньої
споживачі освітньої послуги
послуги схильні
ставляться до освітньої
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їх вплив на
якість освіти

корупційна
складова

індекс
сприйняття
корупції в
країні в цілому
(CPI) згідно з
рейтингом 2018
р. [http://cpi.tiukraine.org/]
100 - корупція
повністю
відсутня, 0 корупція
підміняє собою
державу
інклюзивність
освіти
зовнішні
результати
(можливість
виступів для
учасників

сприймати будь-який
освітній процес, як
авторитарний та ставити
себе в залежність від
організації, що надає
освітню послугу; таким
чином обидві сторони (і
надавач, і споживач
освітньої послуги часто не
отримують бажаного для
них результату)
Бува присутня через
незнання або ігнорування
чинного законодавства та
моральних норм деякими
учасниками освітнього
процесу, що негативно
впливає на якість освіти
32 (120 місце в
рейтингу)

організації як такої, що працює
для їх дітей за їх гроші і ставлять
до такої організації чіткі вимоги,
що сприяє розвитку ринку
освітніх послуг

поступово
впроваджується
існує чимало
можливостей для
виступів танцюристів
(концерти колективів,
фестивалі, конкурси),

інклюзивна

відсутня

87 (2 місце в рейтингу)

є чимало можливостей для
виступів танцюристів
(переважно фестивалі та
концерти), участь - на умовах
організаторів (виступаючим

661

позашкільної
хореографічної
освіти)

хо
хореографічна
освіта як
частина
державної
шкільної освіти

більшість з них включає
фінансову підтримку
конкурсів та концертів з
боку батьків
виступаючих, умови
участі в цих подіях - не
завжди прозорі для
учасників та суспільства
хоУ хореографічні
дисципліни входять до
навчальних програм
деяких державних
загальноосвітніх шкіл, але
не дають додаткових балів
при вступі до вищих
навчальних закладів.

виплачується винагорода або
висловлюється подяка від
організаторів), умови участі в
усіх подіях - прозорі

виконавські види мистецтва
(Performing Arts), в тому числі
танці (Dance) є частиною
державної шкільної програми і в
деяких навчальних закладах
(наприклад, Selwyn College в
м.Окленд)
можуть
дати
додаткові бали для вступу до
вищих
навчальних
закладів.[https://selwyn.school.nz].

Нова Зеландія має високорозвинену економіку, здатну забезпечити
відносно високий рівень життя. На частку послуг припадає 71% від ВНП, на
промисловість — 12.2%, на сільське господарство та інші складові первинного
сектору господарства — 7.6%. [https://stats.govt.nz]. Нова Зеландія займає перше
місце в світі за індексом простоти ведення бізнесу - індекс порівняння простоти
підприємницької діяльності між країнами світу, що укладається Світовим
банком на основі річних даних.[https://uk.wikipedia.org/]
Для порівняння: США займають 6 місце, а Україна – 64 місце за цим
показником. Значним фактором, що впливає на простоту ведення бізнесу є
чіткість та прозорість податкової системи.
Позашкільну освіту в Новій Зеландії можна поділити на три основних
сектори за принципом фінансування:
1.

Проекти, які фінансує держава (переважно проекти корінного

народу Нової Зеландії – маорі).
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2.

Проекти, які мають фінансову підтримку від культурних товариств

(гуртки при культурних товариствах).
3.

Проекти, які працюють за принципом самоокупності - бізнеси.

Ринок надання хореографічних послуг напряму залежить від економічних
реалій у країні та регіоні впровадження зазначеної діяльності. Наприклад,
ринок будь-яких послуг, зокрема позашкільної хореографічної освіти, більш
розвинутий в умовно великих містах (Київ, Дніпро, Харків, Львів - в Україні та
Окленд, Веллінгтон, Крайстчерч - в Новій Зеландії). Разом з тим, хотілось би
звернути увагу на те, що в більшості країн з розвиненою економікою, надання
навчальних послуг стимулює держава та муніципалітети, замовляючі відповідні
послуги через процедуру публічних закупівель. Тим самим, створюючи
додатковий попит на послугу, та посилюючи змагальність серед надавачів цих
послуг. Проблеми організації та проведення публічних закупівель та їх
наслідки на економіку досліджено у «Звіті про аналіз публічних закупівель у
місті Львові», створений Сектором з питань доброчесності та запобігання
корупції департаменту “Адміністрація міського голови” Львівської міської
ради.
Висновки: Хореографічна діяльність в Україні активно розвивається,
особливо на комерційних засадах.
Перехід на ринкові принципи діяльності необхідний, але цей процес буде
більш результативним, якщо всі зацікавлені сторони будуть йому сприяти і
враховувати зарубіжний досвід.
Для засновників позашкільних хореографічних груп першочерговою
проблемою є доступ до необхідної матеріальної бази на сприятливих прозорих
умовах.
Просування послуг хореографії пов'язаний також із економічними
можливостями

населення: як ринку споживачів хореографічних освітніх

послуг, так і ринку споживачів готового продукту (виступів, концертів, тощо).
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Важливою передумовою збільшення попиту на участь в позашкільних
хореографічних колективах є пропаганда хореографічного мистецтва та
організацій,які займаються цим видом діяльності .
Відносно невеликі хореографічні колективи та початкуючі групи не
мають достатніх фінансових та професійних можливостей

здійснення

рекламних компаній. Вирішення названої проблеми доцільно здійснювати
колективними зусиллями, об’єднуючись в асоціації, а також зусиллями та
засобами

діючих

центрів

культури

та

фахових

періодичних

видань,спонсорської підтримки в тому числі і ЗМІ.
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Огляд присвячений менеджменту позашкільної хореографічної освіти у
Новій Зеландії та можливості використання цього досвіду в Україні. Проведено
порівняння особливостей місцевого ринку обох країн. Проаналізований
потенціал України у порівнянні з Новою Зеландією та виокремлені фактори
впливу на ринок позашкільної хореографічної освіти.
The review focuses on the management of extracurricular choreographic
education in New Zealand and the potential of using this experience in Ukraine. The
characteristics of the local market of both countries are compared. The potential of
Ukraine in comparison with New Zealand is analyzed and the factors influencing the
extracurricular choreographic education market are highlighted.
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Під час укладення зовнішньоторговельного контракту вагоме значення
мають

базисні

умови

поставки,

які

майже

повністю

регулюють

взаємовідносини продавця і покупця на предмет угоди, переходу повноважень
зі страхування та ризиків, а також впливають на формування витрат
підприємства і на запланований фінансовий результат від проведеної операції.
Наразі усі представники бізнесу використовують правила Інкотермс в
редакції 2010 року, але вже сьогодні нові торгові терміни Incoterms 2020
розробляються в Міжнародній торговій палаті (ICC) комітетом експертів –
Редакційною групою. До складу комітету входять юристи зі Сполучених
Штатів Америки, Великобританії, Франції, Туреччини, Німеччини, а також
вперше увійшли представники Китаю та Австралії. Редакційна група повинна
спростити правила, видалити зайві базиси поставок, які можуть викликати
плутанину у використанні торгових термінів, більш чітко роз’яснити всі умови
поставок для експортерів та імпортерів по всьому світу.
Правила «Інкотермс» представляють собою сукупність міжнародних
комерційних термінів, що публікуються Міжнародною торговою палатою.
Вони є загальновизнаним міжнародним стандартом і використовуються по
всьому світу при укладенні, як зовнішньоторговельних контрактів купівліпродажу товарів, так і всередині країни [1].
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Правила Incoterms («Інкотермс») представляють скорочені за першими
трьома літерами торгівельні терміни, які відображають підприємницьку
практику

в

договорах

міжнародної

купівлі-продажу

товарів.

Правила

«Інкотермс» визначають в основному обов'язки, вартість і ризики, що
виникають при доставці товару від продавців до покупців [2].
Ці умови також визначають обов'язки сторін з постачання і прийняття
товару. Дозволяють максимально спростити формулювання укладеного
договору купівлі-продажу і найголовніше, вибір тої чи іншої умови поставки на
основі «Інкотермс». Також багато в чому визначають ціну товару, розподіл між
покупцем і продавцем витрат з доставки товару, тобто в кінцевому рахунку
комерційну ефективність угоди.
Основною перевагою «Інкотермс» є те, що сторонам контракту не
потрібно окремо прописувати в договорі повний перелік їх прав та обов’язків за
договором, так як уніфіковане тлумачення термінів дозволяє досягти такого
порозуміння, при якому у сторін зовнішньоторговельного контракту не виникне
суперечностей щодо його умов.
Проте, незважаючи на довгу історію та всі тлумачення правил
«Інкотермс», до сьогодні неможливо уникнути непорозумінь та суперечок
пов’язаних з їх використанням. Для кращого розуміння ситуації слід дослідити
проблематику та шляхи вдосконалення правил «Інкотермс».
З 1 січня 2020 року у всьому світі вступає в дію нова редакція
правил Інкотермс 2020. Тож, варто розглянути, які зміни готуються
в редакції Інкотермс 2020.
Чинна редакція цих правил містить 11 торговельних термінів, поділених
на два окремі класи: Правила для будь-якого виду або видів транспорту
і Правила для морського й внутрішнього водного транспорту. При об’єднанні
термінів у чотири традиційні групи (Е, F, С, D), зведену таблицю торговельних
термінів Інкотермс 2010 представлено в табл. 1.
Редакція Інкотермс 2020 передбачає, що із зазначеного переліку буде
вилучено позиції EXW, FAS і DDP.
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Таблиця 1
Групи торговельних термінів Інкотермс 2010
Група

Вид транспорту

Умова Характеристика

Група Е
Відвантаження
Група F
Основне
перевезення,
неоплачене
продавцем

Будь-який вид
транспорту
Будь-який вид
транспорту.
Морський
і внутрішній
водний транспорт.
Морський
і внутрішній
водний транспорт
Морський
і внутрішній
водний транспорт.
Морський
і внутрішній
водний транспорт.
Будь-який вид
транспорту
Будь-який вид
транспорту

EXW

Група С
Основне
перевезення,
оплачене
продавцем

FCA
FAS

Франко-завод
(назва місця)
Франко-перевізник (назва
місця).
Франко уздовж борту судна
(назва порту відвантаження).

FOB

Франко-борт (назва порту
відвантаження)

CFR

Вартість і фрахт (назва порту
призначення).

CIF

Вартість, страхування і фрахт
(назва порту призначення).

Фрахт/перевезення оплачені
до (назва місця призначення).
СIР
Фрахт/перевезення
і страхування оплачені
до (назва місця призначення)
Будь-який вид
DAТ Поставка на терміналі (назва
Група D
Доставка
транспорту
термінала).
Будь-який вид
DАР
Поставка в пункті (назва
транспорту
пункту).
Будь-який вид
DDP
Поставка з оплатою мита
транспорту
(назва місця призначення)
Джерело: сформовано автором на основі [3]
CPT

ЕХW рідко застосовується і не відповідає Митному кодексу ЄС. Умови
EXW у практиці міжнародної торгівлі застосовуються досить рідко і в
основному орієнтовані на здійснення поставок усередині країни, коли
продавцеві вигідно передати покупцеві товар на власному складі.
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FAS можна замінити FCA. Формальною підставою для скасування умови
FAS «вільно уздовж борту судна» є недостатньо активне його використання
учасниками зовнішньоторговельних операцій. Передбачається, що таку умову
можна замінити умовою FCA, що належить до тієї самої групи.
Замість умов DDP – DTP і DPP. Замість умов DDP планується
запровадити дві нові умови: DTP (доставка на терміналі з оплатою мита), що в
основному відповідає умові DAТ, але при цьому продавець оплачує всі
імпортні мита – і доставку товарів до термінала в країні покупця, і DPP
(доставка до місця з оплатою мита), що в основному відповідає умові DАР, але
при цьому продавець також оплачує імпортні мита та доставку, але вже не до
термінала, а до вказаного місця призначення.
Новий термін CNI. Інкотермс 2020 передбачає також ще один новий
термін, а саме «умова поставки CNI» (вартість і страхування), яка припускає,
що продавець виконав поставку, коли застрахований продавцем товар
розміщено у зазначеному порту відвантаження, з переходом у тому самому
місці всіх ризиків від продавця до покупця.
Умову FCA буде поділено на дві. В Інкотермс 2020 умову FCA можливо
буде поділено на дві, одна з яких

використовуватиметься при здійсненні

морських контейнерних перевезень, а друга – винятково для наземного
транспорту [4].
На завершення можна зазначити, що в міжнародній практиці трактування
перевізниками та експедиторами деяких умов поставок згідно з різними
редакціями правил інтерпретації комерційних термінів у договорах перевезення
і транспортно-експедиторських договорах, як правило, значно відрізняється
від трактування цих самих термінів у міжнародних договорах купівлі-продажу.
У результаті існує досить високий ступінь ризику виникнення збитків
учасників зовнішньоторговельної угоди через підміну понять умов поставки
на службові терміни, які використовуються при транспортному експедируванні.
Таким чином, від нової редакції Інкотермс 2020 очікується більш детальне
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пророблення правил застосування комерційних термінів, що дасть змогу
учасникам ЗЕД ефективніше здійснювати свою діяльність.
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Тематика: Економічні науки
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА
Калинюк В.В.
Одеський регіональний інститут державного управління
при Президентові України
студентка магістратури
Науковий керівник — доц. Маковеєва О.В.
Інвестиційна привабливість підприємства є безумовним чинником
ефективного функціонування підприємств різних організаційно — правових
форм. Високий рівень інвестиційної привабливості формує і зміцнює видимі і
приховані переваги перед своїми конкурентами [1, c. 18].
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Інвестиційна привабливість в сучасних умовах набуває все більшої
актуальності,

підтвердженням

є

низки

наукових

робіт

та

публікацій

вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як: І.О. Бланк, О.П. Градова, В.І.
Карсекін, Б. Коласс, Я. Комаринський, М.М. Крейнина, О.В. Мертенс, А.А.
Перес.
Інвестиційна привабливість підприємства — це комплексний показник
що характеризує доцільність інвестування засобів в це підприємство.
Інвестиційна привабливість підприємства залежить від безлічі чинників таких
як політична, економічна ситуація в країні, регіоні, досконалість законодавчої і
судової влади, рівень корупції в регіоні, економічна ситуація в галузі,
кваліфікація персоналу, фінансові показники. Основні складові інвестиційної
привабливості зображені на рисунку 1 [2, с.212].

Рисунок 1 — Основні складові інвестиційної привабливості
На

рисунку

2

показано

середовище

формування

інвестиційної

привабливості підприємства[3, с. 98]. Виходячи з нього, можна сказати, що
підприємство є кінцевою точкою вкладення коштів і для того щоб визначити
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рівень інвестиційної привабливості підприємства необхідно враховувати
фактори впливу не тільки на інвестиційну привабливість підприємства, а і
фактори, які обумовлюють інвестиційну привабливість країни, галузі та
регіону.

