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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: Економічні науки
КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Кінка Оксана
Сервитник Дана
студентки факультету фінансів та обліку
Тернопільський національний економічний університет
Науковий керівник: к.е.н, доцент кафедри фінансів
Коломийчук Н.М.

Місцеві бюджети – найчисельніша ланка бюджетної системи України,
котра, відповідно, є її фундаментом. Місцеві бюджети відіграють важливу роль
у перерозподілі внутрішнього валового продукту, фінансуванні публічних
послуг, передусім соціальної спрямованості, здійснюють безпосередній вплив
на задоволення різних потреб населення.
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів є системою контролю і
системою, яка здійснює платежі, для того щоб забезпечити органів місцевого
самоврядування контролем та моніторингом за виконанням усіх трансакцій з
коштами місцевих бюджетів в Україні [5].
Державна казначейська служба України, діяльність якої спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство фінансів
України, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі
ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку
України [1].
Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає такі основні
напрямки:
• розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів відповідно до законодавства;
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• контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні
надходжень

бюджету,

взятті

бюджетних

зобов’язань

розпорядниками

бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями;
• ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання
бюджетів з дотриманням національних стандартів бухгалтерського обліку;
• здійснення інших операцій з бюджетними коштами [4].
Основним завданням органів Державної казначейської служби в процесі
обслуговування місцевих бюджетів є сприяння виконанню бюджетної політики
місцевого самоврядування та здійсненні ефективного управління коштами
місцевих бюджетів.
До позитивних сторін розвитку казначейського обслуговування місцевих
бюджетів необхідно віднести:
• функціонування казначейської форми обслуговування бюджетів усіх
рівнів. Це призвело до певної модернізації методу перерахування коштів із
рахунків бюджетів на рахунки розпорядників коштів;
• розміщення бюджетних коштів на казначейських рахунках та
акумуляція їх на єдиному казначейському рахунку, що дає змогу виконувати
своєчасно видаткову частину бюджету;
• організація дохідної та видаткової частини бюджетів, що надає
можливість володіти повною, достовірною та оперативною інформацією;
• формування органами Державної казначейської служби достовірних
звітів про виконання бюджетів усіх рівнів та зведеного бюджету України в
цілому за результатами кожного звітного періоду [2].
Також

існує

ряд

проблемних

питань,

які

виникають

під

час

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками, а саме:
-

територіальна

віддаленість

сільських

пунктів,

яка

потребує

оптимізації документообігу та скорочення обсягів робіт, що здійснюються в
ручному режимі;
-

проблеми, пов'язані з необхідністю вдосконалення нормативно-

правового забезпечення виконання місцевих бюджетів;
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-

неоптимальний

перерозподіл

бюджетних

коштів

між

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів місцевих бюджетів;
-

проблеми, які виникають під час реєстрації зобов'язань, та

проблеми, які виникають у прийнятті до виконання платіжних доручень від
одержувачів та розпорядників бюджетних коштів з виконання місцевих
бюджетів;
-

відсутня єдина методика відображення в бухгалтерському обліку

операцій, які здійснюються у державному секторі, що не дозволяє отримувати
достовірну інформацію про фінансовий стан держави [2].
Державна казначейська служба України займає провідне місце у
структурі управління державними фінансами та контролем, незважаючи на
значні недоліки у казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів, шляхи
вирішення цих проблем розробляються і впроваджуються на даному етапі.
Саме це забезпечить якісне обслуговування бюджетів на усіх рівнях.
Функціонування казначейської системи дозволяє найбільш раціонально
проводити

оптимізацію

бюджетних

потоків,

забезпечити

безперервне

фінансування всіх учасників бюджетних відносин, зробити процес виконання
бюджету ефективнішим [3].
Отже, застосування казначейської системи виконання місцевих бюджетів
має ряд переваг над банківською системою касового виконання бюджету.
Переваги полягають у тому, що казначейська система концентрує обидва
потоки грошових коштів (дохідний та видатковий) у ході виконання місцевих
бюджетів на одному рахунку, а це дозволяє значно прискорити процес
фінансування.
Основними

тенденціями

удосконалення

казначейської

системи

виконання бюджетів є :
• підвищення ефективності використання бюджетних коштів завдяки
цільовому, своєчасному та раціональному їх витрачанню;

7

• прискорення оборотності бюджетних коштів за рахунок скорочення
кількості та тривалості кругообігу коштів від розпорядника до кінцевого
отримувача;
• зниження витрат бюджету на обслуговування місцевого боргу за
рахунок покриття тимчасових касових розривів, які надаються органами
казначейства на безкоштовній основі.
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Тематика: Педагогічні науки
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ
СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Кічук Ірина
Студентка 5 курсу магістратури педагогічного факультету
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
У пізнавальному процесі теоретичне мислення і продуктивна уява
виконують єдину функцію. Вони дозволяють людині осягати універсальні
принципи розвитку речей і явищ, перетворювати і осмислювати відповідно до
них світ як ціле. Різниця в тому, що в мисленні ці принципи схоплюються у
вигляді абстрактних понять, а в уяві – у формі образів. А.В. Петровський також
вважає, що мислення і уяву ріднить те, що обидва ці процеси – робота з
моделлю світу. У мисленні і уяві людина оперує не безпосередньо предметами,
а їх образами і знаками [1, c.20].
Стає необхідним конструювання особливого виду навчально-ігрового
середовища для дошкільника, яке зможе вирішити вищевикладені протиріччя.
Конкретним предметом психолого-педагогічного проектування навчальноігрового середовища стають умови, які породжують зв’язок уяви і мислення в
межах дитячого віку. Сам по собі цей зв’язок найчастіше виникнути не може,
так само, як навчальна діяльність не виникає спонтанно з ігрової. Основним
компонентом пізнавального інтересу, відповідно до даної теорії, є навчальна
задача. Оскільки виділення і оволодіння загальним способом дії при вирішенні
навчального завдання, є однією з головних цілей пізнавального інтересу, то
основним структурним компонентом готовності до оволодіння навчальною
діяльністю може виступати оволодіння дошкільниками загальними способами
дій.
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Розвиваюче предметне середовище – організований простір, що включає
в себе спеціально підібрані іграшки, ігрове обладнання, предмети меблів для
здійснення специфічних видів діяльності, гри, особистісно-орієнтованої
взаємодії. Предметно-просторове середовище розвитку дитини – організація
простору і використання обладнання та іншого оснащення відповідно до цілей
безпеки, психологічного благополуччя дитини, його розвитку.
Розвивальне середовище набуває все більшого значення в розвитку учня.
В освітньому середовищі відбуваються поодинокі і множинні, випадкові і
системні взаємодії, в яких йде освоєння і відтворення суб’єктного досвіду з
позиції самовизначення, творчості і рефлексії. Освітнє середовище допомагає
людині

задовольнити

основні

потреби

особистості,

осмислити

своє

призначення, сприйняти освіту як індивідуально значиму цінність, оволодіти
ефективними способами взаємодії з іншими людьми.
Розвивальне середовище насамперед є підсистема соціокультурного
середовища, сукупність історично сформованих факторів, обставин, ситуацій.
Дана підсистема може бути охарактеризована і як сукупність соціальних,
культурних, а також спеціально організованих в освітньому закладі психологопедагогічних умов, в результаті взаємодії яких відбувається становлення
особистості індивіда.
Сучасне

трактування

категорії

«розвивальне

середовище»

характеризується виділенням і вивченням її різноманітних рівнів і структурних
компонентів.
дослідники

Так,

характеризуючи

називають

структуру

просторово-семантичний,

освітнього

середовища,

змістовно-методичний

і

комунікаційно-організаційний її компоненти [2, c.3].
Розвивальне

середовище

розглядається

нами

як

засіб

розвитку

суб’єктності дошкільника, яку він реалізує в ході діалогової взаємодії,
орієнтації на інших суб’єктів діяльності та спілкування. «Опосредованість»
соціально-педагогічного супроводу розвитку суб’єктності учня розуміється
нами і як невід’ємна характеристика діяльності педагога, що впливає на якість
освіти шляхом цілеспрямованого впливу на значимі показники освітнього
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середовища. Педагогічний зміст розвивального середовища визначають його
ключові функції, які ми позначили наступним чином: розвиток, бо розвивальне
середовище сприяє реалізації потенціалу кожного її суб’єкта і установи в
цілому; сприяє професійно-особистісному розвитку; допомагає навчається
набути здатності ставати і бути суб’єктом власного розвитку; вибір цінностей,
оскільки розвивальне середовище надає особистості таку можливість,
безумовно, сприяючи при цьому виробленні загального ціннісно-змістового
контексту сприйняття дійсності; регуляція, тому що розвивальне середовище
дозволяє регулювати діяльність суб’єктів на основі спільно розроблені норм і
правил організації життєдіяльності; безпеку, оскільки розвивальне середовище
створює сприятливе існування для дитини, затримуючи його в освітньому
просторі; стає механізмом захисту суб’єктів від деструктивних тенденцій;
полегшує взаємодію, оскільки розвивальне середовище веде до узгодження
інтересів і цінностей її суб’єктів; полегшує процес взаємодії між її суб’єктами
всередині установи і поза ним. Безумовно, не всі розвивальні середовища
сприяють ефективному розвитку у суб’єкта необхідних якостей, часто виникає
ефект «блокади» взаємодії в системі «середовище - суб’єкт», що викликається
невідповідністю готовності учня вимогам середовища.
Поняття «навчально-ігрове середовище» виступає як родове для понять
типу «шкільна середовище», «родинне середовище» і т.ін., що представляють
собою ряд локальних навчально-ігрових середовищ. Крім того, необхідно
враховувати складну структуру процесу освіти, що включає в себе процеси
навчання, виховання і розвитку. Це дозволяє охарактеризувати елементний
склад освітнього середовища як системи, що включає в себе «навчальне
середовище», «виховну середу» і «розвиваюче середовище». Разом з тим,
органічний зв’язок процесів навчання, виховання і розвитку, комплексний
характер педагогічної взаємодії передбачають високий ступінь умовності
понять

«навчальне

середовище».