Інвестиційна
привабливість
держави

Інвестиційна
привабливість
регіону

Інвестиційна
привабливість
галузі

Інвестиційна
привабливість
підприємства

Рисунок 2 — Середовище формування інвестиційної привабливості
підприємства
Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства,
можна умовно розділити на дві групи: зовнішні і внутрішні. Перелік даних
факторів, які різною мірою впливають на інвестиційну привабливість
підприємств, подано в таблиці 1[4].
Зовнішніми чинниками виступають ті чинники, які не є результатом
діяльності самого підприємства, а утворюються в зовнішньому середовищі. В
якості

внутрішніх

факторів

виступають

конкретні

результати

роботи

підприємства.
Таблиця

1

—

Фактори

впливу

на

інвестиційну

привабливість

підприємства
Чинники
Соціальні
Політична ситуація в країні

Конкуренції
Інфраструктурні

Складові даного чинника
Зовнішні
демографічна ситуація в країні, попит споживачів.
бюджетно-податкова
політика,
грошово-кредитна,
амортизаційна, цінова, валютна, інноваційна політика,
нормативне законодавче регулювання.
стан конкуренції галузевого ринку, наявність рівних
конкурентів.
близьке розташування підприємства до основних джерел
сировини та споживачів продукції.
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Ринкові

Технологічні

Фінансово-економічний
підприємств
Безпека вкладень
Виробничо-технологічні
Інституціональний
Інформаційний
Ділова репутація

розмір ринку, темп зростання потенціалу, циклічність
попиту, еластичність цін, прибутковість, диференціація
продукту.
рівень технічних нововведень у галузі, складність
продукції і виробництва, капіталоємність і наукоємність
продукції.
Внутрішні
стан основні показники фінансово-економічної діяльності
підприємства.
інвестиційний ризик, фінансовий ризик.
продуктивність праці, рівень розвитку виробництва,
використані технології, наявність основних фондів.
організаційно-правова форма, особливості функціонування,
правовий статус, специфіка, якість управління.
наявність сучасного програмного забезпечення.
історія економічної діяльності підприємства.

Виходячи з проаналізованої інформації ми прийшли до висновку, що
оцінку

інвестиційної

привабливості

підприємства

треба

проводити

з

урахуванням як зовнішніх так і внутрішніх факторів впливу. Розглядаючи
зовнішні фактори впливу потрібно враховувати інвестиційну привабливість
країни в цілому, інвестиційну привабливість регіону та галузі. До показників
що характеризуватимуть інвестиційний клімат держави відносять економічну
та політичну стабільність, сприяння ведення бізнесу, бюджетно-податкову
політику та рівень корупції в країні. Інвестиційна привабливість регіону
відображає вигідність або невигідність вкладення грошових коштів в даний
економічний район. Інвестиційна привабливість галузі перш за все визначається
привабливістю продукції, станом конкуренції в галузі та її прибутковістю
загалом.
Для інвестора аналіз внутрішніх факторів є більш важливим та
інформативним, адже внутрішні фактори безпосередньо залежать від діяльності
підприємства на відміну від зовнішніх, що є заздалегідь визначними.
Основними внутрішніми факторами впливу на інвестиційну привабливість
підприємства є:
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визначення виробничих потужностей підприємства, його фінансовий та
трудовий потенціал, конкурентоспроможність продукції та рівень технікотехнологічного оснащення підприємства.
Інвестиційній привабливості на підприємстві повинне надаватися одне з
ключових

значень,

оскільки,

спираючись

на

існуючу

інвестиційну

привабливість підприємства, інвестори вирішують для себе питання про
фінансування власних засобів в це підприємство, що відповідно, прямим чином
впливає на його успішне функціонування, зміцнення позицій на ринку і на
подальший розвиток в довгостроковий перспективі.
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Визначення

підприємства

чинників

[Електронний

впливу

на

ресурс].

інвестиційну
–

привабливість

Режим

доступу:
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Тематика: Економічні науки
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВОВІДНОСИН ТА ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Калініченко З.Д.
к. е. н., доцент
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Торгівля перетворилась в одну із галузей, що динамічно розвивається, і в
якій процеси перетворень протікають найактивніше. Популярності набувають
нові формати торговельних об'єктів, що сприяє збільшенню кількості робочих
місць,

забезпеченню

роботою

вивільнених

із

інших

сфер

діяльності

працівників. Актуальним завданням є створення ефективної системи правового
регулювання торгівлі, особливо у сфері державної регламентації умов
функціонування цього виду економічної діяльності.
Законодавча база, яка регламентує відносини, пов'язані з торгівлею,
досить різноманітна, адже торгівля охоплює широке коло правових відносин.
Торгівлю

не

можна

оподаткування, митний

відділити

від

таких

сфер

господарювання,

як

контроль, захист прав споживачів, отримання

різноманітних дозволів, оренда та інші операції з нерухомістю, реклама тощо.
У загальному вигляді законодавчу базу, що регламентує сферу торгівлі, можна
умовно поділити на дві групи - документи, які безпосередньо регулюють
торгівлю, та документи, які опосередковано стосуються цієї сфери діяльності.
Слід відзначити, що дія нормативних актів може розповсюджуватися на всю
сферу відносин торгівлі, а може стосуватися окремого сегменту цих відносин.
Огляд нормативно-законодавчих актів, які регулюють торговельну
діяльність в Україні, дозволяє їх групувати таким чином [1]:
- захист прав споживачів і конкуренції у сфері торгівлі та ресторанного
господарства;
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- функціонування підприємств сфери торгівлі, ресторанного господарства
і послуг; здійснення торгівлі на ринках;
- умови продажу продовольчих і непродовольчих товарів;
- спеціалізована торгівля (лікеро-горілчаними та тютюновими виробами);
- питання щодо використання засобів реєструвальної техніки;
- питання щодо втрати товарів під час їх транспортування, зберігання та
реалізації.
На сучасному етапі виокремлюють три головні системи побудови
цивільного та торговельного (комерційного) права: франко-германська система
(або дуалістична); цивільно-моністична; торгово-моністична [2].
У загальному значенні торгівля - це організований у певній послідовності
процес товарно-грошового обміну, що відбувається в часі й просторі та
відображає сукупність економічних відносин із приводу обміну продуктами
праці й задоволення потреб споживачів у товарах і послугах у тому вигляді, в
такий час і в такому місці, які відповідають їх вимогам [3].
Специфіка торгівлі відбивається у властивих тільки їй торговельнотехнологічних процесах (закупівля, транспортування, приймання, зберігання та
підготовка до продажу товарів, торговельне обслуговування покупців, надання
торговельних послуг); в особливостях праці персоналу, що повинен мати
професійну підготовку; у спеціально створеній для роботи з товарами
матеріально-технічній базі (складська і торговельна мережа, спеціальне
обладнання,

транспортні

засоби

тощо);

в

технології

та

організації

торговельного обслуговування населення.
Господарський кодекс України, який встановлює основні принципи
побудови правових відносин у сфері торгівлі (купівлі-продажу), визначає
господарсько-торговельну діяльність як діяльність, що здійснюється суб'єктами
господарювання у сфері товарного обігу, спрямовану на реалізацію продукції
виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також
допоміжну діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання
відповідних послуг [4]. Залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), в
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межах якого здійснюється товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність
виступає як внутрішня торгівля або як зовнішня торгівля.
Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися суб'єктами
господарювання в таких формах: матеріально-технічне постачання і збут;
енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське
харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне
посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша допоміжна
діяльність із забезпечення реалізації товарів (послуг) у сфері обігу.
Отже, пропозицію товарів забезпечує торговельна діяльність, яка в
Національному стандарті України "Роздрібна та оптова торгівля: терміни та
визначення понять" трактується як ініціативна, систематична, виконувана на
власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб
щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі
операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних
та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача.
У країнах ЄС статистика торгівлі всю сферу торгівлі поділяє на чотири
основні види діяльності: оптова торгівля; роздрібна торгівля; торговельне
посередництво; готельне та ресторанне господарство, туризм.
В Україні відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності
торгівля належить до секції О, що має назву "Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжитку".
Національний стандарт України "Роздрібна та оптова торгівля: терміни та
визначення понять" визначає оптову торгівлю як вид економічної діяльності у
сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки
партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну
торгівлю або для виробничого споживання та надавання пов'язаних із цим
послуг, а роздрібну торгівлю як вид економічної діяльності в сфері товарообігу,
що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та надавання йому
торговельних послуг. Таким чином, у трактуванні оптової торгівлі акцент
зроблено на обсяг продажу товарів - партіями, та використанні товарів у цілях,
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не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім споживанням. Отже, головною
ознакою роздрібної торгівлі є реалізація товарів покупцям для некомерційного
використання, тобто для безпосереднього споживання.
Потрібно відзначити, що системної законодавчої регламентації оптової
торгівлі в переважній більшості іноземних держав не спостерігається. Можна
лише говорити про загальні вимоги до товарів, що продаються, які
поширюються на обидві форми торгівлі (оптову й роздрібну). До таких вимог,
наприклад, належать вимоги щодо обов'язкового маркування, сертифікації
деяких видів товарів, вимоги до їхнього пакування, а також низка додаткових
обмежень і вимог до обороту різних груп товарів (тютюн, алкоголь, лікарські
препарати та ін.). Оборот алкогольної продукції обмежений практично в усіх
державах за допомогою ліцензійних або інших дозвільних механізмів (США,
Велика Британія, Швейцарія та ін.). У деяких країнах (Франція, Німеччина)
оптовою торгівлею займаються вузькоспеціалізовані компанії, що реалізують
товари на оптових ринках, як звичайних, так і спеціалізованих за товарними
групами (м' ясо, риба, овочі, фрукти).
Протилежна ситуація спостерігається у сфері регулювання роздрібної
торгівлі. Якщо говорити про загальні тенденції державного регулювання цього
виду діяльності в іноземних державах, то як правило, правовідносини, що
виникають у сфері роздрібної торгівлі, регламентуються на двох рівнях [4].
Це відносини між органами влади і підприємцем, що здійснює
торговельну діяльність

та регламентація на законодавчому рівні форм

здійснення торгівлі та вимог до створення підприємств торгівлі.
В країнах ЄС законодавча база, пов'язана з регулюванням внутрішнього
ринку, спирається на традиційні національні закони і розвивається на основі
імплементації директив і постанов Євросоюзу. Торговельне законодавство
Франції, наприклад, регулює питання визначення домінування великих
торговельних мереж Впливовими регуляторами ринку на національному рівні,
особливо в країнах Західної Європи, США, є громадські організації - підприємницькі об'єднання, асоціації споживачів, профспілки, науково-дослідні
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інститути, які здійснюють зворотний зв'язок зі споживачами, бізнесом і урядом,
а

також

виконують

інформаційно-консультативні,

контрольні,

захисні,

наглядові та інші функції.
Отже, можна зробити висновок, що законодавство України, що регулює
торговельну діяльність, подібне до законодавства багатьох зарубіжних країн,
особливо у сфері регламентації правовідносин між продавцем і споживачем при
купівлі-продажу товарів, у тому числі щодо якості й безпеки товарів. Однак є й
певні відмінності. Зарубіжне законодавство, як правило, засноване на
загальному законі, що регламентує питання внутрішньої торгівлі, зокрема
взаємовідносини органів влади і суб'єктів торговельної діяльності, визначення
основних понять, основних принципів здійснення торговельної діяльності,
встановлення єдиних вимог до учасників торговельного процесу, регулювання
сучасних

видів

торгівлі

(електронна

торгівля,

мережевий

маркетинг).

Прогалиною українського торговельного законодавства є неврегульованість
питань щодо організації взаємовідносин торговельних мереж і постачальників.
У державному регулюванні торгівлі найбільш важливим питанням
вбачається регламентація, зведення правил і обмежень здійснення торговельної
діяльності. Розробка системи правил економічної поведінки для всіх учасників
процесу

необхідна

підприємницькій

для

надання

діяльності.

суб'єктам

Удосконалення

торгівлі

самостійності

механізму

в

державного

регулювання торгівлі передбачає розвиток самостійного господарювання
підприємств різних організаційних форм та форм власності.
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Тематика: Юридичні науки
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНИХ СУДОВИХ
АДМІНІСТРАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Калюх В.В.
магістрант, кафедра правознавства, ПУЕТ;
науковий керівник – доц. Білокінь Р.М.
Ідея формування системи інформаційного забезпечення Державних
судових адміністрацій в Україні (надалі – ДСАУ) полягає у: організаційному
структуруванні їх ресурсів в інформаційному середовищі; координації
інформаційної діяльності при використанні єдиних підходів до співпраці із
засобами масової інформації.
Під інформаційним забезпеченням ДСАУ розуміється поширення в
засобах масової інформації відомостей про її діяльність. Під інформаційною
політикою ДСАУ слід розуміти застосування комплексу заходів нормативноправового, організаційного, науково-дослідного, видавничого та іншого
характеру, спрямованих на гармонізацію відносин судової системи України і
суспільства, розуміння громадянами складності судової реформи, пропаганду
ідей правосуддя, а також на об՚єктивне висвітлення діяльності ДСАУ в засобах
масової інформації. Центральними поняттями у процесі правового регулювання
інформаційних відносин у сфері здійснення правосуддя є поняття «судова
інформація» та «інформаційні технології».
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Судова інформація визначається як цілеспрямований процес мінімізації
ентропії (невизначеності) щодо можливої, дозволеної та забороненої поведінки
суб՚єктів суспільних відносин у сфері процесуальної і позапроцесуальної
діяльності судів [5, с.

68]. Включення судової інформації як різновиду

соціально-значимої інформації у інформаційний процес вимагає застосування
інституту правового режиму. Концептуалізація зазначеного інституту детально
представлена в науці адміністративного права, наприклад, у роботах Д. Бахраха
[3, с. 40].
Для розкриття сутності правового режиму судової інформації необхідно
визначитися з домінантою дефініції правового режиму. В науковій літературі
виділяють два основних підходи до розуміння даної категорії: правовий режим
як функціональна характеристика права, особливий порядок правового
регулювання (А. Малько) [4, с. 19.]; правовий режим як система норм, що
регулюють певну діяльність різних суб՚єктів, їх відносини з приводу певного
об՚єкта (Д. Бахрах) [3, с. 410]. Згідно з другим підходом до зазначеної категорії
правовий режим судової інформації слід розглядати як систему встановлених
норм, які регулюють порядок її створення, порядок передачі та отримання
(включаючи встановлення режиму вільного / обмеженого доступу) і питання
захисту прав суб՚єкта в рамках такої інформації. Інформація, що стосується
судової практики, має специфічний характер та пов՚язана з охоронюваними
законом видами інформації, такими як: персональні дані, відомості, що
становлять державну, службову й іншу таємницю.
Актуальним є завдання класифікації судової інформації з метою
забезпечення громадян та організацій достовірною інформацією, з урахуванням
впровадження в ДСАУ автоматизованих інформаційних систем. На основі
теоретичних розробок провідних спеціалістів і аналізу чинного законодавства
найбільш обґрунтованою та зручною представляється класифікація судової
інформації в контексті наступних параметрів: а) за сферою застосування:
процесуальна,

управлінська,

нормативно-технічна,

правова,

фінансово-

економічна; б) за категорією доступу до інформації: загальнодоступна
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інформація; інформація, доступ до якої обмежується законами (інформація
обмеженого доступу); в) за видами інформації: інформація, отримана і відома
суддям, працівникам апарату судів, а також державним службовцям судової
системи в процесі діяльності по здійсненню правосуддя і забезпечення такої
діяльності; д) за видом носія: на паперовому носії, відео- і звукова інформація
або електронна комп՚ютерна інформація; е) за ступенем конфіденційності:
відкрита, конфіденційна, державна таємниця; ж) за порядком надання або
поширення: вільно поширювана інформація; інформація, що надається за
згодою осіб, які беруть участь у відповідних відносинах; інформація, яка згідно
із законами підлягає наданню та поширенню інформації, поширення якої в
країні обмежується або забороняється; к) за правовим статусом: інформація, яка
має

юридичне

організованості

тлумачення,

нормативно-довідкова;

(впорядкованості):

документована

та

л)

за

інша

ступенем
інформація;

інформаційні ресурси і вільна інформація, що не знаходиться в інформаційних
системах; систематизована і несистематизована інформація [6, с. 40].
При прийнятті чи участі в інформаційному обміні, ДСАУ, з одного боку,
є виробниками та розповсюджувачами судової інформації, з іншого –
споживачами правової інформації та потенційними користувачами нових
технологій судової інформації. У зв՚язку з неоднорідністю конфіденційної
інформації про діяльність ДСАУ, окремі автори пропонують диференціювати
правові режими судової інформації на режим персональних даних та режим
службової таємниці. Виділення режиму персональних даних ґрунтується на
особливому рівні правового регулювання. В режимі службової таємниці
функціонує конфіденційна інформація щодо діяльності ДСАУ, технології,
методології

прийняття

рішень

(службова

інформація

обмеженого

розповсюдження), а також конфіденційна інформація, що надійшла до ДСАУ
від фізичних та юридичних осіб [3, с. 41].
Засобом підвищення результативності інформаційного обміну в ДСАУ є
інформаційні

технології.

Ефективне

здійснення

правосуддя

у

процесі

судочинства передбачає запровадження сучасних інформаційних технологій,
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безпосередньо в процедуру проведення правосуддя і, діяльність по його
забезпеченню.
Для функціонування інформаційних структур ДСАУ характерною є їх
недостатня взаємодія між територіальними управліннями ДСАУ (надалі – ТУ
ДСАУ). Спостерігається слабка технічна і матеріальна оснащеність. На даний
час в судовій системі України фактично не створено координаційний центр з
проведення інформаційної політики, змістовно не визначено напрямки її
розвитку, а сама інформаційна робота перебуває на периферії інтересів судової
корпорації і, не виділена як принципово важливий напрямок діяльності.
На сучасному етапі для результативного та ефективного вирішення
завдань, що стоять перед судовою системою України, слід приділяти особливу
увагу формуванню політики в області інформаційно-аналітичного забезпечення
ДСАУ, метою якої є формування правосвідомості громадян, укріплення довіри
і підвищення авторитету. Реалізація мети і завдань державної політики у галузі
інформаційно-аналітичного забезпечення ДСАУ здійснюється за допомогою
різних форм впливу на об՚єкти інформаційної сфери судової системи України.
В зв՚язку з цим також зачіпаються науково-технічна та освітня сфери.
До об՚єктів інформаційної сфери ДСАУ відносять: формування єдиної
інформаційної інфраструктури; розробка нормативно-правової бази, яка
регулює інформаційні відносини у судовій системі України; підвищення
науково-технічного і виробничого потенціалу; аналіз проблем системи
підготовки та перепідготовки кадрів; розвиток телекомунікаційних технологій,
інформаційних послуг; систематизація єдиної інформаційної інфраструктури
ДСАУ в сфері забезпечення інформаційної безпеки.
Побудова автоматизованої судової системи України має здійснюватися
відповідно до таких вимог: комплексне, організаційне і методичне забезпечення
процесів створення, впровадження та експлуатації засобів інформатизації в
ДСАУ; уніфікація базових комп՚ютерних засобів, засобів зв՚язку і передачі
даних в рамках відповідних функціональних підсистем; попередній підбір
кадрів і навчання персоналу комп՚ютерних технологій [1].
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Для вирішення завдань у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності ДСАУ необхідна робота за такими напрямками: продовження
модернізації уніфікованих комп՚ютерних технологій, автоматизації процесів
судочинства; подальше формування єдиного ефективного інформаційного
простору всередині ДСАУ; підготовка достовірних даних судової статистики із
застосуванням

комп՚ютерних

технологій

їх

обробки;

забезпечення

інформаційно-аналітичної діяльності ДСАУ; вдосконалення автоматизованих
систем застосування інформаційних технологій у діяльності судів, що
здійснюють адміністративне, організаційне, правове та ресурсне забезпечення
ДСАУ;

відповідає

вдосконалення

вимогам

правових

інфраструктури

реалій

сучасного

телекомунікаційного

та

суспільства

інших

видів

забезпечення ефективного функціонування ДСАУ; формування системи
комплексного забезпечення інформаційної безпеки.
Отже, зробимо висновок, що сьогодні повинні бути створені всі умови
для обміну інформацією у сфері функціонування ДСАУ. Характер державної
політики у сфері інформаційно-аналітичної організації ресурсного забезпечення
діяльності ДСАУ буде ефективним за умов системності та узгодженості, що
сприятиме

створенню

єдиного

технологічного

середовища

і

єдиного

інформаційного простору.
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Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської
справи КНТЕУ
ВСТУП
На валютних ринках здійснюється купівля-продаж великих партій
іноземної валюти. Безпосередніми учасниками таких ринків є, в основному,
банки. При цьому вони можуть виконувати доручення своїх клієнтів
(підприємств) щодо купівлі або продажу валюти у зв’язку з виконанням
підприємствами зовнішньоекономічних контрактів. З іншого боку, банки –
учасники валютного ринку, можуть здійснювати від свого імені великі
спекулятивні операції з іноземною валютою з метою одержання доходу.
На сучасному етапі глобалізації тема розвитку ф’ючерсного ринку в
Україні має велике значення тому, що розвиток цього ринку є одним з
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потенціальних шляхів залучення інвестицій для агропромислового комплексу
та сировинного видобутку.
В свою чергу за сприятливих умов валютний ф’ючерсний ринок має
потенціал до збільшення обсягів грошового обігу. Удосконалення механізмів
ринку дасть змогу поліпшити інвестиційний клімат країни
На жаль, упровадження нових технологій, створення реальних ринкових
механізмів, що сприяють розвитку валютних ринків України, просувається
дуже повільно. Чинне законодавство практично не регулює ринок строкових
інструментів. У зв’язку з цим потрібне застосування недержавних важелів для
збалансування кон’юнктури ринків окремих видів товарів. Для хеджування і
мінімізації

ризику

застосовується

прогресивний

елемент

ринкового

регулювання – ф’ючерсна торгівля. Ф’ючерсні угоди в фінансовому секторі на
сьогодні недостатньо поширені і викликають недовіру, що пов’язане з
неможливістю прогнозування коливань курсу гривні. Тому порівняння
торговельного і валютного ф’ючерсних ринків є необхідним для виявлення
критичних проблем.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
В даний час інвестиції в похідні фінансові інструменти розглядають як
один з найефективніших способів розміщення вільних коштів з метою
одержання доходу. Одним із найпоширеніших у світі фінансових інструментів є
ф’ючерс – універсальний фінансовий інструмент, який використовується в
широкому колі інвестиційних стратегій. Ф’ючерс (ф’ючерсний контракт) (від
англ. futures) – похідний фінансовий інструмент – стандартний строковий
біржовий контракт купівлі-продажу базового активу, при оформленні якого
сторони (продавець і покупець) домовляються тільки про рівень ціни активу і
мають зобов’язання перед біржею до його виконання.
По своїй суті ф’ючерс є стандартизованим різновидом форвардної
операції. Ф’ючерс на поставку характеризується тим, що на дату виконання
контракту покупець повинний придбати, а продавець продати встановлену в
специфікації

кількість

базового

активу.

Постачання

здійснюється

за
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розрахунковою ціною, зафіксованою на останню дату торгів. Розрахунковий
ф’ючерс постачанням не закінчується. Слід зазначити, що операції із
ф’ючерсними

контрактами

поділяються

на

два

види:

спекуляцію

та

хеджування. Спекулятивні операції ставлять за мету одержання позитивної
різниці між ціною купівлі і ціною продажу. Хеджеві операції спрямовані на
обмеження ризику несприятливої зміни ціни при торгівлі активами.
На світовому ринку існує три види ф’ючерсів: фінансові; індексні;
валютні.
Найбільший інтерес являють собою валютні ф’ючерси. Валютним
ф’ючерсом називається контракт на майбутній обмін певної кількості однієї
валюти на іншу за наперед визначеним курсом. Валютні ф’ючерси виконують
дві основні функції: дозволяють інвесторам застрахуватися від ризику,
пов’язаного з несприятливою зміною валютних курсів, і дають можливість
біржовим спекулянтам витягати з цього прибуток. Фізичне постачання базового
активу у валютних ф’ючерсів, як і у більшості фінансових ф’ючерсів, або не
передбачене взагалі, або здійснюється дуже рідко. У переважній більшості
випадків здійснюється розрахунок готівкою. Однак процес постачання є
складовою частиною кожного контракту, забезпечуючи механізм сходження
реальних (на ринку спот) і ф’ючерсних цін у міру наближення дня виконання.
При підписанні ф’ючерсного контракту ф’ючерсна ціна може знаходитися
вище або нижче наявної ціни базового активу, але до моменту постачання
ф’ючерсна ціна повинна дорівнювати наявній ціні, інакше виникає можливість
для арбітражу між ринком базисного активу і ф’ючерсним ринком. Різниця між
ф’ючерсною і поточною ціною базисного активу ф’ючерса називається
базисом. Базис може бути як позитивним, так і негативним. Оскільки на момент
закінчення строку дії контракту ф’ючерсна ціна і спот-ціна базового активу
повинні збігатися, то базис на день постачання завжди дорівнює нулю.
Велика кількість валютних ф’ючерсів перебуває в обігу до дня поставки,
тобто угоди на купівлю замінюються угодами на продажі однакової суми і
навпаки, закриваючи таким чином відкриті позиції й уникаючи фізичного
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постачання

валюти.

При

торгівлі

валютними

ф’ючерсами

необхідно

передбачити зміну курсу базисної валюти в майбутньому і постійно слідкувати
за зміною курсу протягом усього терміну дії ф’ючерса, а, помітивши небажану
тенденцію, своєчасно позбавитися від контракту . Ринок валютних ф’ючерсів
залучає як хеджерів, так і спекулянтів. Хеджери бажають зменшити або,
можливо, виключити ризик при майбутніх планових переказах коштів з однієї
країни в іншу.
Виходячи з того, що ф’ючерсні контракти укладаються на стандартну
суму валюти і здійснюються у встановлений термін, то є можливість їх
купувати одним і продавати іншим. Стандартизація усуває всі бар’єри торгівлі.
Дві основні риси ф’ючерсів дозволяють здійснювати вільну торгівлю ними на
біржі: ліквідність; можливість для покупців і продавців оперувати великими
сумами при відносно невеликих сумах коштів. У біржовій торгівлі валютними
ф’ючерсними контрактами організаційних проблем менше.
Для України у перспективі необхідно вирішити законодавче питання
щодо фінансових інструментів. Це стосується, в першу чергу, валютних
ф’ючерсів, тоді можна було б вирішити питання забезпечення ліквідності, тому
що висока ліквідність робить ф’ючерсні ринки привабливими для професійних
трейдерів. Логічним було б створення банківського пула, що постійно
підтримував би необхідну ліквідність біржової торгівлі валютними ф’ючерсами
й у той же час був гарантом виконання контрактних зобов’язань. Крім того,
деякі дрібні українські компанії – експортери та імпортери, могли б самостійно
купувати і продавати валютні ф’ючерсні контракти на спеціалізованих біржах
через незалежних (небанківських) біржових брокерів у випадку, якщо б
валютне законодавство і біржові правила сприяли цьому.
ВИСНОВКИ
Очевидно, що біржова торгівля валютними ф’ючерсними контрактами
має ще одну незаперечну перевагу, яка полягає у страхуванні ризику
“заміщення” (у випадку неплатоспроможності контрагента протягом часу до
завершення розрахункового періоду за форвардною угодою) регулярними

687

платежами по варіаційній маржі, що компенсує курсові витрати сумлінній
стороні у випадку примусового закриття позицій неплатоспроможного
учасника. Також проблема може бути вирішена шляхом удосконалювання
законодавства

з

легалізації

похідних

фінансових

інструментів

на

позабіржовому сегменті фінансового ринку, що оперує різницею індексу цін по
зустрічних операціях (без постачання фінансового активу). Привабливість
біржової торгівлі валютними ф’ючерсними контрактами істотно підвищиться у
випадку реалізації ідей щодо створення банківського пула, організаторами
якого могли б стати зацікавлені великі українські банки, що мають не тільки
певний досвід роботи на строковому ринку іноземних валют, але і підтримують
довірчі відносини. Учасники такого банківського пула стають власниками
ексклюзивного права укладати угоди в торговельній системі, технічну і
технологічну підтримку якої зможе здійснювати валютна біржа.

Тематика: Історичні науки
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
Камаралі Світлана Євгенівна
Університет державної фіскальної служби України, кандидат історичних
наук, доцент, доцент кафедри теорії, історії права і держави та конституційного
права
Дослідженння

організаційно-правових

основ

фінансово-економічної

діяльності уряду Української Держави і сьогодні актуально для подолання
проблем становлення національної економіки, торгівлі, побудови тривкої
фінансової системи. Їх творче використання може стати ефективним при
виробленні засад сучасної господарчої політики держави.
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Уряду Гетьмана П.П. Скоропадського у спадщину залишилася, скинута
майже до феодального рівня промисловість і торгівля. Економічну ситуацію
ускладнювала залежність Української Держави від торгових зобов’язань БрестЛитовського договору із Німеччиною та Австро-Угорщиною, виконання
економічних зобов’язань відносно Центральних Держав виступало гарантом
існування самостійної України.
Для керування торгівлею уряд зформував коаліційний «Комітет для
зовнішньої торгівлі», перетворений у «Торгову Раду». До її складу увійшли
представники уряду, торгово-промислових сфер, а також Центральних Держав.
«Торгова Рада» займалась питаннями імпорту та експорту, а також внутрішньої
торгівлі.
В рамках зазначеної політики, гетьманський уряд запровадив монополії.
Перш за все, цукрової, як фундаменту забезпечення фінансової системи
держави. Другою стала монополія на зернові, наступною – горілчана. З часом,
державна монополія поширилась на вироби важкої промисловості. Для
проведення організаційної роботи з питання монополії на засіданні Ради
Міністрів 3 травня 1918 року було вирішено скласти відповідні комісії [2]. З
запровадженням монополії на цукор гетьман затвердив «Закон про підвищення
постійних цін і продажних монопольних цін на цукор». 17 травня 1918 року у
складі

міністерства

продовольчих

справ

з

відділів

«Центроцукор»,

«Засівплоща» та відділу «Поставки» було створено нову установу – «Комісію з
справ цукру». З метою підтримки галузі 30 травня 1918 р. було видано закон
про фінансування її шляхом короткотермінових позичок [3, 4]. Ці заходи мали
забезпечити стабільний розвиток цукрової компанії.
Турбуючись про лад і спокій серед підприємців український уряд видав
закон від 14 червня 1918 р. «Про право на врожай на території Української
Держави». Згідно з яким врожай буряків, посіяних на власній чи арендованій
землі цукрових заводів віднині належав їм незалежно від того, на яких засадах
ці дії були проведені [4].
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Особливу увагу уряд приділяє галузі, безпосередньо пов’язаній з
цукровою промисловістю – горілчаній. Її розвиток мав велике значення і в
справі відбудови національної фінансової системи. На той час горілчані
продукти виступали своєрідною “натуральною валютою» внутрішнього і
зовнішнього

ринків.