середовище»,

«виховне

середовище»,

«розвиваюче
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Вплив навчально-ігрового середовища дошкільного навчального закладу
на процеси і результати навчання становить інтерес для досліджень на протязі
вже досить довгого часу. Однак, саме поняття «навчально-ігрове середовище»
залишається нечітким. Є різні думки про те, що розуміти під значенням
навчально-ігрове середовище, які кордони можуть або повинні бути в її
визначенні. Хоча є значні досягнення у взаємному збагаченні змісту цього
поняття в різних дослідженнях навчально-ігрового середовища, її визначення
все ще відрізняються різноманітністю і включають в себе широкий спектр
наукових концепцій.
В створеному навчально-ігровому середовищі педагоги не в повній мірі
реалізують принцип «активності», згідно з яким в груповому приміщенні
повинні бути створені всі умови для задоволення рухової, пізнавальної і творчої
активності дитини. Недостатність матеріалів і устаткування для дитячого
експериментування, одноманітність об’єктів для спостережень і досліджень в
груповому приміщенні знижує пізнавальну активність дошкільнят; існування
«негласних» заборон на широке використання моторно-спортивних іграшок
(м’ячі, обручі, кеглів) та іншого спортивного обладнання стримує розвиток
рухової активності.
Для проведення занять, ігор, спостережень педагог підбирає і розміщує в
груповому приміщенні іграшки, матеріали та обладнання для спеціально
організованої та нерегламентованої діяльності дітей відповідно до Переліку
засобів виховання і навчання [3, с.11]. Він включає обладнання, іграшки,
ігровий матеріал, наочні посібники, які відповідають психолого-педагогічної,
естетичним, ергономічним, санітарно-гігієнічним, технічним і економічним
вимогам і нормам. Завдання педагога спроектувати розвиваюче предметне
середовище відповідно до цього переліку і змістом навчальної програми
дошкільної освіти.
В дошкільній організації може бути розроблене зразкове річне тематичне
планування,

що

домовленості

з

враховує
іншими

дати

загальноприйнятих

соціальними

інститутами

суспільних
і

свят,

організаціями

в
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соціокультурному оточенні місця розташування дитячого садка, орієнтовні
теми можливих ініціатив [4, с.43]. Однак, можна не дотримуватися жорсткого
регламентування освітнього процесу за розробленим заздалегідь річного
тематичного планування, залишаючи педагогам дошкільної організації простір
для гнучкого планування їх діяльності, виходячи з особливостей реалізованої
основної освітньої програми, умов освітньої діяльності, потреб, вікових
можливостей, інтересів і ініціатив вихованців, їх сімей, педагогів та інших
співробітників організації [5, с.25].
Отже, при створенні середовища вихователь керується і сучасними
вимогами до організації освітнього процесу. Для проведення занять, ігор,
спостережень педагог підбирає і розміщує в груповому приміщенні іграшки,
матеріали та обладнання для спеціально організованої та нерегламентованої
діяльності дітей відповідно до переліку засобів виховання і навчання.
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Тематика: Економічні науки
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО БАНКІНГУ
В УКРАЇНІ
Клименко Аліна Владиславівна
студент
Науковий керівник: Котенко Уляна Михайлівна
ст. викладач кафедри банківської справи
Київський національний торгово-економічний університет; факультет
фінансів та банківської справи
Розвиток

сучасного

фінансового

ринку

потребує

значних

змін,

удосконалень та інновацій в існуючих системах розрахунків. Всі процеси на
світовому ринку супроводжуються фінансовими операціями – грошовим
обігом. Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій і безготівковій формах,
який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві.
Цифровий банкінг має вагоме значення в розвитку системи банківського
обслуговування. Цифровий банкінг – це впровадження нових та розвиваючих
технологій у сфері фінансових послуг, у поєднанні з відповідними змінами у
внутрішніх та зовнішніх корпоративних та кадрових відносинах, щоб
забезпечити ефективне обслуговування клієнтів та досвід. Він є недавньою
економічною категорією, тому потребує дослідження та вдосконалення.
Інтернет-банкінг вважається однією з головних послуг, впровадженої останнім
часом банківським сектором для підвищення рівня задоволення клієнтів, які
надають більш ефективні та зручні послуги.
Як правило, послуги Інтернет-банкінгу включають: блокування картки
клієнтом, наприклад, в разі викрадення або втрати; виписки за рахунками;
інформація про інші відкриті банківські продукти (платіжні картки, депозити,
кредити, інше); платежі в межах банку; платежі в національній валюті в межах
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країни; оформлення заяв на підключення до інших послуг (sms-банкінг, картки,
депозити, кредити, інше).
Додатково послуги можуть включати: встановлення лімітів на різні види
операцій (оплата через інтернет, термінал, банкомат і т.д.) з карткових та
поточних рахунків; платежі в іноземній валюті; обмін валют; оплата рахунків
про надані небанківські послуги (зокрема комунальні, зв'язок); придбання
ваучерів передплачених послуг (мобільні

оператори, інтернет);

пряме

поповнення балансу SIM (USIM, R-UIM)-карти за вказаним номером телефону
українських мобільних операторів; поповнення Skype-рахунку.
Одним з найскладніших завдань цифрового банкінгу – є відмова від
минулого. Відповідаючи на нові вимоги конкуренції, правила, технології,
очікування клієнтів, та можливості – цифровий банкінг приймає новий тип
лідера, який може приймати

нові ролі, відповідати всім вимогам попиту

споживачів банківського сектору економіки та стати провідною послугою
банківської системи.
Після відкриття рахунку між банком і клієнтом складається угода з
розрахунково-касового обслуговування, в якій домовляються про всі види
послуг, їх вартість, права та обов’язки сторін, а також санкції стосовно того, хто
порушить ті, або інші положення угоди. Пропонуючи послуги цифрового
банкінгу, банки прагнуть скоротити операційні витрати та покращити бізнес
можливості, зосередившись на трьох аспектах:
• Створити відповідний зв'язок з клієнтом через різні точки дотику;
• Передбачити потреби клієнтів і запропонувати індивідуальні рішення;
• Задовольнити потреби клієнтів.
Отже, метою цифрового банкінгу є задоволення клієнтів в розрахунках за
отриманні послуги з субєктами господарювання, а також надання клієнтам
можливості

самообслуговування

в

інтернет-кабінеті

без

відвідування

відділення банку, в цілях економії часу без додаткових витрат.
Цифровий банкінг пропонується через різні канали, щоб максимально
збільшити кількість клієнтів. В основному існують чотири цифрові канали для
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клієнтів для здійснення операцій та взаємодії з банком, це – Банкомати та
платіжні картки; Онлайн (Інтернет) програми; Мобільні додатки та SMS;
Контактний центр (call-center). У банках, які перейшли на цифрову платформу,
спостерігається значне зменшення операційних витрат і оптимізація робочих
процесів. А також створюння нових можливостей для подальшої трансформації
бізнесу з використанням таких цифрових технологій, як штучний інтелект.
Перехід на цифрові технології впливає і на персонал. Зростає попит на фахівців
з опрацювання даних із наявним банківським досвідом – а такий набір навичок
на сучасному ринку знайти нелегко. Тож для цієї галузі настав час залучати
нові таланти.
Є такі переваги цифрового банкінгу як для клієнтів так і для банку. Для
клієнтів:
• Зручність банківського обслуговування в будь-якому місці та в будьякий час;
• Спрощені операції;
• Таємність операцій, навіть без втручання персоналу банку;
• Інноваційні продукти та послуги, що пропонуються банками;
Для банківської системи:
• Більше лояльності до клієнтів, пропонуючи індивідуальні пропозиції та
послуги для зручності клієнтів;
• Підвищення прибутковості за рахунок зменшення залежності від
фізичної мережі філій;
• Дотримання регуляторних вимог через прозорість та розкриття
інформації;
• Досягнення цільових показників діяльності підприємств і досягнення їх
за рахунок економічної ефективності.
• Придбання нових клієнтів, особливо молодих, для забезпечення
майбутнього проспекту бізнесу
• Операційна ефективність шляхом підтримки точних даних і надійної
інформаційної системи управління
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Переваги цифрового банкінгу безумовні як для споживачів (клієнтів), так
і для банківської системи в цілому. Розвиток цифрового банкінгу в сучасному
світі не просто необхідність, а явище, яке відбувається в процесі діяльності та
розвитку банківської системи без будь-яких примусових та специфічних
заходів.
Оскільки цифрові технології продовжують посилюватися, це матиме
глибокий вплив на банки та їх функціонування. Банкам доведеться мати справу
з клієнтом у абсолютно новому просторі, створеному за допомогою цього
цифрового зближення. Популярність онлайн-розрахунків у країні щороку
зростає
Також є і недоліки у цифровому банкінгу. Основні перешкоди у розвитку
інтернет-банкінгу в Україні є:
- високий рівень недовіри клієнтів до банків загалом, що зумовлений
кризовими явищами останніх років, та до нових фінансових послуг зокрема;
- непередбачена онлайн-ідентифікація клієнта, що значно звужує коло
послуг, які можна отримати самостійно без візиту до відділення банку;
- не вся вікова категорія в змозі порозумітися з використанням онлайн
технологій, тому варто або спрощувати інтерфейс використання, або розробити
систему простого навчання, для того, щоб не було обмеженням те, що людина
не навчена використанню особистого інтернет-кабінету.
Отже, можна зробити висновок, що – цифровий банкінг – це один із видів
дистанційного банківського обслуговування, засобами якого є доступ до
рахунків та операцій рахунками, який забезпечується в будь-який час та з будьякого комп'ютера або пристрою через Інтернет,

це можливості для

вдосконалення обслуговування в банківському секторі, так як розробка онлайн
самообслуговування значно спрощує роботу працівників банку, якнайменш
зменшення навантаження та витрат часу на ті операції, які клієнт може
виконувати самостійно. Також, цифровий банкінг можна розглядати як
додаткове джерело доходів для банківського сегменту.
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Тематика: Інші професійні науки (Фізичне виховання)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Клячковська Раїса
(Кам’янське)
Розвиток вищої школи в сучасних умовах супроводжується подальшою
інтенсифікацією праці студентів, зростання інформаційного потоку, широким
впровадженням у навчальний процес технічних засобів і комп’ютерних
технологій. Під час навчання студенти зазнають значних навантажень,
розвивається

втома,

знижується

розумова

та

фізична

працездатність.

Профілактикою цього стану є фізична культура, яка є специфічним видом
соціальної діяльності

у процесі якої відбувається задоволення фізичних і

духовних потреб людини. Фізична культура за допомогою фізичних вправ
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готує молодих людей до життя і праці, використовуючи природні сили природи
і весь комплекс факторів (режим праці, побут, відпочинок, гігієна і т.д.), що
визначають стан здоров'я людини і рівень її загальної і спеціальної фізичної
підготовки.[ 2]
Фізичне виховання є складовою частиною загальноосвітньої системи
виховання молоді і залучає молодих людей до культури через рухову
активність

у

всіх

формах,

відіграє

вирішальну

роль

у

формуванні

індивідуальності молодих людей, що іноді більш важливо, чим оздоровчий
вплив фізичної культури[3]. Фізичне виховання – це єдина дисципліна, яка
навчає студентів зберігати та зміцнювати своє здоров’я, підвищувати рівень
фізичної підготовленості та спонукає молодь до здорового способу життя.
Вирішення проблем формування здорового способу життя пов’язано з
вихованням молоді в дусі відповідального ставлення до свого здоров’я.
Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а
не тільки відсутність хвороб, або фізичних вад. Лише здорові, фізично і
гармонійно розвинені молоді люди можуть впливати на розвиток держави.
Наукою доведено, що здоров'я людини на 10-15 % залежить від діяльності
лікарів, 10-15%

- від генетичних факторів, на 20-25%

- від стану

навколишнього середовища, і на 50-55% - від умов та способу життя [1 ].
Проблема здоров’я і здорового способу життя людей та умови її
реалізації стали предметом дослідження медиків, психологів, педагогів.
Науковими дослідженнями доведено, що основним засобом фізичної культури
є систематичні заняття фізичними вправами, які відіграють важливу роль у
підвищенні рівня їх фізичної, розумової та психологічної підготовленості. Саме
тому на створення умов практичної реалізації оздоровчого впливу фізичної
культури спрямовані чинні державні документи: Закон України «Про фізичну
культуру і спорт», Державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості
населення України.
Механізм виховання здорового способу життя у студентів складається з
використанням певних підходів: індивідуального; орієнтації на самовиховання;
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інтегрованого підходу на всіх етапах процесу виховання; форм навчання:
ранкової

гімнастики,

фізкультхвилинок,

спортивних

секцій,

туризму,

спортивних заходів, змагань. Виконання фізичних вправ без предметів і з
предметами, гімнастичних та силових, легкоатлетичних та ігрових допоможе з
найменшою затратою часу та найбільшою ефективністю виховувати здоровий
спосіб життя [4]. Потреба виховання здорового способу життя залежить не
лише від бажання та здібностей людей, а й від створення мотивації до занять
фізичною культурою, що передбачає:


Відмову від шкідливих звичок;



Боротьбу із гіподинамією;



Режим праці та відпочинку;



Режим раціонального харчування;



Виховання гігієнічних навичок;



Створення моральних основ, формування особистості.

Грецький філософ Аристотель (IV ст. до н.е.) висловив думку, що ніщо
так сильно не руйнує організм, як фізична бездіяльність. Потреби в активній
діяльності, загартування, раціонального та збалансованого харчування, режиму
дня праці та відпочинку є обов’язковими компонентами здорового способу
життя.
Існує багато систем оздоровчої фізичної культури: це оздоровча ходьба,
оздоровчий біг, плавання, дихальна гімнастика, аеробіка, танцювальна аеробіка,
шейпінг, фітнес та інші. Не випадково в стародавній Елладі, колисці
Олімпійських ігор, був зародилося гасло: «Якщо хочеш бути сильним – бігай!
Якщо хочеш бути гарним – бігай! Якщо хочеш бути розумним – бігай!».
Поряд з фізичними факторами здоров’я визначені психологічні, такі як
щастя, кохання, спілкування з природою, пізнання нового, творча активність.
Велика роль в цій справі належить інформаційним технологіям, створенню
відеофільмів, сайтів, відеокліпів із застосуванням інтерактивних технологій, які
висвітлюють негативні фактори здоров’я та формують потребу здорового
способу життя.
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Таким чином використання засобів фізичної культури та інтерактивних
технологій у формуванні здорового способу життя позитивно впливають на
функціональний стан та фізичну підготовленість студентів, підвищення
фізичної активності, нормалізації психічного стану.
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Тематика: Інші професійні науки
ВЛАСТИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ
МЕРЕЖІ
Кнабе Б.Г.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Сучасне життя, важко уявити без використання сучасної комп’ютерної
техніки, адже жодне підприємство або житлове приміщення не обходиться без
допомоги комп'ютерів, всі повторювані щоденно операції зберігання даних,
оформлення документів, побудови графіків, таблиць, штатних розписів,
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створення

рекламної

продукції,

розробки

програмного

забезпечення

передбачає застосування комп'ютерів.
Структурована кабельна система на думку більшості фахівців з
інформаційних технологій, є в даний час невід'ємною частиною будь-якого
сучасного суспільного будинку, а її відсутність істотно знижує ринкову
вартість об'єкта нерухомості.
Якісна структурована кабельна система і резерв функціональних
параметрів забезпечують тривалу безпроблемну експлуатацію локальної
мережі, що гарантує підвищення ефективності роботи організації, швидке
повернення інвестицій, надійність і стабільність роботи системи.
Сучасний фахівець витрачає близько 80% свого робочого часу, щоб лише
ознайомитися з виходом нових напрацювань у його області професійної
діяльності [1].
Головна відмінність локальної мережі від будь-якої іншої - висока
швидкість обміну, локальні мережі обов’язково використовують якісні лінії
зв’язку, що спеціально прокладаються.
Принципове значення має і така характеристика мережі, як можливість
роботи з великими навантаженнями, тобто з великою інтенсивністю обміну.
Якщо механізм управління обміном, який використовується в мережі, не дуже
ефективний, то комп’ютери можуть надмірно довго чекати своєї черги на
передачу, і навіть якщо передача проводитиметься потім на високій швидкості і
повністю безпомилково, то для користувача мережі це все одно обернеться
затримкою доступу до всіх мережних ресурсів. Більшість локальних мереж
мають вихід в глобальну мережу, але характер інформації яка передається,
принципи організації обміну, режими доступу до ресурсів усередині локальної
мережі, як правило, сильно відрізняються.
Таким чином, можна сформулювати наступні відмітні ознаки локальної
мережі: висока швидкість передачі, велика пропускна спроможність; низький
рівень помилок передачі (або, що те ж саме, високоякісні канали зв’язку);
ефективний, швидкодіючий механізм управління обміном; обмежене, точно
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визначене число комп’ютерів, що підключаються до мережі [2].
У локальних мережах, як правило, використовується середовище передачі
даних, що розділяється, і основна роль відводиться протоколами фізичного і
канального рівнів, оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають
специфіку локальних мереж. Мережна технологія - це узгоджений набір
стандартних протоколів і реалізують їх програмно-апаратні засоби, достатній
для побудови обчислювальної мережі. Мережні технології називають базовими
технологіями або мережною архітектурою. Мережна архітектура визначає
топологію і методом доступу до середовища передачі даних, кабельну систему
або середовище передачі даних, формат мережних кадрів тип кодування
сигналів, швидкість передачі.
Для побудови комп’ютерних мереж застосовуються лінії зв’язку, що
використовують різне фізичне середовище. Як фізичне середовище в
комунікаціях використовуються: метали (в основному мідь), прозоре скло або
пластик і ефір. Фізичне середовище передачі даних може бути кабелем «вита
пара», коаксіальні кабель, волоконно-оптичний кабель і навколишній простір
[2,3].
Як i у випадку прямого з’єднання, в рамках локальних мереж
використовують поняття клієнт i сервер. Технологія клiєнт-сервер - це
особливий спосiб взаємодiї комп’ютерiв у локальнiй мережi, при якому один з
комп’ютерiв (сервер) надає свої ресурси другому комп’ютеру (клієнту).
Вiдповiдно до цього розрiзняють одноранговi мережi та сервернi мережi.
ВИСНОВКИ
Таким чином у нас виходить дуже надійна, нова і високопродуктивна
мережа в умови офісної работи. В недалекому майбутньому таку можливість
забезпечать пристрої, що працюють в міліметровому діапазоні (802.11ad / ay),
ну а поки, нехай і з меншими, але все ж надмірними для офісних
співробітників, швидкостями, це реально зробити на базі стандарту 802.11ac.
Замість нагромаджень шаф, і лотків, забитих мідним кабелем, ставиться
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маленька шафа, в якому стоїть комутатор з оптичним розгалуженням на кожні
4-8 користувачів, і тягнеться оптоволокно до точок доступу.
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Тематика: Інші професійні науки (Технічні науки)
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРОПРОНИКНОСТІ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИХ
ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ
Коваленко Д.Є.
студентка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Паропроникність – це важливий параметр, що визначає якість фасадного
покриття. В ідеалі, якщо не ставиться спеціальне завдання створення
пароізолюючого шару на поверхні фасаду, то фарба повинна мати максимальну
паропроникність.

Достатня

паропроникність

для

усунення

різниці

в

парціальному тиску водяної пари між основним матеріалом і зовнішнім шаром
усуває утворення конденсату, запобігає відшаровування штукатурки і
промерзання стін всередині приміщень [1-3].
Згідно відомої теорії фасадного захисту Кюнцеля [4] поєднання високої
паропроникності та низької капілярною проникності щодо дії рідкої води є
необхідною

умовою

високої

довговічності

покриттів.