Міністерство

фінансів

склало

план

відродження

винокурної промисловості і торгівлі горілчаними напоями. Робота почалась із
затвердження 9 травня 1918 р. гетьманом закону «Про дозвіл винокуріння з
кормової патоки». 30 травня 1918 р. в Києві на з’їзд керівників акцизних зборів
визнавалась необхідність та був схвалений план організації горілчаної
монополії. Але промисловці виказали занепокоєність тим, що покриття
державних витрат вирішується «п’яним бюджетом». За їхньою ініціативою
встановлювались

норми

споживання

горілки.

В

довершення

роботи

підприємців, було створено «Товариство винокуренних заводчиків». На
підставі волі підприємців 31 липня гетьман затвердив закон про відновлення
горілчаної монополії. Міністерство фінансів терміново виробляло проект
необхідних змін «Статуту про скарбовий продаж напоїв», з метою захисту
населення від зловживання міцними напоями і покарання за спекуляцію.
Результатом двохмісячної напруженої праці стало пробудження до життя
більше 70 заводів. Але, відновити показники товарнообігу у горілчаній
промисловості довоєнного рівня уряду так і не вдалось. Економічна ситуація
ускладнювалась і втручаннями з боку німців. Досить часто, не зважаючи на
потреби у сировині українських горілчаних заводів, німецьке командування
реквізувало чорну патоку, хоч вона і була оголошена власністю Української
Держави.
У зв’язку з новими політичними і економічними умовами, і заради
відновлення колишніх показників хлібного виробництва і торгівлі 30 травня
1918 р. у Міністра торгу і промисловості відбулась нарада за участю делегації
від Київської Продовольчої Управи. 31 липня Міністерством продовольчих
справ було видано «Наказ про тверді ціни на збіжжя та зерновий фураж при
переведенні хліба врожаю 1918 року в розпорядження Держави», які

690

підвищувались у півтори рази. Для проведення «хлібної кампанії» було
утворено Державне Хлібне Бюро (далі – Бюро). За Статутом, затвердженим
гетьманом П. Скоропадським 17 липня 1918 р. [5], Бюро виступало головним
торговим посередником між державою і власниками. Воно повинно було
виконувати доручення Міністерства продовольства по справах заготовки,
переробки, перевезень, експорту та імпорту хлібних продуктів.

Бюро

надавались права юридичної особи, порушення її Статуту каралося, якщо не
карним чи цивільним судом, то за постановою губерніальних старост –
штрафом до 10 тис. крб., або арештом строком до 6-ти місяців.
Встановлення твердих цін на зерно і розцінок на усі виробничі операції
позитивно відбилося на стані внутрішнього ринку. І хоча торгові операції
проходили під контролем держави, після мертвого періоду почалося поступове
пожвавлення.
На зустріч економічним нововведенням уряду, в серпні в Києві зустрілось
біля 200-т сільськогосподарських підприємців та торговельників на 1-му
Всеукраїнському з’їзді мукомолів.

З’їзд гаряче привітав гетьмана та палко

обговорював проблеми харчової справи. За ініціативою делегатів було створено
Особливий Торговельно-Фінансовий відділ при Раді мукомолів. Він повинен
був займатись посильним фінансуванням і організацією заготівлі та переробки
зерна. Створення спільного з представниками торгових і промислових сфер
органу мало велике значення для підтримки політики гетьмана [6].
Нові труднощі виникли у вигляді антигетьманської агітації на селі,
спрямовані на підрив державної політики [1].
Кризова ситуація в торгівельній галузі країни, вимагала від уряду
Гетьмана П. Скоропадського виявлення максимуму енергії для відновлення
економічного потенціалу. Розбудова правових підвалин економічної політики
держави знаходилась у стані формування. Основним джерелом права виступали
нормативно-правові акти, що приймались у скоротчені строки. Політика
монополізації потребувала пильної уваги і обережності в її впровадженні. Уряд
мав вчасно реагувати на змінення стану монополізованих підприємств і
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галузей, і відповідно змінювати форми контролю і державно-правової
організації.
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Проблеми

побудови

раціональних

розрахункових

моделей

з

використанням статистичних методів постійно залишаються у полі зору вчених,
оскільки їх вирішення дає змогу вирішити ряд важливих питань, пов’язаних із
впливом окремих чинників на явища і процеси. Так, наприклад, Антонець
О. О., Сагайдачний Д. О. використовують кластерний та дискримінантний
аналіз

для

отримання

та

оцінки

реальних

статистичних

даних,

що

характеризують діяльність машинобудівних підприємств. Одержані статистичні
моделі використовуються для виявлення і оцінки показників фінансової
безпеки досліджуваних підприємств. При цьому статистичний експеримент
було проведено за допомогою програми SPSS [1, с. 107]. Це дало можливість
авторам побудувати ієрархічне дерево кластеризації підприємств, розрахувати
«Критерії рівності групових середніх» (коефіцієнти лямбда Уілкса, F-критерії і
рівні значущості (Sig.), що характеризують відмінності середніх значень для
груп по кожній із змінних), виявити фактори, що беруть участь у побудові
дискримінантної функції та інше.
Степанишин В. М., Тисовський Л. О. розглядають модель кореляційного
аналізу для дослідження багатофакторних процесів і явищ з метою дослідження
вплив окремих чинників на коефіцієнти частоти травматизму працівників
лісової галузі [4, с. 133].
Загалом, кореляційно-регресійний аналіз – це побудова та аналіз
економіко-математичної

моделі

у

вигляді

рівняння

регресії

(рівняння

кореляційного зв’язку), що виражає залежність результативної ознаки від однієї
або кількох ознак-факторів і дає оцінку міри щільності зв’язку [2]. Наприкінці
ХІХ століття коефіцієнт кореляції почав використовуватися К. Пірсоном, як
вимірник щільності зв’язку, унаслідок чого К. Пірсон вважається автором теорії
багатофакторної кореляції.
Основним завданням кореляційного і регресійного методів аналізу є
встановлення щільності взаємозв’язку за допомогою коефіцієнтів кореляції, що
виражається числом. Особливістю даних зв’язків є те, що між наслідком та
причиною спостерігається часткове співвідношення, а повний зв’язок відсутній.
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Кореляційно-регресійний аналіз, як правило, складається з таких етапів:
1) попередній (апріорний) аналіз; 2) збирання інформації та її первинна
обробка; 3) побудова моделі (рівняння регресії); 4) оцінка й аналіз моделі.
Т. Паянок

використовує

кореляційно-регресійний

аналіз

в

аудиті,

досліджуючи взаємозв’язок між показниками фінансової звітності. Зокрема, за
допомогою регресійного аналізу у програмі Statgraphics Centurion аналізує
динаміку використання виробничих запасів та визначає фактори впливу на їх
формування [3, с. 120].
Таким чином, сучасна статистична практика вимагає використання
спеціалізованих програм для проведення розрахунків та побудови моделей
багатофакторного аналізу. В ході дослідження встановлено, що одне з
провідних місць серед таких програм належить Statgraphics Centurion 18.
Програмне забезпечення було створено в 1980 році та має високу популярність
у статистичних дослідженнях сучасників.
У Statgraphics Centurion 18 існує декілька методів за допомого яких
можна здійснити статистичний аналіз. Зокрема, завдяки програмі можна
виконати такі види аналізу [5]:
1)

Матричний сюжет. Завдяки цьому методу можна легко виявити

пари змінних, що мають високий ступінь кореляції;
2)

Радарний

сюжет,

або

павук.

Такі

графіки

зазвичай

використовуються на підприємствах щоб відобразити значення певної
сукупності кількісних змінних у конкретних випадках;
3)

Кластерний аналіз. Даний аналіз використовують для групування

спостережень або змінних на основі подібності між ними. Результатом є
ієрархічної кластеризація, яка групує статистичну вибірку у багатоваріантному
просторі.
Також

програма

дозволяє

виконувати

дискримінантний

аналіз,

застосовувати методи: «Класифікатор нейронних мереж», «Часткові найменші
квадрати», «Канонічні кореляції (Canonical Correlations)», «Багатовимірний тест
на нормальність», «Багатовимірне масштабування».
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Перевагами використання Statgraphics Centurion 18 є автоматичне
отримання обчислень багатофакторного аналізу та ілюстрацій до нього. Проте,
програма вимагає від користувача: 1) теоретичного розуміння функцій
багатофакторного аналізу для коректного введення даних; 2) досконалого
володіння англійською мовою; 3) значних фінансових витрат, оскільки
безкоштовний період користування програмою триває всього 30 днів.
Таким чином, у сучасній статистичній практиці необхідно просувати ідею
використання спеціалізованих програмних продуктів, що вимагає: 1) на рівні
користувача – відповідних теоретичних навичок та вміння працювати з
англійським контентом; 2) на рівні закладу вищої освіти або підприємства –
готовності до фінансових витрат.
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Тематика: Педагогічні науки
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У Концепції «Нова українська школа» виокремлено десять ключових
компетентностей

для

життя,

однією

з

яких

є

інформаційно-цифрова

компетентність, яку відносять до компетентностей для навчання впродовж
життя. Зазначена компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне
застосування інформаційно-комунікативних технологій для створення, пошуку,
обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному
спілкуванні. Інформаційну й медіа-грамотність, основи програмування,
алгоритмічне мислення, роботу з базами даних, навички безпеки в інтернеті та
кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право,
інтелектуальна власність тощо) [2, с. 11]. Нині виокремлюється шість рівнів для
формулювання змісту інформаційно-цифрових компетентностей учнів та
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вчителів: вступний; мінімально-базовий; базовий; підвищений/поглиблений;
дослідницький; експертний [1, с. 51].
Розглянемо

трактування

цифрової

компетентності

відповідно

до

DigComp 2.1, їх існує п’ять вимірів, а саме: області компетентності, визначені
як частини цифрової компетентності; дескриптори компетентності та назви, що
відповідають областям; рівні оволодіння кожною компетентністю; знання,
вміння та навички, що стосуються кожної компетентності; приклади
використання, застосування компетентності для різних цілей. Основними
компонентами

цифрової

компетентності,

відповідно

до

DigComp 2.1

зазначають: інформаційну грамотність та грамотність даних; комунікації та
співпраця; створення цифрового контенту; безпека; розв’язування проблем [3].
Розвиваючи цифрову компетентність в учнів формуються знання того, як
можна підтримувати спілкування завдяки цифровим технологіям, як вони
впливають на творчість та інновації у повсякденному житті. В учнів поетапно
відбувається формування обізнаності щодо можливостей і ризиків, обмежень
та впливів цифрових технологій на їх саморозвиток і самоосвіту. Ще одним з
головних понять, які мають оволодіти учні, є вміння захищати особисту
інформацію. Учням необхідно навчитись взаємодіяти з сучасними ґаджетами,
освітньою

робототехнікою,

елементами

штучного

інтелекту,

новітніми

інноваційними засобами тощо.
Виокремлення інформаційно-цифрової компетентності взаємопов’язане з
тим, що ряд учителів, на сьогодні, володіють не досить високим рівнем знань і
умінь у сфері інформаційних технологій на противагу сучасним учням. Окремі
вчителі не готові і не вміють використовувати інформаційно-цифрові технології
в освітньому процесі учнів, їм складно опрацьовувати велику кількість даних, у
них немає досвіду презентувати свої висновки в відповідній подачі, або просто
не розуміють як можна їх використовувати на уроках. Ще одна проблема
полягає в тому, що більшість учнів сприймають сучасні ґаджети як засіб гри, не
розуміючи справжнього їх призначення. Тому, для досягнення ефективності в
освітньому процесі інформаційно-цифрова компетентність виступає потужнім
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важелем, оскільки вона сприяє реалізації інших компетентностей, що
відносяться до найрізноманітніших сфер життя суспільства.
Інформаційно-цифрова

компетентність

виступає

динамічною

комбінацією знань, вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей,
моральних особистих якостей та розкриває і формує: знання та вміння для
задіяння

інформаційних

джерел,

вміле

використання

системного

та

програмного забезпечення, навички використання інноваційних інформаційноцифрових технологій, вміння критично ставитись до інформації та розуміння
принципів роботи глобальної мережі Інтернет, цінності для самоосвіти й
саморозвитку особистості.
Важливою необхідністю сучасності є використання інформаційноцифрових технологій починаючи з перших кроків наймолодших школярів. Учні
здебільшого мають певні навички роботи з сучасними технологіями, у них не
вироблено застережливого ставлення до них, на відміну від їх наставників, що є
значним рушієм у процесі їх оволодіння.
Таким

чином,

систематичність

впровадження

інформаційно-

комунікативних технологій в освітній процес – це одне з завдань нової
української школи, вона сприятиме формуванню у вчителів і учнів важливих
життєвих компетентності ХХІ ст. Відтак, сучасний вчитель має усвідомлювати,
що професійною потребою в умовах інформаційного суспільства є необхідність
володіння інформаційно-цифровою компетентністю, що і зазначено в сучасних
освітніх реформах.
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Тематика: Інші професійні науки
ВИКОРИСТАННЯ САПР JULIVI В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК
СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ПІДГОТОКИ КВАЛІФІКОВАНИХ
РОБІТНИКІВ В СИСТЕМІ ПТНЗ
Карпець-Самолюк Марія Олександрівна
майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін
Державний навчальний заклад «Хмельницький центр професійнотехнічної освіти»
Для кожної країни головним критерієм високої ефективності освітніх
послуг є структурна і смислова відповідність між результатами навчання і
реальними потребами високорозвиненого виробництва у фахівцях. Ставка у
всьому світі робиться на технології цифрового виробництва, і зокрема
комп’ютерні системи CAD і CAE. Інформатизація та комп’ютеризація усіх сфер
людської діяльності стали провідними тенденціями світового розвитку.
Інформатизація – сукупність взаємозв’язаних організаційних, правових,
політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів,
що мають на меті створити умови для задоволення інформаційних потреб
громадян