Для

оцінки

водопоглинання використовується так званий W-показник (водопоглинання).
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Дифузна здатність по відношенню до водяної пари визначається по Sdпоказнику. Обидві характеристики, з одного боку, діляться на класи, з іншого
боку, ставляться в співвідношення один з одним.
Відповідно до теорії захисту фасаду по Кюнцелю верхні межи
приймаються рівними для W-показника як max 0,5 кг/(м2∙ч0,5) і для Sd-показника
– max 2,0 м. Крім того, щоб забезпечити будівельно-фізичне рівновагу фасаду
для покриття повинне виконуватися наступна умова: 𝑊 ∙ 𝑆𝑑 ≤ 0,1 кг/м2 ∙ год0,5
Для визначення паропроникності (згідно ISO 7783) використовували
метод «сухої чаші». За EN 1062:2008 для оцінки водопоглинання розраховували
W-показник, кг/(м2год0,5) [5].
В

якості

об’єкта

дослідження

було

обрана

водно-дисперсійна

теплоізоляційна лакофарбова композиція (ВД-ЛФК) на основі стирол-акрилової
дисперсії [6].
Одержані результати надано у формі діаграми Кюнцеля (рис. 1), та
здійснено класифікацію теплоізоляційних ВД-ЛФК згідно з ISO 1062-1.

Рис.

1.

Парна

кореляція

будівельно-фізичних

властивостей

теплоізоляційних ВД-ЛФК в координатах діаграми Кюнцеля
Парна кореляція будівельно-фізичних властивостей теплоізоляційних ВДЛФК в координатах діаграми Кюнцеля (рис. 2) наочно показує, що за
показником водопоглинання усі досліджувані зразки знаходяться у межах до
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кг/м2год,

0,05

що

відповідає

класу

водопоглинання

W3

(низьке

водопоглинання). По класу паропроникності наближаються до класу V1 (висока
дифузна здатність по відношенню до водяної пари).
Відповідно, усі досліджувані теплоізоляційні зразки ВД-ЛФП можна
використовувати в якості фасадних покриттів з високою паропроникністью та
низьким водопоглинанням.
Висновки. Методами випробувань, виконаними згідно з міжнародними
стандартами EN ISO 7783 та ДСТУ EN 1062 досліджено можливість
використання теплоізоляційних водно-дисперсійних лакофарбових покриттів в
якості

декоративно-захисної

обробки

оштукатурених

фасадів

будівель.

Досліджувані теплоізоляційні покриття, згідно теорії фасадного захисту
Кюнцеля, відповідають будівельно-фізичній рівновагі фасаду.
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Тематика: Державне управління
ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я – ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Коваленко Ольга Олександрівна
старший викладач
Київський медичний університет
Громадське здоров’я або здоров’я нації це один з основних індикативних
чинників державотворення та безпеки держави, він є базовою складовою людського
капіталу та конкурентоспроможності країни й перебуває в тісному інтегральному
зв’язку з економікою, наукою та обороноздатністю. Здоров’я населення – це в
першу чергу, запорука стабільного фундаменту держави, сприятливої соціальноморальної атмосфери та довіри до держави, а лікар – виступає в ролі гаранта його
збереження, захисту та зміцнення.
Система охорони здоров’я є багаторівневою функціональною керованою
системою, яка створена і використовується суспільством для здійснення всього
комплексу соціальних і медичних заходів, що спрямовані на охорону та зміцнення
здоров’я кожної людини та населення країни в цілому.
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Державне управління системою охорони здоров’я об’єднує низку функцій
(організаційно-правову, соціально-економічну), реалізація яких наражається на
гострі протиріччя між керуючою та керованою підсистемами, невідповідність
фактичних потреб населення реальним можливостям галузі охорони здоров’я.
Розв’язання цих суперечностей потребує вдосконалення та впровадження дієвих
механізмів державного управління, передусім, організаційного, економічного,
правового, соціального [1].
Протягом 2019 року продовжуються якісні зміни у закладах первинної
допомоги, тобто за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».
За даними МОЗ, 95% усіх комунальних медичних закладів первинної ланки
долучилися до змін і переходять на нову модель фінансування – коли держава
оплачує медичні послуги, надані конкретному пацієнту.
Разом з тим, мала запрацювати програма «Безкоштовна діагностика» – це
забезпечення 80% потреб пацієнта з діагностики у сімейного лікаря, терапевта і
педіатра. В перелік найбільш необхідних діагностичних та лікувальних послуг
входять: рентген, УЗД, ехокардіографія серця та ін. Їх пацієнти зможуть отримати
безоплатно тільки за направленням свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра,
оплатить їх Національна служба здоров’я.
Трансформації поступово почали торкатися і вторинної ланки «Поліклініка
без черг». А саме, для дієвих та своєчасних змін необхідні наступні кроки,
реєстрація медичного закладу та його керівника в eHealth, укладення договору з
НСЗУ, запровадження та створення електронної медичної картки, що дасть
можливість працювати з медичними подіями, виписувати електронний рецепт,
проводити онлайн-запис пацієнтів та управління пацієнтопотоком. Впровадження
цих кроків дає можливість збалансувати навантаження лікарів та раціонально
розподілити тривалості прийому пацієнтів. Також, коли зміни почнуть діяти,
пацієнти зможуть отримати безоплатну консультацію у профільного фахівця другої
і третьої ланки за умови наявності направлення від сімейного лікаря та наявності
відповідного функціоналу в медичному закладі. У цьому разі за консультацію
сплачує Національна служба здоров’я України (НСЗУ).
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Реформа має на меті вирішити гострі проблеми сфери охорони здоров’я, такі
як низька якість та ефективність надання медичних послуг, неефективне
витрачання бюджетних коштів і, як наслідок, катастрофічні витрати на охорону
здоров’я.
Основою для нової системи є пацієнт-центрична модель, що ґрунтується на
таких принципах: забезпечення доступу до медичної допомоги; координація та
інтеграція надання медичної допомоги; повага до потреб та очікувань пацієнтів;
надання пацієнтам інформації щодо діагнозу та процесу лікування; емоційна
підтримка; залучення сім’ї до процесу надання медичної допомоги.
Нова система зосереджена на чіткому визначенні ролей та відповідальності
Уряду, місцевого самоврядування, керівників закладів охорони здоров’я [2].
Основним змістом діяльності державного управління з формування
здорового способу життя є розробка і реалізація соціальних проектів, з подальшим
контролем виконання, які спираються на певні передумови, принципи, завдання,
стратегії, механізми; метою формування здорового способу життя є сприяння
досягненню, в широкому розумінні, благополуччя і здоров'я на всіх рівнях і для
всіх; а основними механізмами його формування - створення умов для окремих
осіб, груп людей, громад позитивно впливати на проблеми здоров'я.
Реалізація цієї політики потребує здійснення комплексу державних і
галузевих заходів.
Тому механізм вирішення проблеми гарантування якісної й ефективної
медичної допомоги не може повною мірою відповідати потребам сьогодення і
задовольняти інтереси як громадян, так і суб’єктів надання медичної допомоги. При
цьому в системі управління медичною галуззю в Україні існує чітка ієрархія та
обмеження повноважень щодо вироблення політики охорони здоров’я на
регіональному та муніципальному рівнях.
До системи органів державного управління охорони здоров'я входять
державні інституції, які визначають структуру управління відомчими установами
охорони здоров'я. Органи місцевого самоврядування також беруть активну участь у
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реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я населення у відповідності з
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Здоров'я - безцінний капітал не тільки окремої людини, але й народу, нації,
держави. Між тим, все більш-менш помітні соціальні зрушення здійснювались
переважно за рахунок здоров'я і навіть життя людини.
Також, невирішеним на сьогоднішній день лишається питання врегулювання
нормативно-правових аспектів. А саме, залишається невідповідність передовим
міжнародним практикам, зокрема в частині регламентації змісту і процедурних
аспектів основних оперативних функцій громадського здоров’я (наприклад
епідеміологічного нагляду), недостатня імплементація Міжнародних медикосанітарних правил та гармонізація українського законодавства у сфері громадського
здоров’я із законодавством ЄС (у тому числі в контексті виконання вимог Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони, стосовно питань громадського здоров’я).
Державні заходи мають передбачати: поетапне збільшення державних
асигнувань та запровадження ефективної системи багатоканального фінансування
сфери охорони здоров'я з ефективним їх використанням; забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення, переорієнтацію охорони здоров'я на
суттєве посилення заходів з попередження захворювань, запобігання інфекційним
захворюванням, зниження ризиків для здоров'я людини, що пов'язано із
забрудненням та шкідливим впливом факторів довкілля (Цілі сталого розвитку
2016–2030); зниження рівня інвалідності шляхом профілактики виробничого
травматизму та професійних захворювань; здійснення демографічної політики,
спрямованої на стимулювання народжуваності і зниження смертності, збереження
та зміцнення репродуктивного здоров'я населення, а також соціальної політики
підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку; удосконалення
системи соціального та правового захисту медичних і фармацевтичних працівників
та пацієнтів; активний розвиток медичної та фармацевтичної промисловості, в тому
числі медичного приладобудування та виробів медичного призначення, з
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подальшим здешевленням їх вартості; створення умов для розвитку соціального
партнерства між державою та представниками приватної медицини шляхом
залучення їх до соціальних програм; урегулювання на законодавчому рівні питання
запровадження обов’язкового державного соціального медичного страхування із
побудуванням відповідної організаційно-функціональної структури управління.
Галузеві заходи мають передбачати: розроблення державних комплексних
та цільових програм охорони здоров'я населення; визначення гарантованого обсягу
надання безоплатної медичної допомоги та переліку платних послуг у сфері
охорони здоров’я громадянам у державних і комунальних закладах охорони
здоров'я; створення центрів первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини; проведення реструктуризації галузі з чітким розмежуванням
первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги,
визначення переліку послуг відповідно до рівня допомоги; створення умов для
надання вторинної медичної допомоги в міжрайонних та міжміських об’єднаннях
комунальних некомерційних підприємств (госпітальних органів); розвиток системи
інформаційного забезпечення галузі охорони здоров'я; удосконалення системи
контролю за якістю надання медичної допомоги (послуг), станом проведення
експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності в закладах охорони
здоров’я, якістю лікувально-діагностичного процесу, з впровадженням єдиного
електронного

реєстру

листків

непрацездатності;

удосконалення

системи

ліцензійних інтегрованих іспитів у вищих медичних навчальних закладах
незалежно від їх підпорядкування, для уніфікованого контролю за якістю
підготовки фахівців для сфери охорони здоров'я; удосконалення порядку
акредитації закладів охорони здоров'я та атестації медичних і фармацевтичних
працівників.
Висновок
На сучасному етапі система охорони здоров’я України не здатна повною
мірою задовольнити потреби населення в медичній допомозі, забезпечити її
доступність і належну якість, необхідний рівень профілактики захворюваності,
зниження смертності.
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Тому одним із основних пріоритетів політики держави є суттєве поліпшення
функціонування системи медичного обслуговування населення та імплементування
запропонованого комплексу державних і галузевих заходів.
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Тематика: Педагогічні науки
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ
ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
Коваль О.Г.
Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, старший викладач кафедри фізичного виховання
Рухова активність виконує роль своєрідного регулятора росту і розвитку
молодого організму, є необхідною умовою становлення й удосконалення
людини як соціального суб’єкта. Одним із основних засобів підвищення
рухової активності є заняття фізичною культурою. Сучасна система фізичного
виховання студентської молоді повинна передбачати впровадження цілого ряду
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ефективних не тільки оздоровчих, а й тренувальних засобів, що повинні
використовуватися як в процесі основних навчальних занять, так і під час
самостійних занять фізичними вправами для розвитку психофізичних якостей,
поліпшення стану здоров’я, працездатності та функцій серцево-судинної,
дихальної, нервової та інших систем. [1, с. 9-10]. Навчальна програма з
фізичного виховання для студентів закладів вищої освіти повинна сприяти
оптимізації рухового режиму, збереженню здоров’я і підвищенню навчальновиробничої активності студентів.
Основні завдання формування рухової активності студентської молоді
полягають у тому, щоб надати студентам знання і сформувати мотивації
дотримання здорового способу життя; сформувати стійку звичку до щоденних
занять фізичними вправами, використовуючи різні раціональні форми;
проводити систематичні фізичні тренування з оздоровчою або спортивною
спрямованістю; інформувати студентів про головні цінності фізичної культури і
спорту; здійснювати діагностику і корекцію формування рухових компетенцій
студентів у процесі фізичного виховання у вищих закладах освіти [3, с. 84-87].
Ефективне вирішення цих завдань можливе в разі застосування у процесі
фізичного виховання диференційованого підходу, який зумовлений різним
складом студентів за інтересами та мотивами.
Модернізація

системи

фізичного

виховання

студентів

на

основі

особистісно орієнтованого вибору рухової активності сприяє підвищенню
інтересу студентів до навчально-виховного процесу, дозволяє покращити
рівень здоров’я, фізичної підготовленості, забезпечує залучення студентів до
систематичних занять фізичними вправами і спортом, формує у них потребу у
фізичному розвитку, сприяє підвищенню розумової працездатності та
покращенню показників навчальної діяльності.
В теорії та практиці фізичного вдосконалення студентів основною
формою фізичного виховання студентів є навчальні заняття з фізичної
культури. Усі форми занять поділяють на урочні і позаурочні. Урочною
формою занять передбачається виконання навчально-виховного процесу під
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безпосереднім керівництвом викладача, позаурочною – як за участю викладача,
так і самостійно (ранкова, вступна, атлетична гімнастики, самостійні
індивідуальні заняття, секційні заняття, змагання тощо).
Кінцевим результатом навчально-тренувальної діяльності студентів є
набуті на заняттях фізкультури знання, вміння і навички, а також зміни
функціонального стану органів і систем (негайні тренувальні ефекти), які
лежать в основі змін фізичного і психічного стану студентів (кумулятивний
тренувальний ефект, натренованість, підготовленість, спортивна форма).
Впровадження в процес організації фізичного виховання новітніх
технологій, зокрема особистісно орієнтованих, мотивує студентів до занять
фізичними вправами, оптимізації власної рухової активності не тільки під час
навчальних занять, а й у позааудиторний час, сприяє формуванню здорового
способу життя.
Самостійні заняття фізичними вправами, куди повинні увійти ранкова
гігієнічна гімнастика на відкритому повітрі, туристичні походи і екскурсії,
оздоровчий біг і ходьба, спортивні ігри, лижні прогулянки, катання на
велосипеді, заняття аеробікою, плаванням, на тренажерах тощо, повинні знайти
достатнє практичне впровадження в побут студентства. Щоденні самостійні
заняття фізичними вправами в загальному режимі дня сприяють підтримці
достатньо високої і стійкої рухової активності та працездатності студентів.
Самостійні заняття необхідно проводити з переважним розвитком швидкісносилових якостей, витривалості й спритності. Самостійні заняття мають велике
виховне значення, вони викликають інтерес до спортивної діяльності,
виховують ініціативу, критичне відношення до своїх успіхів і недоліків,
підвищують активність і дисциплінованість студентів [2, с. 189-196].
Заняття в спортивних секціях є однією із форм самостійних занять
фізичною культурою. Мотивація для занять студентів у спортивних секціях
засновується на прагненні поліпшити свої спортивні результати, досягнути
певного рівня, випередити в своїх спортивних досягненнях суперника.
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Прагнення бути кращим серед себе подібних – це потужна мотивація для
самостійних занять фізичними вправами та спортом
Конкретні напрямки та організаційні форми використання масових
оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів в умовах вищих навчальних
закладів залежать від статі, віку, стану здоров'я, рівня фізичної та спортивної
підготовленості тих, хто займається, а також від наявної спортивної бази та
інших умов. Комплексне використання всіх форм фізичного виховання повинно
забезпечити впровадження фізичної культури у повсякденне життя студентів,
досягнення оптимального рівня їх рухової активності.
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науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та здоров'я: стан,
проблеми та перспективи» (м. Харків, 7-8 грудня 2017 р.). Харків, 2017. С. 8487.
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Тематика: Економічні науки
АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Ковалькевич Т.В.
студентка групи Ф-41
Тернопільський національний
економічний університет
Науковий керівник: Шашкевич О.Л.
к.е.н, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
В умовах соціально-економічних трансформацій, які відбуваються в
Україні, особливого значення набуває функціонування ефективної системи
соціального захисту та забезпечення, здатної мінімізувати вплив соціальних
ризиків у суспільстві. [1, c. 24].
Нині беззаперечним є визнання видатків бюджету як одного з важливих
інструментів соціально-економічного розвитку країни. Видаткова частина
бюджету показує напрями використання фінансових ресурсів держави. В свою
чергу,

видатки

на

соціальний

захист

виступають

одним

із

важелів

стимулювання розвитку економіки загалом. Діяльність держави в соціальній
сфері відіграє неабияке значення. Зрештою, це визначає місце видатків на
соціальний захист та соціальне забезпечення в загальній структурі видатків
держави [2, с.17].
В Україні бюджетне фінансування соціального захисту та соціального
забезпечення населення здійснюються сьогодні відповідно до положень ст. 8791 Бюджетного кодексу України за рахунок державного та місцевих бюджетів
та

спрямовуються

на

фінансування:

соціального

захисту

у

випадку

непрацездатності; соціального захисту пенсіонерів; соціального захисту
ветеранів війни та праці; соціального захисту сім’ї, дітей та молоді; соціального
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захисту безробітних; допомогу у вирішенні житлового питання; соціального
захисту інших категорій населення; фундаментальні та прикладні дослідження і
розробки у сфері соціального захисту [3, с.74].
Розподіл видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення між
державним бюджетом та бюджетами органів місцевого самоврядування в
Україні впродовж 2015–2019 рр. представлено у табл. 1.
Таблиця 1
Видатки державного та місцевих бюджетів на соціальний захист та
соціальне забезпечення в Україні, млрд. грн.
Видатки

2015

2016

2017

2018

2019

Державного бюджету

8,8

9,4

11,02

13,8

37,9

Місцевого бюджету

67,9

101,3

134,5

137,6

104,4

Зведеного бюджету

76,8

110,7

145,5

151,4

142,2

Джерело: розраховано за [4]
Дані табл. 1 свідчать, що розподіл видатків Державного та місцевих
бюджетів України на соціальний захист та соціальне забезпечення за
аналізований період здійснюється. Незважаючи на зростання частки видатків,
що спрямовуються на потреби соціального захисту з державного бюджету,
темпи їх росту є нижчими порівняно із темпами зростання видатків з місцевих
бюджетів. Так, обсяг видатків соціального захисту та соціального забезпечення
із місцевих бюджетів за 2015–2018 рр. збільшився у 2,03 рази: із 67,9 млрд. грн.
до 137,6 млрд. грн., а обсяги видатків з Державного бюджету України
збільшилися у 1,5 рази, враховуючи міжбюджетні трансферти. Проте, якщо
розглядати окремо 2019 рік, то порівнюючи із попередніми, ситуація інша,
оскільки видатки місцевого бюджету на соціальний захист та соціальне
забезпечення знизились на 33,2 млрд. грн., хоча конкретніше можна буде
сказати по закритті VI кварталу. У зв’язку з цим слід зазначити, що органи
місцевого самоврядування наділені більш широкими повноваженнями щодо
фінансового забезпечення соціального захисту населення, водночас, мають
обмежені власні джерела і залежать від трансфертів з державного бюджету,
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частка яких у доходах місцевих бюджетів із року в рік збільшується. Але зараз
ситуація дещо змінюється і вартує чекати нових прогнозів на наступний рік [5,
с. 26].
У розрахунках до державного бюджету враховано прогноз видатків
зведеного бюджету на 2020 р. у сумі 1495,3 млрд. грн., або 32,9% ВВП, що на
3 в.п. ВВП менше від планового показника 2019 р. і на 2,2 в.п. менше від
фактичних видатків 2018-го. Дані щодо відносної величини фактичних видатків
за функціональною класифікацією 2017- 2018 рр. і планові показники на 20192020 рр. подано в табл.2
Таблиця 2
Видатки зведеного бюджету України за функціональною
класифікацією, % до ВВП
Показник