і

суспільства

завдяки

розробці,

розвитку

й

використанню

інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, які базуються на
застосуванні сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки (Закон
України «Про Концепцію Національної програми інформатизації») [1, с.1]
Успішна діяльність значної частини підприємств і колективів у
промислово розвинених країнах багато в чому залежить від їх здатності
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накопичувати та переробляти інформацію. Провідні швейні фабрики сьогодні
оснащені системами автоматизованого проектування (САПР) одягу, багато
підприємств

середньої

та

малої

потужності

перебувають

на

стадії

впровадження або вибору системи САПР. Більшість молодих фахівців швейної
галузі працюватимуть на підприємствах, оснащених САПР, а значна частина –
на робочих місцях, обладнаних комп’ютеризованою технікою. Уміння
використання комп’ютерних технологій для створення одягу увійшло до
кваліфікаційних характеристик як майбутніх інженерів, так і кваліфікованих
робітників швейної галузі, а також вчителів технологій. Це зумовлює
актуальність проблеми впровадження САПР у навчальних закладах різних
типів та рівнів акредитації. Вочевидь, що без вивчення САПР неможливо
підготувати

конкурентоспроможного

на

ринку

праці

кваліфікованого

робітника. Тим паче, що швейна галузь у нашій країні вже готова до
сприйняття нових технологій в галузі автоматизації виробництва. Єдина
проблема – дефіцит відповідних кваліфікованих спеціалістів. Тому задача
підготовки учнів в навчальних закладах відповідного профілю полягає в
наданні йому знань по САПР одягу з паралельним практичним відпрацюванням
цих знань.
Успішне функціонування закладу професійної (професійно-технічної)
освіти зможуть забезпечити: тісну співпрацю із замовниками робітничих кадрів
у підготовці кваліфікованих робітників для конкретних потреб підприємств
регіону; оновлення переліку та ліцензування нових професій і видів підготовки;
впровадження новітніх виробничих технологій в освітній процес; модернізацію
матеріально-технічної бази відповідно до рівня сучасного виробництва;
відповідне кадрове забезпечення.
У 2017 році в країні розпочалася модернізація освітніх програм і
необхідного обладнання для того, щоб сприяти вдосконаленню процесу
професійної (професійної-технічної) освіти і підготовки робітничих кадрів.
Під впровадженням САПР розуміємо гнучкий процес, що має здатність
перебудовувати організаційно-технічну структуру або параметри системи та
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об’єкта впровадження (навчального процесу) з метою найкращого забезпечення
формування ІКТ-компетенції майбутніх фахівців. [2, с.15]
Впровадження САПР суттєво змінює умови та стереотипи праці, що
нерідко викликає психологічну, біологічну, емоційну реакцію у студентів та
викладачів.
Впровадження САПР у навчальний процес, як і у виробничий процес,
повинно проходити у чотири етапи.
1. Підготовчий етап.
2. Етап розробки моделі впровадження.
3. Етап реалізації. Інсталяція та налагодження САПР.
4. Етап експлуатації системи в навчальному процесі.
На першому етапі реалізують такі заходи: створення плану проекту,
призначення відповідальних, вибір програмного забезпечення, навчання
педагогічних працівників. Слід відповісти на питання: для чого потрібна
система? Які види робіт планується виконувати за її допомогою? Яке
обладнання потрібне для її встановлення та функціонування? Які фахівці
будуть залучені до обслуговування та використання в навчальному процесі,
наукових дослідженнях? Вибираючи завдання, які планується розв’язувати
засобами САПР, для навчального закладу слід враховувати класифікаційні
ознаки системи. У цьому дослідженні в основу покладена загальна класифікація
САПР за критеріями згідно [7, с.63-65].
Проведений аналіз використання САПР на швейних підприємствах
м.Хмельницького і встановлено, що переважна більшість працює із програмним
забезпеченням САПР Julivi. У результаті укладений договір про співпрацю
встановлена САПР Julivi як система з візуальними елементами керування.
Серед переваг системи слід також згадати можливість її опанування шляхом та
самоосвітою.
На другому етапі впровадження передбачене внесення уточнень до
навчальних планів та програм, розкладів занять, розробка навчальнометодичного забезпечення, підбір та адаптація технічних засобів, а також
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узгодження навчальних програм з дисциплін та тем, що повинні передувати
вивченню САПР. Наразі внесені зміни до переліку та змісту практичних занять
з дисципліни «Інформаційні технології», яку вивчають учні 4 курсу
спеціальності «Закрійник».
На третьому етапі передбачене проведення навчальних занять із
застосуванням

САПР,

коректування

навчально-методичної

документації,

налагодження комп’ютерної системи. заняття успішно проводяться чеивертий
рік поспіль, на денному та заочному відділеннях спеціальності «Закрійник».
Лабораторні роботи призначені для вивчення і набуття практичних
навичок, пов’язаних із розробкою конструкторської документації в САПР
відповідно до стандартів. Виконання лабораторних робіт в САПР дає
можливість опанувати студентами основні принципи створення креслення,
сформувати професійні компетентності:
- фундаментальні інженерно-констркторські

знання, на базі яких

можливе успішне вивчення конструкторсько-технологічних і спеціальних
дисциплін, а також оволодіти новими знаннями в області комп’ютерної
графіки[3, с.20],
- моделювання швейних виробів;
- здібності до просторового уявлення, необхідного у виробничій і
проектно-конструкторській діяльності;
- здатність володіти основними методами, способами і засобами,
передачі інформації графічно, дотримуючись правил і положень
- здатність виконувати всі конструкторські прийоми моделювання та
градації лекал.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформаційних технологій,
здійснюється в трьох аспектах:


Рівень володіння теоретичними знаннями.



Рівень сформованості практичних вмінь та навичок.



Ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або

навчальній ситуації.

702



Лабораторно-практична робота – це важливий засіб зв’язку теорії з

практикою, який дає змогу закріпити теоретичні знання з конструювання та
моделювання швейних виробів та організації виробництва. Лабораторнопрактична робота сприяє формуванню вмінь і навичок учнів, формуванню
самостійності,

ефективно

формує

пізновальні

інтереси,

озброює

різноманітними способами діяльності та носять дослідницький характер. ЛПР
проводиться безпосередньо після вивчення відповідної теми програми,
переходячи від простих до більш складних технологічних процесів. Викладач
керує процесом виконання ЛПР шляхом інструктування, основною метою
якого є створення для учнів умов, що сприяють кращому виконанню завдань.

принципів:

Ціль

лабораторно-практичної
оволодіння

експериментальнопрактичного

роботи

системою
дослідження;

–

реалізація

засобів
розширення

і

основних
методів

можливостей

використання теоретичних знань для рішення практичних задач. Основна
вимога до лабораторно-практичних робіт – вибір такого змісту навчального
матеріалу і форми організації занять, які б сприяли розвитку активної
пізновальної діяльності учнів, залучати їх до самостійного і творчого рішення
теоретичних і практичних задач. При проведенні лабораторно-практичних робіт
можливі три підходи до їх виконання:


на базі репродуктивних дій учнів, коли вони виявляють уміння

працювати переважно в стандартних умовах;


на базі частково пошукових дій учнів, коли вони можуть діяти

достатньо самостійно, вирішувати нескладні творчі задачі при безпосередньому
керівництві викладача;


на базі активних творчих дій учнів, коли вони виявляють

спроможність діяти в нестандартних умовах, використовуючи отримані знання.
Викладач здійснює керівництво лабораторно-практичними роботами у формі
інструктування, основною метою якого є створення для учнів умов, що
сприяють кращому виконанню завдань.
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На четвертому етапі передбачається оцінка ефективності впровадження,
моніторинг навчання САПР та коректування моделі впровадження (за
необхідності). Саме на цьому етапі зараз перебуває навчання САПР у
Хмельницький центр «професійно-технічної освіти сфери послуг»
За отриманими результатами впровадження САПР Julivi в навчальний
процес слід відмітити:
1. Підвищився інтерес до навчання студентів четвертого курсу. Вони
усвідомлюють, що володіння саме професійно орієнтованим програмним
забезпеченням підвищує цінність фахівців на ринку праці.
2. Студенти молодших курсів, розуміючи перспективу виконання
проектно-конструкторських робіт за допомогою САПР, краще мотивовані до
опанування загальнотехнічних, професійно орієнтованих дисциплін та основ
інформаційних технологій.
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Тематика: Юридичні науки
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ
РИНКУ ЗЕМЛІ СТАНОМ НА 2019 РІК
Карпик Ю.А.
студентка юридичного факультету
Сумський національний аграрний університет
м. Суми, Україна
На сьогодні, серед низки актуальних питань різних сфер суспільного
буття, процес реформування земельних відносин в аспекті скасування
мораторію та відкриття ринку земель є найбільш соціально значущим, адже
мова йде про найпотужніший сектор економіки країни, про право власності
Українського народу, про родючі землі відомі на весь світ.
Уперше мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення
в Україні оголосили ще в 2002 році як тимчасовий захід, проте термін дії якого
постійно продовжували. Але, президентські та парламентські вибори 2019 року
перенесли Україну в нове політичне русло, яке має сприяти запровадженню
ринку землі, розвитку аграрної галузі України, підвищенню вартості
сільськогосподарських угідь, залученню інвестицій в сільське господарство
України.
Тому, існуючі політичні сили, Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства, Кабінет Міністрів України, спільно з Державною
службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, почали активно
формувати законодавче поле для запровадження ринкового обігу земель
сільськогосподарського призначення. Так, 13 листопада 2019 року проект
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу
земель сільськогосподарського призначення» пройшов перше читання ВРУ.
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Однак, як аргументовано свідчить досвід зарубіжних країн щодо
відкриття ринку земель, то законодавчого алгоритму для прийняття значущого
для українського народу рішення, напряму пов’язаного зі стратегічною
безпекою країни, авторитету українців, значенням держави на міжнародній
арені, замало.
Існує позиція, що Україна не повинна копіювати результати реформ або
точні моделі країн, в яких успішно провели реформу ринку землі. В свою чергу,
Українській аграрно-економічній науці, базуючись на досвіді інших країн,
необхідно

сформувати

власну

модель

ринкового

обігу

земель,

яка

враховуватиме національні особливості й інтереси та відповідатиме потребам
аграріїв, зокрема економічні та правові аспекти [4].
Наразі, детально досліджуючи міжнародний досвід та оцінюючи
соціально-економічний
сформовано

чотири

ефект,
типи

експертною

групою

регулювання

EasyBusiness

національних

було
ринків

сільськогосподарської землі в країнах світу: закритий ринок; закритий для
іноземців; відкритий з обмеженнями; відкритий ринок.
Зважаючи на територіальну належність України до європейського
континенту та визначені на державному рівні євроінтеграційні перспективи
аграрної економіки, як позитивний приклад слід досліджувати тривалий досвід
формування і функціонування земельного ринку в США та країнах-членах ЄС.
Ось, наприклад, ринок США є ліберальним та відкритим. На ньому не має
абсолютних обмежень щодо права власності на с/г землю. У переважній
більшості штатів ринок є повністю відкритим для іноземних інвестицій, але
кожна угода передачі прав власності з участю іноземців має бути узгоджена з
Міністерством сільського господарства. Також, в США немає обмежень на ціну
та площу земельних ділянок, яка може бути придбана, продана чи орендована
[3, с.145].
Серед сталих країн – членів ЄС, земельна реформа в Італії знищила клас
поміщиків та докорінно змінила систему земельних відносин. Сьогодні ринок
землі в Італії є стабільним та активним. Договори купівлі-продажу укладаються
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приблизно на 12% від площі с/г земель. С/г виробництво в країні є розвиненим
та високопродуктивним. Ринок є відкритим для іноземців та майже повністю
лібералізованим. Незважаючи на високі податки на реєстрацію прав власності,
які є найбільшими у ЄС, ринок землі є динамічним та привабливим для
інвестицій [3, с.49].
А от наприклад, не зважаючи на наявність та легітимність земельного
ринку в Молдові, його функціонування не можна вважати ефективним та
гармонійним. Це повязано з втручанням держави в ринок,

низькою ціною

землі, низьким попитом на землю, що обумовлений низькою прибутковістю
аграрного бізнесу, а також складними кредитними умовами для тих, хто має
намір зайнятися фермерською справою [3, с.111].
На відміну від більшості інших країн Східної Європи, в Польщі 75% с/г
земель залишалися в приватній власності протягом періоду соціалізму, що
значно полегшало процес здійснення реформи. Саме в Польщі мав місце
найдовший перехідний період після вступу до ЄС та відкриття ринків для
іноземців – 12 років. Польща це зробила лише в травні 2016 року. Це
стримувало попит та надходження інвестицій у галузь та зростання цін. Так,
через затримку з відкриттям ринків Польща витрачала на підтримку с/г сектору
найбільше коштів серед усіх країн членів ЄС – $18.4 млрд. у 2013 році.
Сьогодні у с/г секторі домінують сімейні ферми, яким належить 80% орних
земель [3, с.75].
Щодо функціонування ринку земель у країнах-кандидатів до ЄС, то ось
наприклад, ринок землі в Македонії, як і в інших балканських країнах, є
нестабільним, невизначеним, неефективним, і досить ризикованим. Ринок землі
є активним, але нестійким і в останні роки сповільнюється. Невирішені
земельні спори, відсутність кредитів, невизначеність щодо більш широких
ринкових умов, і нестійкі соціальні та політичні умови значно стримують
процес розвитку ринку землі [3, с.93].
У країн Латинської Америки, зокрема Бразилії, окрім війни чисел між
опозицією, громадськими рухами та адміністрацією президента, остання не
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змогла реалізувати свій план аграрної реформи не зважаючи на співпрацю з
Рухом безземельних, Національною конфедерацією трудящих в сільському
господарстві. Насправді ж, більше, ніж фінансування, мали значний вплив
адміністративні обмеження INCRA і юридичні перешкоди для експропріації та
розподілу нових земель, що призвело до зниження прогнозів уряду [3, с.121].
Південна Корея відзначилася одними з найбільших темпів економічного
зростання, за останні 60 років середньорічний приріс ВВП становив 7.4%. В
першу чергу, це було досягнуто завдяки розумній політиці держави та чіткому
дотримання плану реформ у всіх сферах. В результаті реформи було повністю
змінена структура власності на землю [3, с.153].
Незважаючи на існування різних моделей державного управління в США,
Польщі, Італії, регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення в цих країнах має спільні риси та спрямовується на захист
національного товаровиробника.
Крім того, досліджувані країни мають досить високий рівень бюджетної
підтримки аграріїв, що робить їх більш конкурентними і на внутрішньому, і на
зовнішніх ринках. Зокрема, у Німеччині пряма бюджетна підтримка становить
346 євро/га, підтримка розвитку територій - 82 євро/га. Сукупний обсяг
підтримки фермерів у Німеччині становить 428 євро/га, у Франції - 357, у
Польщі - 317 євро/га.
Повертаючись до наших реалій, слід зауважити, що з кожним роком
середній розмір орендної плати в Україні зростає, а самі форми її виплат та
умови розрахунку вдосконалюються.
Середньорічна