2017

Видатки
Загальнодержавні

35,4
функції

(без 1,9

2018

2019

2020

План

план

35,1

35,9

32,9

2,1

2,2

2,1

обслуговування боргу)
Обслуговування державного боргу

3,7

3,3

3,6

3,2

Оборона

2,5

2,7

2,6

2,7

Громадський порядок, безпека та 3,0

3,3

3,5

3,6

3,4

4,0

4,3

4,4

сільське господарство, лісове та 0,4

0,4

0,4

0,4

судова влада
Економічна діяльність
-

рибне господарство
-

вугільна промисловість

0,1

0,1

0,1

0,1

-

дорожнє господарство

1,4

1,7

1,7

2,0

Охорона навколишнього природного 0,2

0,2

0,3

0,3

0,9

0,8

0,7

середовища
Житлово-комунальне господарство

0,9
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Охорона здоров'я

3,4

3,3

3,2

2,9

Духовний і фізичний розвиток

0,8

0,8

0,8

0,8

Освіта

6,0

5,9

6,2

5,6

соціальне 9,6

8,7

8,3

7,0

Соціальний

захист

і

забезпечення
-

трансферти Пенсійного фонду

4,5

4,2

4,5

3,8

-

житлові субсидії

2,2

2,0

1,4

1,0

Чисті кредити, надані державою

0,1

0,1

0,1

0,1

Сальдо бюджету

-1,4

-1,9

-3,2

-2,1

Джерело: розраховано за [6]
Наведені показники видатків зведеного бюджету свідчать про те,
що найвагомішими статтями скорочення їх обсягу в 2020 р. стануть:
-

соціальний захист і забезпечення: зменшення з 8,7% ВВП у 2018 р. і

8,3% у 2019 р. до 7,0% ВВП за прогнозом на 2020 р.;
-

охорона здоров'я: зменшення обсягів фінансування з 3,3% ВВП у

2018 р. і 3,2% у 2019 р. до 2,9% ВВП у 2020 р.;
-

освіта: зменшення з 5,9% ВВП у 2018 р. і 6,2% у 2019 р. до 5,6%

ВВП у 2020 р..
Зменшення видатків на соціальний захист і забезпечення пояснюється
передусім знеціненням розміру соціальних допомог, зменшенням величини
трансфертів Пенсійному фонду, а також величини житлових субсидій (із 55,1
млрд. грн. до 47,6 млрд.).
Таким чином, ключові галузі із розвитку людського капіталу – освіта та
охорона здоров'я – по суті є аутсайдерами у процесі розподілу бюджетних
ресурсів. Та й рівень соціальних гарантій української держави досягнув
мінімально можливого. Порівняння планових сум бюджетного фінансування
цих галузей у 2020 р. із фактичними сумами 2013 р. вказує на їх колосальне
зниження (на 1,7% ВВП по освіті; 1,3% ВВП по охороні здоров'я і 3,0% ВВП по
соціальному захисту).

39

Тобто ми є свідками (жертвами) процесів згортання соціальних функцій
держави та зниження якості публічних благ. Окреслена бюджетна політика,
безперечно, робить свій внесок у феномен масової бідності, соціальнодемографічну кризу та зниження конкурентоспроможності робочої сили.
З іншого боку, в бюджеті 2020 р. закладається збільшення відносного
обсягу видатків за такими функціями:
-

оборона (із 2,6% ВВП у 2019 р. до 2,7% ВВП у 2020 р.);

-

громадський порядок, безпека та судова влада (із 3,5 до 3,6% ВВП);

-

дорожнє господарство (із 1,7 до 2,0% ВВП).

Якщо розширити часовий інтервал порівняльного аналізу до 2013 р., то
найбільш значущими напрямами зростання відносного обсягу бюджетних
видатків у 2020 р. порівняно з 2013 р. є такі:
-

обслуговування державного боргу (приріст видатків на 0,9 в.п.

ВВП);
-

оборона (на 1,7 в.п. ВВП);

-

громадський порядок, безпека та судова влада (на 0,9 в.п. ВВП);

-

дорожнє господарство (на 0,9 в.п. ВВП).

Отже, аналіз показників видаткової частини зведеного бюджету України в
динаміці свідчить про збереження політичних пріоритетів на користь виплати
відсотків за державним боргом, фінансування діяльності правоохоронних
органів, підвищення обороноздатності держави, а також ремонту і будівництва
автошляхів. Як бачимо, видатки на соціальний захист будуть зменшуватись та
відходити на другий план, що не зовсім позитивно відобразиться на
життєдіяльності населення.
Проте основна проблема системи соціального захисту пов’язана з тим, що
існує невідповідність між можливостями держави забезпечити соціальний
захист широкого кола своїх громадян і потребами населення. Основа
формування сучасної системи соціального захисту повинна базуватися на таких
принципах, як системність, соціальна справедливість, ефективність, фінансова
обґрунтованість [6].
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Таким чином пріоритетним завданнями у сфері соціального захисту та
соціального забезпечення є застосування соціальних стандартів з урахуванням
сучасних умов; перехід від бюджетного до страхового принципу фінансування
значної частини видатків на соціальний захист; зміна характеру соціальної
підтримки громадян на вибірковий адресний характер; впорядкування усіх
видів державної допомоги; перехід до принципу адресності для всіх видів
соціальної допомоги; скорочення числа категорій, що мають право на пільги;
визначення науково обґрунтованих показників оцінки, норм і критеріїв по всіх
напрямках видатків на соціальний захист.
Фінансування

програм

соціального

захисту

населення

повинно

відповідати фінансовим можливостям бюджету та державних цільових фондів.
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Тематика: Педагогічні науки
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Ковальчук Наталія Володимирівна
ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»
Проблема обдарованості актуальна протягом кілька століть, але й до
сьогодні залишається відкритою. Не викликає сумніву те, що потенціал
обдарованості є найціннішим ресурсом духовного поступу й матеріального
розвитку людства. Тому, як і будь – який ресурс, його слід вчасно виявити і
розумно використати. У зв’язку з цим постає закономірне питання про
імовірність ідентифікації обдарованості, розв’язання якого пов’язують з
аналізом концептуальних підходів до проблеми обдарованості.
Але чіткого визначення обдарованої людини, а тим більше дитини, не
існує. Аналізуючи поняття « обдарованість» дослідники розглядають його порізному. Зокрема, досить часто порушуються питання про зв'язок обдарованості
з інтелектом, про роль середовища і спадковості в розвитку обдарованості та ін.
Виділяються такі аспекти вивчення обдарованості, як творча обдарованість та
інтелектуальна.
Новітні вчення про обдарованість з’являються у 50 60 роки, що було
зумовлено високим рівнем розвитку науково – технічного прогресу. Зокрема,
під впливом ідей Дж. Гілфорда запроваджується принцип визначення
обдарованості як особливий вид творчих здібностей – креативність.
Підвалини вітчизняних теоретичних досліджень обдарованості було
закладено Б. Тепловим, В. Ананьєвим, Н. Лейтейсом.
З оглядом на це можна сказати, що обдарованість є наслідком поєднання
таких якостей: спадковості, впливу середовища, інтелектуальних здібностей,
властивостей темпераменту, творчого підходу, наполегливості та щасливого
випадку.
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Видатний дослідник обдарованості Н.С. Лей тес запропонував
розрізняти три категорії здібних дітей за такими ознаками:
1. ранній прояв інтелекту.
2. яскравий прояв здібностей до окремих видів діяльності та предметів;
3. потенційні ознаки обдарованості.
Перейдемо до психологічного аналізу особистості обдарованої дитини.
Такі діти, дуже активні, прагнуть працювати більше за інших та самостійно (з
літературою, довідковим матеріалом, у бібліотеці).

Вони наполегливо

досягають поставлених перед собою цілей, усе хочуть знати більш детально і
потребують додаткової інформації. Обдаровані діти хочуть учитися та
досягають успіхів. Навчання доставляє їм задоволення , вони вміють критично
оцінювати навколишню дійсність та прагнуть вникнути в сутність явищ,
ставлять безліч питань і зацікавлені у стверджувальній відповіді на них.
Урок є особливо цікавим для них тоді, коли використовується
проблемний метод.
Порівняно зі своїми однолітками обдаровані учні краще вміють
розкривати відношення між явищами та сутністю, індуктивно та дедуктивно
мислити,

маніпулювати

логічними

операціями,

систематизувати,

класифікувати. Більшість із них ставить завдання, виконання яких потребує
багато часу. А також мають розвинене почуття справедливості.
Отже, обдарованим дітям властиві:


інтерес до розумової діяльності;



компетентність, не властива віку;



пошук причини явищ, які спостерігаються;



прагнення відкривати нове та досліджувати;



різнобічні інтереси та потреба до різнобічної інформації;



ґрунтовні знання;



добра пам'ять



багата уява, фантазія, винахідливість
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схильність до ігор, які вимагають сконцентрованість уваги, та тих,

які мають складні правила


уміння самостійно працювати



добре володіння мовою



великий словниковий запас. Не властивий певному вікові



терплячість у навчанні, захопленнях



готовність узяти участь у додаткових заходах, які підвищують

інтерес до навчання


читання книжок, вивчення друкованих матеріалів



Глибокий інтерес до наукової літератури



Політичні та світоглядні інтереси



Колекціонування, проведення експериментів у домашніх умовах



Почуття гумору



Підвищене почуття відповідальності, ретельне виконання прийнятих

доручень


Велика працездатність та прагнення працювати якнайбільше.

Особливі здібності та пов’язані з цим проблеми дитини.
Психологи вважають, що інтелектуально обдаровані діти мають цілу
низку проблем, а саме:
1.

неприязнь до школи.

Їм цікаво вчитися ., оскільки подаються складні ігри та завдання і не
викликають інтересу ті, котрими цікавляться їхні однолітки. Через це
обдарована дитина може опинитися в ізоляції, закритися від інших.
2.

Нонконформізм

Обдаровані діти відкидають стандартні вимоги. Особливо, якщо ці
вимоги суперечать їхнім інтересам або здаються безглуздими.
3.

занурення у філософські проблеми.

4.

розбіжність

розвитком.

між

фізичним,

інтелектуальним,

та

соціальним
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Обдаровані діти з більшим задоволенням спілкуються з дітьми старшого
віку. Оскільки вони поступаються останнім у фізичному розвитку, то їм
складно стати неформальними лідерами.
Організація навчання обдарованих дітей.
Принципи побудови програм навчання для обдарованих учнів.
Програма навчання для обдарованих учнів повинна відповідати їх
специфічним потребам та можливостям, а також цілям, які висуваються до
навчання цієї категорії учнів. Цим і визначається перелік вимог до побудови
програм навчання для обдарованих учнів.
Отже, можна сформулювати такі важливі принципи організації змісту
навчання для обдарованих дітей.:
1.