орендна

плата

за

землі

сільськогосподарського

призначення в Україні, яку проаналізували в Інституті аграрної економіки, для
земель державної власності досягла 120 євро/га, приватної – 100-105 євро/га. Ця
сума перевищує плату за орендовані угіддя у Словаччині (50 євро/га), Латвії (57
євро/га), Естонії (58 євро/га), Хорватії (69 євро/га), Литві (99 євро/га) та Чехії
(104 євро/га), а також наближається до рівня відповідного показника у Словенії
(134 євро/га), Іспанії (148 євро/га), Угорщині (160 євро/га) [4].
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У деяких областях України, зокрема в Хмельницькій (278 євро/га),
Вінницькій (255 євро/га) та Полтавській (237 євро/га), — по землях державної
власності, а також у Черкаській (250 євро/га) щодо приватних земель, —
орендна плата за сільськогосподарські землі вже перевищила рівень Франції
(215 євро/га), Люксембургу (244 євро/га) й наближається до показників Австрії
(288 євро/га) та Ірландії (295 євро/га). Як зауважують науковці, частка орендної
плати у структурі собівартості українських аграріїв залишається порівняно
високою і становить 11—13% [4].
Підсумовуючи вищенаведене, можна окреслити ключові напрями для
честного впровадження земельної реформи із запровадженням обігу земель
сільськогосподарського призначення в Україні, а саме: залучити фахівців,
експертів

аграрного

напряму

економіки

та

запровадити

відповідну

інфраструктуру цього ринку; враховувати баланс інтересів, існуючі ризики та
спробувати запустити обмежені ринкові механізми; забезпечити створення
чітких,

зрозумілих

і

прозорих

законодавчих

правил

ринку

землі

сільськогосподарського призначення, які повинні стати дієвим стимулом для
розвитку аграрного підприємництва, зокрема, завдяки можливості залучення
кредитних коштів під заставу. Такі правила знівелювали б сірі та непрозорі
схеми, які наразі широко розповсюджені задля передачі прав власності на
землю, та стимулювали б залучення серйозних інвестицій в розбудову
агросектору.
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Тематика: Інші професійні науки
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ
Керницька Л.В.
ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»
Сьогодні знання та інформаційно-комунікаційні технології є основою
суспільного розвитку особистості. Тож, людство є активним споживачем
інформації, що постійно збільшується. Величезна кількість телевізійних
каналів, відео - та аудіо - продукції, газет, журналів, сайтів в Інтернеті - все це
невід’ємна частина сучасного суспільства. Кожен день світ медіа створює
навколо кожної людини особливу – медійну реальність, під впливом якої
формуються світогляд людини, його освіта, культура, життєві цінності. Отже,
одним із основних завдань ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти» є
інформатизація навчально-виробничого процесу, що охоплює створення та
розвиток комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища. В останні роки
наголошується на ефективності застосування медіаосвітніх технологій у
навчально-вивиробничому процесі у навчальних закладах.
На сучасному етапі в Україні дуже гостро постало питання медіаосвіти,
адже саме від якості отримуваної інформації і залежить наше майбутнє, в тому
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числі й майбутнє нашої держави. У ДНЗ «Деражнянський центр професійної
освіти» готують кваліфікованих робітників за спеціальністю «Контролеркасир». Данна професія вимагає від майбутніх фахівців міцних знань, логічного
мислення, уміння швидко орієнтуватися у нестандартних виробничих ситуаціях
при цьому широко використовувати засоби масової інформації.
Медіа - це радіо,телебачення, преса, різні носії інформації. Загалом медіа
відіграють роль своєрідного носія інформації для споживачів, глядачів. У житті
кожної людини медіа займають певне місце. Медіаосвіта — частина освітнього
процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку
особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою масмедіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення),
так і новітні (комп'ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна
телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій.
Головні завдання медіаосвіти полягають у сприянні формуванню:
- медіаімунітету особистості, який робить її здатною протистояти
агресивному медіасередовищу, забезпечує психологічне благополуччя при
споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати
потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від
потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів;
- рефлексії

і

критичного

мислення

як

психологічних

механізмів

медіаграмотності, які забезпечують свідоме споживання медіапродукції на
основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних
медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми
інформації, її

повноцінного

і критичного

тлумачення

з урахуванням

особливостей сприймання мови різних медіа;
- здатності

до

медіатворчості

для

компетентного

і

здорового

самовираження особистості та реалізації її життєвих завдань, покращення
якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі
стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах.
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Важливими умовами впровадження медіаосвіти є:
- забезпечення

готовності

кваліфікованих

кадрів

до

розв’язання

медіаосвітніх проблем і суперечностей, що потребує перебудови звичних форм
роботи, удосконалення змісту і форм підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації, зорієнтованих на випереджувальне ознайомлення з медіаосвітніми
інноваціями;
- якісне програмно-методичне та інформаційне забезпечення, зокрема
створення спільних інформаційних ресурсів, програмне забезпечення роботи
віртуальних

медіаосвітніх

груп

і

мультидисциплінарних

конференцій,

створення тематичних медіаосвітніх сайтів;
- активізація міжгалузевої і міжнародної взаємодії, здійснення спільних
проектів, проведення круглих столів, міжвідомчих семінарів, конференцій з
медіаосвіти.
Медіа –інструмент сучасного майстра виробничого навчання це:


мультимедійні засоби;



використання глобальних мереж;



використання інтерактивної дошки;



електронний підручник.

Технології медіаосвіти сьогодні передбачають залучення до навчальновиробничого процесу як традиційних засобів масової інформації (періодичні
видання, радіо, телебачення, кіно тощо), так і засоби новітніх інформаційних
технологій, а саме – комп’ютер та мультимедійні засоби, інтерактивну дошку.
Сьогоднішнє покоління учнів є технічно більш

передовим ніж учні

їхнього віку десятки років тому. Інтерес молоді до всього, що пов’язано з
технічним прогресом, величезний. Ця зацікавленість може минути, але наразі
вона допомагає майстрові виробничого навчання. Тому, якщо не запровадити
медіатехнології у навчальний процес зараз, то в майбутньому це вже не матиме
такого значного ефекту.
Застосування досягнень новітніх медіатехнологій відкриває перед
майстрами та учнями нові можливості, значно розширює та урізноманітнює
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зміст навчання, методи та організаційні форми навчально-виробничого
процесу, забезпечує високий науковий і методичний рівень викладання.
Медіаосвітні технології якнайкраще відповідають принципам особистісного
підходу. Їх застосування підвищує ефективність подання нового матеріалу,
розвиває їх розумові та творчі здібності. Медіатехнології – це потужна
мотивація учнів до навчання.
Використання різних засобів інформацій у навчально-виробничому
процесі, а саме писемних, друкованих, електричних, телевізійних, цифрових і є
медіаосвітні технології. Різноманітні комбінації окремих видів медіатехнологій
можна віднести до так званих “мікс-медіаосвітніх технологій”. Таким чином,
на одному занятті з виробничого навчання можна використати друковані та
телевізійні технології, на іншому – цифрові та електричні. Таке чергування
щодо

застосування

виробничий

медіатехнологій буде мати ефективний вплив на

процес, підвищить мотивацію, інтерес учнів до навчання,

спонукатиме до творчої діяльності. Це допомагає

майстрові виробничого

навчання, обирати такі комбінації медіатехнологій, що більше підходять до
того чи іншого заняття з врахуванням теми, цілей, завдань заняття, засобів
подання матеріалу та закріплення теоретичних знань практичними навичками.
Таким чином, застосування медіаосвітніх технологій у навчальновиробничому процесі при підготовці кваліфікованих робітників по професії
«Контролер-касир» є не лише доцільним, а й необхідним. Вони виконують такі
основні функції:
- інформатизація навчального процесу (доступ до різних джерел
інформації);
- активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
- підвищення мотивації учнів до навчання;
- інтерактивність навчання;
- моніторинг навчального процесу;
- підвищення ефективності засвоєння учнями навчального матеріалу та
відпрацювання практичних нгавичок;
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-

спонукання

до

творчої

діяльності

(підготовка

презентацій

з

використанням комп’ютерних програм; участь учнів у відеоконференціях).
Отже, застосування медіатехнологій

у навчальному процесі надає

майстрові виробничого навчання можливість урізноманітнювати завдання та
форми подання інформації; використовувати комп’ютерні програми, які
включають різноманітний набір вправ: навчальних (для презентації матеріалу),
тренувальних (для відпрацювання навичок і вмінь), тестуальних (для перевірки
знань). Вони дають можливість моделювати

ситуації, які максимально

наближені до реальних умов на виробництві; активізувати навчальну діяльність
учнів, посилювати їх самостійну роботу (можливість обирати інформацію, що
безпосередньо стосується їхньої

професії «Контролер-касир», працювати у

темпі, відповідно до рівня знань учнів); розвивати їх критичне мислення.

Тематика: Педагогічні науки
ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ
Керницька Людмила Володимирівна
ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»
Стрімкий розвиток інформаційних технологій в усьому світі і, зокрема в
Україні, веде до усвідомлення зручностей і переваг їх використання. Те, що ще
учора було прогнозами фантастів, на наших очах стає реальністю. Саме
предмет “інформатика” є найбільш динамічним, постійно змінюється та
оновлюється зміст програми. Тому, я як викладач інформатики просто
зобов’язана постійно відстежувати всі зміни у цій сфері і модернізувати зміст,
форми і засоби своєї педагогічної діяльності відповідно до нових реалій і
можливостей.

714

Перспективним напрямком модернізації навчально процесу у ДНЗ
«Деражнянський центр професійної освіти» під час вивчення інформатики є
використання мережі Інтернет як надзвичайно потужного інформаційного поля.
Питання полягає тільки у тому, як об’єднати і систематизувати потрібну для
вивчення предмета інформацію, організувати опрацювання цієї інформації на
рівнях “учитель-учень”, “учень-викладач” та “учень-учень”, я це здійснюю за
допомогою хмарних технологій.
Хмара — сервер або мережа, де зберігаються дані та програми, що
з'єднуються з користувачами через Інтернет. Хмарні технології дозволяють
використовувати програми без установки і доступу до особистих файлів з будьякого комп'ютера, що має доступ в Інтернет. Зручність і універсальність
доступу

забезпечується

широкою

доступністю

послуг

і

підтримкою

персональних комп'ютерів, мобільних телефонів, планшетів. Я під час уроку
можу організувати сучасний навчальний процес, використовуючи мобільні
пристрої та безпровідну мережу. Основні переваги, які дають хмарні сервіси,
очевидні:


економія засобів на придбання програмного забезпечення

(використання технології Office Web Apps (Office онлайн));


зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;



виконання багатьох видів навчальних робіт, контроль і

оцінки online;


економія дискового простору;



антивірусна, безрекламна, антихакреська безпека та відкритість

освітнього середовища для викладача і учнів.
Хмарні сервіси надають мені широкі можливості для створення різних
навчальних ситуацій в яких учні можуть освоювати і відпрацьовувати навички.
Хмарні

сервіси

є

на

даний

момент

повноцінним

навчальним

інструментом, що дозволяє мені створити власний онлайн- простір та
формувати особисте освітнє середовище учнів та викладача максимально
ефективно. Постійне використання нових засобів для навчання надає
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можливість не стояти на одному місці, привчає до нового стилю поведінки,
легкому вирішенню будь-яких ситуацій. Таке навчання допомагає зробити сам
процес навчання відритим і доступним для всіх учнів.
У своїй роботі я використовую такі хмарні технології
Диск Google (англ. Google Drive) — сховище даних, яке належить
компанії Google Inc., що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах
у хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті.
Google диск забезпечує:
1. Зберігання файлів, папок, архівів, загальним об’ємом до 15 Гб.
2. Створення онлайнових текстових документів, книг Excel, презентацій,
малюнків та створення форм.
3. Завантаження файлів на комп’ютер.
4. Конвертування файлів з одного формату в інший.
5. Конфіденційність та захист даних.
Dropbox – це хмарна система зберігання інформації у вигляді папок або
файлів.
На свої уроках пропоную учням нові форми закріплення отриманих знань
із залученням сервісу LearningApps.org. Сервіс призначений для підтримки
процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних
модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні
ресурси

або

для

самостійної

роботи.

Метою

роботи

є

створити

загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного
використання та змін. Під час заняття учні мають можливість створити власні
інтерактивні вправи використовуючи різноманітні шаблони, такі як: вікторини
з вибором правильної відповіді ,вправа на вірне заповнення пропусків,
кросворди, вправи на встановлення відповідностей. Завдяки цьому сервісу
процес засвоєння нових знань можна здійснювати в ігровій формі, що підвищує
мотивацію учнів до навчання за рахунок ефективного способу подання нової
інформації та допомагає закріпити матеріал під час заняття. Дуже важливо, що
користуватися створеними продуктами може кожний.
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У мережі Інтернет існують різноманітні спеціалізовані онлайн-сервіси
для створення та розміщення презентацій: Empressr, Google Docs, Prezi,
Zoho Show, SlideShare, VCASMO, Knoodle. Серед наведеного переліку
заслуговує на особливу увагу веб-сервіс Prezi, який є інноваційним
інструментом створення презентацій, ефективним та простим помічником щодо
організації та представлення навчального матеріалу. Prezi (www.prezi.com) –
яскравий представник альтернативного способу створення презентацій (nonlinear presentations); хмарне програмне забезпечення для створення ефективних
презентацій нелінійної структури з ефектами зумування, 3D-фоном.
SlideShare на

даний

момент

став

найбільшим

онлайн-сервісом

презентацій, який не тільки є сховищем презентацій в Інтернеті, але й об’єднує
їх авторів у спільноти.
Google Docs– це безкоштовний онлайн-офіс, який включає в себе
текстовий, табличний процесор і сервіс для створення Інтернет-презентацій, а
також сервіс хмарного зберігання файлів користувачів з функціями файлового
обміну, що розробляється компанією « Google». Google Docs представлено
наступними об’єктами: Документи, Таблиці, Презентації, Форми. Робота з
Документами, Таблицями, та Презентаціями схожа з принципами роботи з
програмою MS Office, об’єкту Форми аналогів в додатках MS Office не має.
Однак використання Форм дуже зручне в різних галузях документообігу. За
допомогою форм можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування
та анкети, а також збирати іншу інформацію.
Youtube (http://youtube.com) – соціальний сервіс, призначений для
зберігання, перегляду і обговорення цифрових відеозаписів. Сервіс дозволяє
всім своїм користувачам публікувати відеофайли, ділитися своїми мітками
(тегами) відеозаписів. Використання мережевих відеосервісів – перспективний
напрям у педагогічній діяльності. Використання на уроці відео – значно
полегшує розуміння навчального матеріалу учнем. Особлива цінність таких
наочних засобів навчання полягає в тому, що вони дозволяють візуалізувати
цілий ряд абстрактних понять і процесів, виробничих технологій і операцій. До
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того ж, найкраще засвоюється те, що сприймається відразу кількома органами
чуття.
Також я на уроках інформатики використовую WEB-test конструктор
«Майстер-тест»– це безкоштовний сучасний Інтернет-сервіс, який надає
можливість легко створювати онлайн-тести, використовуючи сучасні Інтернеттехнології.

Для

Інтернет-тестування

на

комп’ютер

учня

не

потрібно

встановлювати ніяких додаткових програм. Також безперечним плюсом
використання «Майстер-тест» є те, що на сторінках сайту немає реклами та
надлишкової інформації, яка буде відволікати користувача від тестування.
Розділ онлайн-тестування пропонує 3 основні можливості:
1. Створення онлайн-тестів і тренінгів для систематизації та повторення
вивченого матеріалу. Учні проходять тести без обмеження в часі, можуть
«підглядати» у правильні варіанти відповідей і, таким чином, закріплювати
пройдений матеріал.
2. Створення онлайн-екзаменів для контролю та оцінювання рівня знань.
Я задаю певний проміжок часу, протягом якого учні можуть відповідати на
запитання екзамену. Коли вказаний час минає, екзамен автоматично
завершується. Підказки та правильні відповіді відсутні. По закінченню
екзамену, учень отримує оцінку, яка формується за критеріями, що

були

вказані у налаштуваннях тесту.
3. Створення бланків для письмових тестів. Я обираю запитання, що
мають увійти до складу письмового тесту та зберігаю документ у форматі .pdf.
Потім його можна роздрукувати. Якщо вказати кількість необхідних варіантів,
то програма автоматично згенерує копії тесту із різним порядком слідування
запитань, щоб учні не списували відповіді один у одного.
Підготовка бланків займає декілька хвилин. Основні переваги Easy Test:
• Економія часу при підготовці тестів та екзаменаційних завдань.
• Легкість у використанні. Мінімум найнеобхідніших функцій для
опанування яких вам вистачить з півгодини.

718

• Накопичення та систематизація екзаменаційних матеріалів, що надійно
зберігатимуться в електронному вигляді.
• Розвиток навичок у роботі з новими технологіями у вчителів та учнів.
• Мотивація учнів до навчання. Вони повторюють вивчений матеріал в
ігровій формі, використовуючи звичне середовище – комп’ютер та Інтернет.
Слід зазначити, що форма перевірки знань через тестування потребує
попередньої підготовки учнів до цієї форми контролю.
Таким чином, наявність постійного підключення усіх комп’ютерів
кабінету інформатики до мережі Інтернет та впорядковане розміщення у хмарі
матеріалів, необхідних для роботи, знімає проблему забезпечення учнів
підручниками, файлами і програмами та інструкціями до практичних робіт,
дозволяє організувати навчання з предмету та створює умови для своєчасної
перевірки викладачем виконаних учнями завдань.
Використання хмарних технологій, спираючись на інтерес учнів до
всесвітньої мережі Інтернет, забезпечує їм доступ до усіх матеріалів,
необхідних для вивчення предмета як у ДНЗ «Деражнянський центр
професійної освіти», так і вдома, створює умови для їх саморозвитку й
міжособистісної взаємодії учнів з викладачем та учнів один з одним, залучає до
використання новітніх досягнень інформаційних технологій, підвищенню
інформатичної компетентності та умінню доцільно використовувати комп’ютер
як засіб для отримання нових знань.
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Тематика: Педагогічні науки
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ДО
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У НФаУ
Кизим О.Г.
НФаУ, кандидат хімічних наук, доцент
(ІD.ORCID 0000-0003-3197-6447, kizim.elena63@ gmail.com
Петухова І.Ю.
НФаУ, кандидат хімічних наук, доцент
ІD.ORCID 0000-0001-7752-7669, іrina.petukhova@ukr.net
Вирішення проблеми формування готовності магістрів до професійної
діяльності, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова
фармація» у НФаУ вимагає реалізацію педагогічних умов освітнього процесу,
які спрямовані на створення бази фундаментальних хімічних та хімікоаналітичних знань магістрів і їх зв'язок з майбутньою професією [2. с.68].
Готовність магістрів спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація»
до професійної діяльності при вивченні хімічних дисциплін у НФаУ,
формується на основні інтегративного підходу, який містить такі основні
компоненти:
‒ наявність фундаментальних хімічних та хіміко-аналітичних знань;
‒ мотиваційно-ціннісне ставлення до цих знань, як до професійно
значущих;
‒ здатність використовувати їх для засвоєння спеціальних дисциплін і
вирішення ситуаційних професійних завдань;
‒ володіння комплексом професійних практичних навичок: хімікоекспериментальних, розрахункових, графічних та тощо;
‒ вміння самостійно засвоювати матеріал із хімічних дисциплін;
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‒

бути креативними та вміти працювати індивідуально та в команді [4.

с.1468].
Готовність до професійної діяльності магістрів неможлива без комплексу
хімічних та хіміко-аналітичних компетенцій, які складають основу фахових
компетентностей, передбачених Стандартом вищої освіти України для
спеціальності 226 «Фармація, Промислова фармація» [1. с.50].
Позитивне

сприйняття

змісту

навчальних

хімічних

дисциплін

забезпечується смисловим і аксіологічним насиченням матеріалу, який
вивчається. Він відображає професійну спрямованість, забезпечує позитивну
мотивацію і усвідомлене сприйняття. Мотиви навчання включають пізнавальні
і професійні потреби магістра, що спираються на систему їх ціннісних
відносин.
Змістовний компонент процесу формування готовності до професійної
діяльності у майбутніх магістрів розроблений нами на основі загально
дидактичних положень, які включають чотири основних частин – знання,
вміння, цінності, досвід творчої діяльності з урахуванням сучасних тенденцій
розвитку хімічних наук, що дозволяє розкривати структуру і зміст основних
блоків навчальних предметів: «Загальна та неорганічна хімія», «Органічна
хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Аналітична хімія», «Аналітична хімія та
інструментальні методи аналізу», їх цільове призначення і методологічні
функції у навчальному процесі.
Основним методологічним підходом при моделюванні цього компоненту
є інтегративно - модульний, який передбачає компактність хімічного змісту при
організуючій ролі теорії відносно до фактів. Він реалізується в генералізованій
подачі

навчального

матеріалу

великими

блоками,

в

типологізації

(систематизації) процесів і явищ, у виділенні в кожному блоці методологічної
складової (знання про методи дослідження і аналізу речовин та методи
раціонального використання отриманих знань), вибірковому вивченні найбільш
типових ситуативних прикладів. Конструктивність інтегративно-модульного
підходу полягає в тому, що він відображає в кожному блоці все його структурні

721

одиниці, а також поєднує теорію і практику. Зміст всіх блоків навчальних
хімічних дисциплін включає сучасні досягнення хімічної науки і професійну
спрямованість.
Важливим напрямком вивчення вищевказаних хімічних дисциплін
майбутніми магістрами є його аксіологізація [3. с.61]. Ціннісне сприйняття
змісту навчальних вищевказаних хімічних дисципліни відбувається при
смисловому і аксіологічному насиченні матеріалу, що відбиває гуманістичну,
екологічну та професійну спрямованість, що з самого початку навчання формує
ціннісне ставлення до майбутньої професії фармацевта, підсилює мотиви і
осмислене сприйняття. Свідоме ставлення до фундаментального змісту основ
науки, що засвоюється на когнітивному рівні у формі понять та їх дефініцій,
теорій, законів, символіко-графічних та інших абстракцій, передбачає смислове
і аксіологічне насичення, розуміння їхнього змісту, значення і функцій.
Смислове та аксіологічне насичення навчального матеріалу, яке
відбувається навколо розкриття наукових і світоглядних ідей, комплексних
хіміко-фармацевтичних, хіміко-медичних, хіміко-екологічних, цінностей та
методології пізнання, проектування, прогнозування і моделювання хімічних
процесів і явищ, які передбачають синтез знань і умінь для їх вирішення,
прилучає магістрів до творчої діяльності.
Процес

вивчення

магістрами

вищевказаних

хімічних

дисциплін

обумовлений поставленими цілями навчання, специфікою змісту кожної
навчальної дисципліни. Його організація заснована на психолого-педагогічних
закономірностях і принципах розвиваючого навчання. Головною особливістю
навчального процесу є його максимально діяльнісний характер, який
забезпечувався відповідним плануванням навчального процесу, системою
завдань для самостійної роботи студентів, навчально-методичним комплексом.
Особливу увагу в реалізації процесуально-діяльнісної сторони ми
приділяємо вибору форм, методів і засобів навчання, стимуляції мотивів і
активізації

навчальної

діяльності.

Процесуально-діяльнісний

аспект
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реалізується у взаємодії, у співпраці та співтворчості магістрів та викладачів, а
також в роботі магістрів з комп'ютерами, з літературою.
Найважливішою умовою здійснення їх діяльності є засоби навчання –
реальні хімічні об’єкти, їх наочне зображення, хімічний експеримент,
підручники, посібники та довідники, дидактичні матеріали, що містять
орієнтовні основи дії. Види діяльності викладача і магістрів конкретизуються і
визначаються цілями, змістом модулів і закладеними в них характером і рівнем
діяльності з подальшим посиленням її рефлексії. Спільна діяльність є
механізмом розвитку навчального процесу і особистості магістрів.
Процес формування готовності до професійної діяльності у магістрів
спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація» під час вивчення
вищевказаних хімічних дисциплін 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 магістрів, вимоги
до змісту і процесу навчання, обумовлені необхідністю його модернізації, а
також критерії сформованості готовності до професійної діяльності, які
характеризують ефективність реалізації цього процесу.
Таким чином, формування готовності до професійної діяльності у
магістрів – майбутніх фармацевтів забезпечується комплексом педагогічних
умов, до яких ми відносимо: цілісність навчального процесу, його націленість
на формування готовності магістрів до професійної діяльності, створення
позитивного

освітнього

середовища;

оптимальне

співвідношення

в

педагогічному процесі традиційних та інноваційних методів навчання,
аудиторної та поза аудиторної самостійної роботи магістрів на основі
конструювання системи завдань, що відображають структуру навчальнопрофесійної діяльності; включення магістрів у різноманітні форми аудиторної і
поза аудиторної діяльності, сприяє реалізації їх когнітивного та креативного
потенціалу та розвиваючої самостійність, рефлексію; включення елементів
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професійної діяльності в систему навчальних завдань, курсових проектів;
здійснення моніторингу навчальних досягнень магістрів і формування у
навчальному процесі готовності до професійної діяльності.
Список літератури:
1. Галузевий

стандарт

вищої

освіти

підготовки

на

другому

(магістерському) рівні Магістра у галузі знань 22 Охорона здоров’я за
спеціальністю 226 Фармація від 28.04.2016 р. [Електроний ресурс]. – Вінниця,
2016. – 62 с. – Режим доступу: https://www.vnmu.edu.ua/
2. Кайдалова

Л.

Г.

Професійна

підготовка

майбутніх

фахівців

фармацевтичного профілю у ВНЗ: монографія/ Л. Г. Кайдалова. – Х.: НФаУ,
2010.- 92с.
3. Кучерявенко

И. А. Проблема психологической

готовности

к

профессиональной деятельности//Молодой ученій. – 2011.- №12. Т. 2. – С.6062.
4. Литвинова Т. Н. Теоретическая модель формирования готовности
студентов фармацевтического факультета к профессиональной деятельности
при изучении аналитической химии / Т. Н. Литвинова, Т. Г. Юдина //
Фундаментальные исследования. Педагогические науки. – 2008. – №13. – С.
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Тематика: Інші професійні науки
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ БУРІННЯ НА ОСНОВІ
КОРЕЛАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ЯК ПІДЗАДАЧА ДУАЛЬНОГО
КЕРУВАННЯ
Кикавець М.В.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
kafatp@ukr.net
Розроблення методів ідентифікації математичної моделі процесу буріння
свердловин у реальному часі є актуальною науково-прикладною задачею у
зв’язку

з

необхідністю

подальшого

удосконалення

автоматизованого

управління цим процесом на засадах комп’ютерно-інтегрованого керування й
ІТ-технологій.
Тому метою даної роботи є розроблення методу ідентифікації процесу на
основі кореляційних функцій, який є підзадачею дуального керування.
На сьогодні найбільш розробленими є методи керування параметрично
невизначеними об’єктами, тобто об’єктами, невизначеність математичних
моделей яких зводиться до набору невідомих постійних параметрів. Основними
методами

керування

ідентифікаційні

методи,

параметричною
методи

невизначеністю

інтегрального

керування,

об’єктами
методи

є
Н∞-

оптимізації, методи прямого адаптивного керування [2]. Ідентифікація і
керування розглядаються як єдиний нерозривний процес (рис.1).
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Рисунок 1 – Структура адаптивної системи керування з ідентифікацією
моделі об’єкта у реальному часі: SP – задані значення; PV, PVк – фактичні і
контрольовані значення; EP = SP – PVк – сигнал розузгодження; LMN –
керувальні дії; DISV – збурення; GAIN – перешкоди; Д, І – диференціальна й
інтегральна компоненти регулятора; f(t) – неконтрольовані зовнішні збурення;
α – постійні величини; or – АБО
Найбільш придатним для ідентифікації процесу буріння, на наш погляд є
метод, побудований на використанні відомого рівняння Вінера-Хопфа:


Ruy ( )   k (t ) Ruu (  t )dt ,

(1)

0

де y(t), u(t) – вихідна змінна та вхідна дія;
Ruy(τ) – взаємокореляційна функція керувальної u(t) дії і вихідної у(t)
змінної;
Ruu(τ-t) – автокореляційна функція керувальної дії;
k(t) – імпульсна перехідна функція, яка однозначно визначає шукану
функцію передачі


W ( p )   k (t )e  pt dt .

(2)

0

Проте воно, хоча й дозволяє відфільтрувати лише частину завад, але
дозволяє одержати точну модель лінійного об’єкту лише за можливості точного
визначення кореляційних функцій та стаціонарності технологічного процесу.
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Якщо кореляційні функції представити у дискретній формі, то одержання
кореляційної моделі об’єкта керування значно спрощується.
З рівнянь (1), (2) випливає таке співвідношення [2]:
W ( z) 

y ( z ) Ruy ( z )
,

u( z ) Ruu ( z )

(3)

де z –змінна дискретного Z-перетворення;
y(z) – z-зображення вихідної змінної;
u(z) – z-зображення вхідної дії;
Ruy(z) – z-зображення взаємокореляційної функції вхідної керувальної
дії u(z) і вихідної змінної y(z);
Ruu(z) – z-зображення керувальної дії u(z).
Відзначимо,що рівняння Вінера-Хопфа може бути застосовано лише для
стаціонарних процесів. Тому повинна бути проведена попередня підготовка
даних шляхом вибору інтервалів стаціонарності процесу буріння, які мають
приблизно однакові статистичні характеристики і дозволяють одержувати
кореляційні функції. Оскільки такий підхід не вимагає подачі тестових сигналів
на вхід об’єкта керування і не порушує ходу процесу поглиблення свердловин,
він може застосовуватися у реальному часі для ідентифікації моделі процесу
буріння в кожному однорідному прошарку гірських порід, коли процес можна
вважати стаціонарним.
Структурна схема технологічного процесу буріння з урахуванням
неконтрольованих збурень, що наведена на рис. 2, відображає один із варіантів
приведення збурень до виходу об’єкта керування. Такий прийом досить часто
використовують для аналітичних досліджень збурених об’єктів керування [2].
Внутрішні збурення також вважатимемо приведеними до виходу об’єкта
керування.
Відзначимо, що у даному випадку ми можемо вимірювати лише вхідні
керувальні дії
u Т (t )  ( F (t ), n(t ), Q(t )) ,

(4)
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де F(t) – осьова сила на долото; u(t) – частота обертання долота; Q(t) –
витрата промивної рідини на вході в свердловину та вихідну збурену дію y(z).
Окрім того, цей об’єкт керування характеризується деякою кількістю
постійних величин α(t)
α(t)=(α1, α2, α3) ,

(5)

де α1 – діаметр долота; α2, α3 – кількість шарошок і зубців на шарошках,
від яких залежать характеристики стану процесу буріння.