Гнучкі змістовні « рамки», які забезпечують можливість включення

для вивчення тих чи інших тематичних розділів.
2.

Великі змістовні одиниці; вивчення широких тем та проблем.

3.

міждисциплінарний підхід до вивчення змісту

4.

Інтеграція тем ат проблем для вивчення, які належать до однієї чи

різних галузей знань, шляхом установлення

внутрішніх взаємозв’язків

змістовного характеру.
5.

принцип насиченості змісту навчання

6.

проблемний характер вивчення змісту чи вивчення відкритих тем та

проблем.
Проблеми для обдарованих повинні:


надавати можливість для поглибленого вивчення тем, які обирають



забезпечувати самостійність у навчанні, тобто навчання, яке

учні
керується самою дитиною.


Розвивати методи та навички дослідної роботи



Розвивати творче, критичне та абстрактно-логічне мислення.



Заохочувати та стимулювати висування нових ідей, які руйнують

звичні стереотипи та загальноприйняті погляди.
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Сприяти розвитку самопізнання та само розуміння, усвідомленню

своєрідності власних здібностей та розумінню індивідуальних особливостей
інших людей.


Вчити

дітей

оцінювати

результати

роботи

з

допомогою

різноманітних критеріїв, заохочувати оцінювання роботи самими учнями.
Програми навчання, незалежно від того, для яких дітей вони призначені,
можна розділити на три категорії:
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Тематика: Педагогічні науки
ЗНАЧЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ЗНАНЬ ТА ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ФІЗИКИ
Ковальчук М.С.
магістр 6 курсу факультету інформаційних систем, фізики та математики
СНУ імені Лесі Українки
Полетило С.А.
к. пед. н., доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційновимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки
Постановка проблеми
В умовах класно-урочної системи нестандартний урок виступає одним із
засобів диференціації та індивідуалізації навчання фізики. Вчитель звільняється
від ряду контролюючих, навчаючих і оцінювальних функцій, які передаються
учням, а більше уваги приділяється організації навчального процесу. На
нестандартних уроках реалізується діяльнісний підхід, чим підвищується
інтерес до знань, до пізнавальної активності та творчості. Крім цього
нестандартні уроки інтенсифікують процес навчання, на них формуються
уміння працювати в команді, закладаються основи почуття взаємодопомоги.
Традиційний урок фізики вже не влаштовує практику сьогодення.
Сучасна школа чекає нових, нетрадиційних методів навчання і набуття знань;
продуктивних підходів, заснованих на творчості учнів під час пошуку розв’язку
проблемної задачі; ділового спілкування учнів, що базується на принципах
демократії, ведення предметного діалогу, прийнятті альтернативних рішень.
Мета дослідження: переконатись у тому, що нестандартні уроки
підвищують інтерес учнів до фізики та сприяють покращенню якості їх знань.
Завдання дослідження: 1) розробити окремі нестандартні уроки за
власною методикою та відібрати нестандартні сценарії вчителів-практиків;
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2) з’ясувати вплив нестандартних

уроків на підвищення інтересу учнів до

фізики та сприяють покращенню якості їх знань. Серед нестандартних уроків
фізики впроваджувались наступні.
1. Урок винахідництва: на уроці «Успіхи та перспективи розвитку
електрифікації України» перед учнями ставилась проблема: розробити проект
електростанції, обгрунтувати її роботу, з’ясувати її економічність. Дозволялось
пропонувати фантастичні проекти. Запропоновані проекти оцінювались
спільно, уточнювалась конструкція, вносилися пропозиції іншими учнями. Для
кожного проекту рекомендувалося запропонувати схему чи малюнок.
2. Урок-обговорення проводився для забезпечення впевнененості в
правильності власних суджень, у випадку розв’язування задач на менш знайому
ситуацію. На уроках-обговореннях клас розбивався на декілька команд, до
кожної з яких входили учні з різними навчальними можливостями. Групи
отримували певне однакове завдання: обговорити кожну ділянку графіків,
зображених на рисунках 1, 2, 3, 4.

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4
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На кожне завдання групам відводилось 8-10 хвилин, після чого вчитель
викликав з місця учнів для пояснення відповідних ділянок графіків. Якщо
пояснення невірне, викликався керівник групи, а при його негативній відповіді,
пояснював учень іншої групи. Оцінювались на такому уроці «слабші» учні,
адже завдання в першу чергу було розраховане на їх розвиток.
Використовувався й інший підхід: перед учнями ставилися програмовані
завдання по вивченню розділу, на кожне з яких давалося кілька відповідей (їх
було 8-10). Учні шукали одну вірну відповідь, обговоривши її правильність.
Після перших п'яти запитань проходилось обговорення всім класом. Вчитель по
черзі пропонував дати відповідь на з’ясовані питання. Усім учням ставилися
відповідні оцінки.
Висновки
Нами підтверджено, що проведення
можливість

значно

поглибити

знання

нетрадиційних
учнів,

уроків

дає

розвинути їх інтерес до

предмету. Проведення нетрадиційних уроків фізики створюють умови для
кращого пізнання учнями предмету, усвідомлення зв’язків з природою.
Подібним чином організовуються такі уроки фізики: урок-гра, естафета,
урок КВК, логічних задач тощо. Це забезпечує розвиток уяви, пам’яті, уваги,
сприяє всебічному та гармонійному розвитку школярів. Доведено, що такі
уроки подобаються учням, вони сприяють самовираженню, самореалізації
учня, розкриттю його творчих здібностей, умінь спілкуватися. Саме тому на
нестандартні уроки покладається формування пошуково-творчої діяльності,
спритності,

виявлення здібностей організовувати,

наполегливість

у

досягненні мети, уміння працювати в команді.
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Тематика: Економічні науки
ВИЗНАЧЕННЯ ІНФЕРІОРНИХ БЛАГ В УКРАЇНСЬКОМУ
СПОЖИВЧОМУ КОШИКУ
Когут Р.В.
ДонНУ імені Василя Стуса
Постановка проблеми. В сучасних умовах український споживчий
кошик містить в собі багато товарів, які відносяться до інферіорних благ. Проте
багато українців хотіли б, щоб до їхнього споживчого кошика відносились
товари високої якості – суперіорні.
Аналіз

останніх

досліджень.

Питання

про

склад

українського

споживчого кошика привертає увагу багатьох дослідників. Особливості
українського споживчого кошика вивчали Разумкова О.П., Андросович І.І.,
Нечипоренка М.В. та інші.
Мета роботи. Визначити, до якого типу благ відносяться товари із
споживчого кошика українця.
Основна частина. Споживчий кошик – набір продуктів харчування,
непродовольчих товарів і послуг, що задовольняють життєві потреби людини
протягом 1 року. Виходячи з його змісту, визначається величина прожиткового
мінімуму.[1]
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1 липня 2019 року встановлені нові розміри прожиткового мінімуму на
одну особу у розрахунках на місяць у сумі 1936 грн. [2]
Те, що прожитковий мінімум не відповідає дійсності, тобто не відображає
реальних потреб людини у товарах та послугах, визнають навіть в уряді. Там
ведеться «подвійний підрахунок» офіційного споживчого кошику та реального.
Відповідно, офіційний прожитковий мінімум становить 1936 гривень, а
реальний наближається до 6000 гривень.
На даний момент гідне життя українця в розумінні держави це, зокрема,
життя без мобільного зв’язку та інтернету. Передплата газет та журналів також
не входить у споживчий кошик українця.[4]
Замість вершкового масла в переліку наборів продуктів харчування для
працездатного населення міститься позиція «маргарин» (2 кг/рік). Вражає й те,
що в переліку передбачено не більше ніж 8 кг. свинини, 14 кг. птиці та 9 кг.
ковбаси лише 2 кг. сала .
Статистика показує, що українці найбільше купують курятину – через її
доступність. Курячого м’яса українці їдять в середньому по 24 кг. на рік. Чи не
вдвічі менше українці споживають свинину - 15 кг. на рік та 21кг. ковбаси на
рік. А це все майже вдвічі більше, аніж в офіційному українському споживчому
кошику.
Щодо одягу, пропонується затвердити для чоловіків норму по 1 костюму
на 5 років, краватці на 5 років, джемперу на 3 роки, брюках на 4 роки. З
білизни: 6 трусів на 1,5 роки, 2 майки на рік, 1 плавки на 4 роки та 10
шкарпеток на рік. Жінкам: 6 трусів на 1 рік, 2 бюстгальтера на рік, 1 купальник
на 4 роки, 6 синтетичних колготок на рік та 1 брюки на 4 роки, верхній зимовий
одяг(пальто) на 7 років, спідниця на 4 роки. Із взуття- 1 туфлі осінні на 2 роки,
зимові чоботи на 3 роки.
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Рисунок 1- Український споживчий кошик
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Не менш цікаві дані і в частині засобів гігієни: 2 зубні щітки – 25
грн.*2=50 грн., 1 одеколон – 225 грн., 1 гребінка – 50 грн., туалетний папір – 12
шт – 60 грн. Все це на рік. З предметів санітарії та ліків особливо вирізняються
показники: 1 вата (100 гр.) – 6 грн., 2 бинти – 13,60 грн., 2 жарознижуючі
засоби– 98 грн., 7 пластирів – 8 грн., 1 дитячий крем – 15 грн.
Стосовно перукарських послуг, то укладачі «кошика» залишили
пропозицію 4 стрижки на рік – 600 грн.[3]
Міжміські чи міжнародні поїздки комісія взагалі не включає в споживчий
кошик. Включено лише приміські перевезення (до 50 км). Наприклад, проїзд в
трамваї та тролейбусі коштує 4 грн., в середньому виконується 4 поїздки на
день. На місяць складає близько 496 грн на проїзд, тому на рік на проїзд в
трамваї чи тролейбусі витрачається приблизно 5952 грн.
Апогеєм наведеного є показник відвідування закладів культури (6 разів на
рік) – 330 грн. та придбання книг (не більше 6 штук) – 600 грн.
Українці хотіли б купувати собі товари високої якості та в більшій
кількості, але їх прожитковий мінімум замалий для цього.
Висновок. Таким чином потрібно реально дивитись на теперішню
ситуацію в країні, щодо споживчого кошика. Потрібно збільшити прожитковий
мінімум та кількість товарів у споживчому кошику. Вартість благ в офіційному
споживчому кошику становить 1936 грн., а реального 6000 грн. Оскільки
кількість суперіорних благ неможливо купити на прожитковий мінімум
українця, то проводиться альтернативна заміна суперіорних благ на інферіорні.
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Тематика: Економічні науки
AКТУАЛЬНІСТЬ ТА ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ ВАЛЮТНОЇ
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
Колдуненко Вероніка Юріївна
студентка 4 курсу 1 групи Факультету міжнародної торгівлі та права
Київського національного торгівельно-економічного університету
науковий керівник – Гвоздь Віта Степaнівнa
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської
справи Київського національного торгівельно-економічного університету
Важливими елементами зовнішньоекономічного механізму в умовах
розвинутої ринкової системи є податкова, кредитна, депозитна, цінова, митнотарифна політика, зокрема і валютна. В Україні ці процеси мають поки що
недосконалий характер і потребують загального поліпшення.
Ключовим елементом зовнішньоекономічного механізму є валютна
політика, яка являє собою сукупність заходів держави та центрального банку у
сфері валютних відносин (валютні обмеження, регулювання валютних курсів,
імпортні депозити) з метою впливу на платіжний баланс, валютний курс та
конкурентоздатність національного виробництва [ 1,с.394 ].
Крім зазначених загальних завдань, українська держава має вирішувати в
галузі валютних відносин і ряд специфічних проблем, що випливають із
конкретно-історичної ситуації, яка склалася сьогодні:
-