Рисунок 2 – Структурна схема технологічного процесу буріння із
урахуванням неконтрольованих збурень: u(z) – z-зображення вхідної
клерувальної дії; f(z) – z-зображення неконтрольованого зовнішнього збурення;
Wu(z) – функція передачі об’єкта керування без урахування зовнішнього
збурення; Wf (z) – функція передачі об’єкта керування по каналу «збурення –
вихід об’єкта керування»; yf(z) – z-зображення компоненти виходу об’єкта
керування, що зумовлено збуренням f(z); y(z)= yf (z)+ yu (z)
Внаслідок дії таких збурень як фізико-механічні і абразивні властивості
гірських порід, технічний стан долота, пластові тиски, температура в
свердловині та ін. вхідні і вихідні параметри об’єкта змінюються у часі. Кожна
з вихідних величин

y T (t )  {h(t ), v(t )} ,

де h(t) – проходка долота, v(t) – механічна

швидкість буріння, є функцією керувальних дій

u Т (t ) і

y i (t )  Fi (u (t ), f (t )), i  1, 2,..., n ,

зовнішніх впливів fi (t)
(6)

де і – кількість вихідних величин.
Отже, виникає актуальна задача визначення моделі об’єкта керування, не
вимірюючи ці збурення.

728

Вихідна дія , наприклад, механічна швидкість буріння складається з двох
компонентів
y[i] = yu[i] + yf[i],

(7)

де yu[i] – складова, що зумовлена вхідною керувальною дією;
yf[i] – складова, що зумовлена неконтрольованим зовнішнім збуренням
f(z).
Оскільки в процесі буріння свердловини можуть бути зареєстровані
системою контролю і управління процесом буріння лише керувальні дії u[i] та
показник процесу y[i], то реально можна обчислити лише дві кореляційні
функції Ruu(k) i Ruy(k), де k – дискретний аргумент автокореляційної і
взаємокореляційної функцій.
З урахуванням співвідношення (7) отримаємо
Ruy (k ) 

Ruy (k ) 



,

1 N k
 u[i] yu [i  k ]  y f [i  k ]
N  k i 0

(8)

1 N k
1 N k
 u[i] yu [i  k ] 
 u[i] y f [i  k ] ,
N  k i 0
N  k i 0

Ruy (k )  Ruy (k )  Ruy (k ) .
u

(9)

f

Тоді функція передачі процесу буріння як об’єкта керування з
урахуванням зовнішніх збурень може бути представлена у вигляді
W ( z) 

y( z ) Ruy ( z ) Ruyu ( z ) Ruy f ( z )



 Wзд ( z )  Wзб ( z ) ,
u ( z ) Ruu ( z ) Ruu ( z )
Ruu ( z )

(10)

де Wзд(z) – функція передачі по задаючому впливу.
Отже, функція передачі об’єкта керування по каналу «керувальна дія –
показник процесу буріння» у випадку, коли враховуються зовнішні збурення,
має додаткову складову

Wзб ( z )  Ruy ( z ) / Ruu ( z ) ,
f

яка містить у собі інформацію про

вплив зовнішніх збурень на процес буріння як об’єкт керування.
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Тематика: Економічні науки
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Кирик Н.В.
студентка
Науковий керівник: Попович О.В.
к.е.н., доцент
Національний авіаційний університет
м. Київ, Україна
В наш час особливо важливою є інноваційна діяльність, насамперед, тому
що відбувається постійний розвиток науки і техніки, зумовлюючи цим швидке
«застаріння» техніки і технології виробництва, товарів та її якісних
характеристик, і вони потребують безперервного удосконалення. Тому
однозначно,

що

запорукою

прибуткового

інвестування

будь-якого

підприємства є його вміння вести інноваційну діяльність. Проте, враховуючи
великий рівень ризику та необхідність значних фінансових затрат, які є
обов’язково

необхідними

для

такої

інноваційного розвитку, є досить малою.

повноцінної

реалізації

програм
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Таким чином інноваційна діяльність являє собою комплекс економічних,
технічних,

правових,

соціальних

заходів,

пов’язаних

із

розробкою,

впровадженням і використанням інновацій, який має на меті досягнення
певного економічного та соціального ефектів[1].
Можна навіть стверджувати, що чим краще на підприємстві розвинута
інноваційна

діяльність,

тим

воно

є

більш

затребуваним,

конкурентоспроможним, а отже отримує більш прибуток, користується
перевагою у покупців і є кращим за інші організації.
Успішна реалізація інноваційної діяльності повинна базуватися на певних
принципах – нормах, правилах поведінки підприємств, що встановлюють
взаємозв’язок між розвитком підприємства і напрямами його інноваційної
діяльності. Різні вчені по-різному оцінюють принципи, залежно від бачення
проблеми та напряму досліджень. М. Римар, Н. Ликун угрупували головні
загальні принципи:
-

принцип економії, що полягає у впровадженні тих інноваційних

програм, які в підсумку дозволяють підприємству мінімізувати витрати ( часу,
коштів, праці, тощо);
-

принцип ритмічності, що полягає у постійному ( чи періодичному)

здійсненні інноваційної діяльності підприємством, що не лише забезпечить
постійний темп оновлення, але й дозволить оптимально розподіляти та
використовувати фінансові ресурси;
-

принцип адаптації, що дозволить підприємству швидко реагувати

на зміни у середовищі та оперативно реагувати на них з максимальною
віддачею;
-

принцип

взаємоузгодженості,

що

полягає

у

відсутності

суперечностей між цілями підприємства, його стратегію, маркетинговою
орієнтацією та інноваційною діяльністю;
-

принцип масштабності, що полягає у можливості залучення не

лише внутрішніх ресурсів підприємництва ( кадрів, фінансів, ідей), а й
зовнішніх
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-

принцип поверненості та прибутковості, що передбачає окупність

та прибутковість вкладених в інновації коштів, адже інновації є, по суті,
ризиковими інвестиціями. Цей перелік принципів є об’єктивним, він збігається
із загальнодержавними принципами та не суперечить ринковим умовам
господарювання[2].
Також принципи інноваційної діяльності є такі:
-

принцип ієрархічної комплексності факторів інноваційного стану

підприємства;
-

принцип

стратегічної

направленості

інноваційного

розвитку

векторного

цілепокладання

інноваційного

розвитку

підприємства;
-

принцип

підприємства;
-

принцип стійкості інноваційного розвитку підприємства;

-

принцип адаптивності інноваційного розвитку підприємства[3].

В економіці ринкового типу умови реалізації інвестиційного процесу
набувають для підприємства змінного характеру, що є результатом мінливості
макроcередовища та мікросередовища. Тож через призму дослідження
інвестиційного

механізму

визначимо

дві

головні

умови

реалізації

інвестиційного процесу на підприємстві:
-

достатній

ресурсний

потенціал

підприємства

для

розвитку

інвестиційної сфери;
- наявність економічних суб’єктів, котрі здатні забезпечити інвестиційний
процес в необхідних масштабах з урахуванням специфіки підприємства.
Інвестиційний процес є незамінною складовою інвестиційного механізму,
який характеризується циклічністю та визначає можливість використання
інвестиційних ресурсів з метою їх приросту або досягнення певних ефектів в
діяльності підприємства.
Отже, інноваційна діяльність має надзвичайно важливе значення, адже
вона сприяє розвитку підприємства, підвищенню ефективності його ресурсного
потенціалу, забезпеченню відповідності його роботи до вимоги ринку та
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збільшенню прибутку. І для успішної інноваційної діяльності підприємство має
враховувати певні принципи, що дозволить реалізовувати інноваційні програми
без значних витрат та втрат.
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1.

ВСТУП

Робота присвячена розробці

кишенькового

терменвоксу та його

електричної схеми для застосування у музичних композицій. Без електроніки
вже не можна уявити сучасного життя - електроніка проникла усюди, у тому
числі і у музику.
Батьком електронної музики можна назвати вченого, інженера-фізика –
Лева Сергійовича Термена. Саме він винайшов перший в світі ЕМІ.
Експериментуючи з приладом для вимірювання діелектричної постійної газів,
він виявив вплив руки на розподіл електричного поля. Це явище і було
покладено в основу дії першого електромузичного інструменту. Сучасниками
Лева Сергійовича Термена прилад був високо оцінений, вони описували його
так:

«Винахід

електромеханічного

інструменту

відкриває

величезні

перспективи ... Шляхом електричного збудження можна отримати такі
звучання, такі інтонації, яких досі не знала музика ...».
Згодом перший електромузичний інструмент став називатися терменвокс
(рис. 1) - поєднання, що складається з прізвища винахідника Термена і слова
«воке» - спотвореного від англійського voice, що в перекладі означає «голос».
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Рисунок 1. Перша принципіальна схема терменвоксу, розроблена Левом
Терменом
Але на основі терменвоксу створювалися не лише музичні аналоги, а й
такі «немузичні» прилади, як охоронні пристрої для промислових будівель,
складів, сейфів. Один із таких апаратів охороняв зали ленінградського
Ермітажу. Розроблені Левом Сергійовичем Терменом електронні «сторожа», як
і його ЕМІ, реагували на зміну картини електричного поля поблизу об'єкту, що
охороняється і при появі сторонніх подавали сигнал тривоги.
2.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Принцип дії терменвокса базується на змінах електричного поля, що
створюють навколо ЕМІ переміщення людського тіла. Рухаючи руками у
просторі, людина тим самим може впливати на просторову картину
електричного поля. (Згодом Термен удосконалив терменвокс розширивши його
так, що новий його прилад – терпсітон - реагував на зміни усього тіла людини).
Терменвокс сприймаючи ці впливи, перетворює їх у звукові сигнали.
Тональність вироблених сигналів залежить від типу маніпуляцій - стає вище
або нижче в такт з рухами. Інструмент складається зі змішувача, підсилювача
звукової частоти, двох високочастотних генераторів, до одного з яких
підключена антена, змішувача і динаміка.
Поки

людина перебуває на достатньому видаленні від

антени,

високочастотні генератори виробляють сигнали однакової частоти, вони
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надходять на змішувач. Змішувач виділяє на своєму виході коливання з
частотою, що дорівнює різниці частот вхідних сигналів. А оскільки в
початковому стані частоти обох генераторів рівні, отже, сигнал на виході
змішувача в такому випадку відсутній і звуку в динаміку немає. Але коли
людина підносить руку до антени - людське тіло стає ніби конденсатором, що
включається між антеною та електричними ланцюгами верхнього генератора,
саме тому ємність тіла людини починає впливати на роботу цього генератора. В
результаті, змінюється частота вироблюваних їм коливань. Тепер при
змішуванні сигналів виникають так звані биття - коливання з частотою, що
дорівнює різниці частот обох генераторів. Сигнал з такою частотою і виділить
на свій вихід змішувач. Потім відбудеться його посилення і в динаміці
пролунає звук.
Терменвокс у даній роботі, на відміну від оригінального пристрою Лева
Сергійовича Термена, зібраний всього на двох логічних мікросхемах, простий
в налагодженні і не вимагає дефіцитних деталей. Звичайно, такий пристрій
далеко від професійного інструменту, але тим не менш, він виконує всі
зазначені вище функції та є простим у розробці.
Перший генератор зібраний на логічних елементах 2І-НЕ DD1.1 і DD1.2
мікросхеми DD1, а другий - на елементах DD2.1 і DD2.2 ІМС DD2. Інвертори
DD1.3 і DD2.3 виконують роль розв'язувальних пристроїв, що запобігають
взаємний вплив генераторів один на одного. Як змішувач використовується
логічний елемент DD2.4. Низькочастотний підсилювач зібраний на транзисторі
VТ1 за схемою електронного ключа. Резистор R6 обмежує струм бази
транзистора, а R7 служить для регулювання гучності звучання динамічної
головки

ВА1.

Конденсатори

С4-С6

і

резистори

R4,

R5

утворюють

низькочастотні фільтри, що виключають взаємний вплив генераторів один на
одного через живлення ланцюга. Живиться пристрій від батареї GB1 напругою
9 В.
Обидва високочастотних генератора зібрані за схемами несиметричних
мультивібраторів. Резистори R1, R3 і конденсатор С2 утворюють ланцюг, що
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задає частоти першого генератора, a R2 і C3- аналогічний ланцюг другого
генератора. Підлаштовний резистор R1 є необхідним для «вирівнювання»
робочих частот обох генераторів. Антена WA1 підключена до інструменту
через блокуючий конденсатор С1.
Деталі терменвоксу потрібно розмістити в корпусі, виробленому з металу.
Можна також замінити такий корпус використовуючи будь-яку коробку, але
оклеївши все зсередини фольгою. Металевий корпус або фольгу необхідно
електрично з'єднати з загальним проводом живлення інструменту. За антену
можна взяти мідний стержень 3 мм діаметром і довжиною 30-35 мм встановити на передній панелі корпусу на гумовому або пластмасовому
ізоляторі. Крім того, на головній панелі знаходяться тумблер включення
живлення, змінний резистор R7, забезпечений перемикаючою ручкою, та
динамік. На бічній стороні корпусу - отвір під движок підлаштовного резистора
R1. Монтажні з'єднання виконуються тонкими багатожильними проводами в
ізоляції.
3.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ

При правильному монтажі і справних деталях інструмент починає
працювати відразу після включення живлення. Налаштування його зводиться
до установки нульової частоти биття генераторів. Якщо після включення
живлення звуку в динамічній голівці немає, то необхідність у налаштуванні
відпадає. Якщо ж звук з'явився, обертаючи движок підлаштовного резистора,
можна домогтися його зникнення. Після цього терменвокс готовий до роботи.
Може трапитися так, що звучання ЕМІ виявиться нестійким. В такому
випадку однією рукою потрібно виробляти маніпуляції близько антени, а
другою

торкатись

металевих

частин

корпусу.

Якщо

використовувати

пластмасову коробку, обклеєну зсередини фольгою, то на її лицьовій панелі
необхідно встановити спеціальну металеву пластину розміром приблизно
25X25 мм, з'єднавши з загальним провідником.
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4.

ВИСНОВКИ

Терменвокс був першим в світі електромузичні інструментом. За минулі з
тих пір десятиліття створено чимало нових ЕМІ, в чому неважко переконатися.
Важливість терменвоксу для науки в цілому також важко переоцінити. На
принципі його роботи було створено багато «немузичних» приладів, що й досі
не мають аналогів і використовуються у різних галузях нашого життя.
Список літератури:
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