забезпечення стабільності гривні відносно провідних валют світу;
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-

залучення іноземної валюти в країну і використання її як засобу

стабілізації національної економіки;
-

створення державного валютного фонду й ринку валюти.

На жаль, валютні проблеми вирішуються в Україні вкрай повільно і
наштовхуються на великі труднощі.
Валютні обмеження в Україні охоплюють практично всі види операцій з
іноземною валютою - починаючи від покупки валюти через касу банку для
власних потреб і до здійснення операцій з валютою при веденні бізнесу. Що
вже говорити про іноземні: дана тема для них - один з ключових пазлів, який
необхідно зрозуміти при ухваленні рішення про роботу в Україні.
Діючі обмеження були накладені на систему валютного контролю,
введену ще в 90-х роках, яка також була спрямована на запобігання відтоку
валюти з України. Суть цієї системи зводилася також до обмежувальних
заходів щодо валютних операцій.
Тривалі обмежувальні заходи і адміністративний валютний контроль
послужили джерелом розвитку теми відповідності валютного регулювання
положень Угоди про асоціацію з ЄС в частині забезпечення сторонами вільного
руху капіталу [ 4 ]. Це отримало широке обговорення на громадських
майданчиках, а також відображається в програмі НБУ щодо лібералізації
валютного ринку [ 2 ].
У ході дослідження ми намагалися встановити,

що і навіщо у нас

відбувається в сфері валютного контролю, а головне - коли припиниться.
Наскільки реальні процеси, що відбуваються у нас, чи дійсно існуючі валютні
обмеження заважають розвитку економіки, банківського сектора або все ж це
нормальні доцільних заходів щодо існуючих проблем в Україні.
В принципі, якщо звернутися до суті валютного регулювання, то можна
виявити, що основними функціями такого регулювання є реалізація валютної
політики держави, спрямованої на зміцнення валютно-фінансового становища
країни,

підтримання

на

високому

рівні

її

кредитоспроможності

і

55

платоспроможності, зміцнення національної валюти, притоку іноземних
інвестицій , забезпечення руху валюти у зовнішньоекономічній діяльності.
Взагалі існує декілька етапів країни в трьох основних
аналізуючи

весь

процес

трансформації

можно

сказати,

формах,

що

валютне

регулювання реалізується саме через них. Перший етап – це етап руйнування,
дестрою

економіки, нестабільності валюти і притаманні нaбільш жорсткі

обмежуючі заходи. Другий етап - це шлях до лібералізації в зв'язку з розвитком
економіки, зовнішньоекономічної діяльності, зростанням валового продукту і
зміцненням національної валюти. На даному етапі закономірно реалізується
поступове пом'якшення валютних обмежень. І, нарешті, третій етап - валютна
лібералізація, зняття обмежень [ 3 ].
Так,

діє валютне регулювання США є досить ліберальним і не

перешкоджає

здійсненню

американської

валюти

легальних
і

іншими

угод,

пов'язаних

операціями.

з

конвертацією

Валютні

обмеження

застосовуватимуться лише як економічні санкції щодо окремих країн. При
цьому на банки покладається основна роль по фінансовому моніторингу,
виконання основного принципу - "знай свого клієнта" [ 5 ].
Під час роботи ми встановили, що нагляд за дотриманням валютного
законодавства та митного режиму здійснює Управління з контролю над
валютними операціями Мінфіну, який зобов’язаний виявленню фактів
"відмивання" грошей і махінацій з цінними паперами. Всі ці заходи пов'язані із
захистом

інтересів

національної

безпеки,

фокусуючись

на

проблемах

нелегального руху капіталу. Всі законні трансакції проходять практично без
обмежень.
Роблячі висновки можна сказати, що враховуючи ситуацію в Україні,
хотілося б відзначити, що з огляду на критичну затребуваність залучення
іноземних інвестицій, ведення бізнесу, що сприяє притоку валюти в країну,
можна сміливо назвати саме ці сегменти пріоритетними на шляху до загальної
лібералізації. Заміна адміністративного регулювання на фіскальне , вимоги до
капіталу допоможуть реалізації економічно ефективного для країни валютного
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регулювання. У свою чергу, розвиток економіки, приплив іноземної валюти,
природно, усунуть акценти валютного регулювання відповідно до загальних
світових тенденцій.
Список літератури:
1.

Шелутько В.М. Фінансовий ринок. - Київ: "Знання-Прес", - 2016.

2.

Звіт НБУ " Поточні тенденції валютного ринку за вересень 2019

3.

Сенейко Ю.І. Інфрастуктура валютного ринку України Регіональна

року"
економіка: Науково-практ. журн. Львів (Україна). 2017
4. Кабінет Міністрів України. Угода про acoціaцію. Режим доступу: [
Електронний

ресурс ]:-

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-

integraciya/ugoda-pro-asociacyu
5. Валютна лібералізація в США: Режим доступу: [ Електронний ресурс
]:-

https://www.dw.com/uk/валютна-лібералізація-нбу-скасував-усі-обмеження-

на-репатріацію-дивідендів/a-49530634
Тематика: Інші професійні науки
ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВНЗ
Коломоєць С.О.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», студент 6 курсу Факультету інформатики та
обчислювальної техніки (ФІОТ), кафедри Технічної кібернетики (ТК),
спеціальності «Інформаційні системи та технології»
Постановка проблеми. На сьогоднішній день відбувається перехід від
звичної форми праці до її автоматизації, що в свою чергу економить час,
ресурси, кошти та робить оптимізацію використання людських ресурсів. Але
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через те, що галузь освіти направлена на надання освітніх послуг,
бюрократичний апарат не має достатнього державного фінансування. Звичайно
що технічні ВНЗ мають доступ до безкоштовних підписок на всі продукти для
студентів на момент їх навчання від компаній як Microsoft, або суттєві знижки
від компаній з перевірки робіт на плагіат як Unicheck, а також спеціальні ціні на
сервіси за підпискою від компаній як Apple, але коли справа стосується
бюрократичної частини, то уся робота, зазвичай, виконується руками,
працівників ВНЗ. У сьогоднішніх реаліях новий уряд оголосив курс на
автоматизацію управління, спрощення бюрократії та знайдення нових шляхів в
управлінні різноманітними структурами, в якій сфера освіти потребує не
меншої уваги ніж усі інші.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно відкритої інформації,
на сьогоднішній день в Україні не існує роботизованих сервісів, які б дозволили
автоматизувати управління ВНЗ. Якщо подібні рішення і існують, то лише у
межах певного ВНЗ, що робить їх недоступними для загального аналізу та
використання. Зазвичай подібними продуктами не прийнято ділитися, тому що
вони відповідають вимогам лише окремо взятого навчального закладу та
зроблені на основі знань студентів що там навчаються і не мають комерційної
складової та не пристосовані для загального використання, або навчальний
заклад зовсім не має засобів для автоматизації документообігу.
Мета і завдання статті. Метою даної статті є визначення сфер у житті
ВНЗ в яких необхідно підвищити ефективність роботи за допомогою
використання автоматизованого управління.
Згідно
сформулювати

поставленої
вимоги

мети

до

можна

системи

виділити

управління,

наступні

завдання:

проаналізувати

сфери

застосування подібних систем, на прикладі розробленого модулю системи
автоматизації управління довести доцільність використання додатків такого
типу.
Виклад основного

матеріалу.

Основним критерієм для

вибору

технологій створення сервісів є підтримка розробленого продукту усіма
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пристроями, що використовують у подібній сфері. Зважаючи на технології, що
використовують у ВНЗ потрібно обрати оптимальні технології розробки
сервісів автоматизації управління.
Таблиця 1. Обрані технології для розробки роботизованого сервісу для
автоматизації управління
№ Вимоги

Обрані рішення Аргументація вибору

1

Операційна система

Windows

2

Мова програмування

C# (.NET)

3

Підтримка версій

.NET 4 - 4.7.2.

4

Використання
даних

баз API + локальна
БД

Саме

ця

операційна

система

використовується усіма ВНЗ
Мова C# є об’єктно-орієнтованою
та розроблена під ОС Windows
Технологія .NET 4 підтримується
починаючи з Windows 7
Можливість

використовувати

власні API або локальну БД якщо
не має доступу до мережі Internet

Проаналізувавши задачі поставлені перед апаратом управління ВНЗ
можна виділити наступні сфери застосування:
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Рисунок 1. Сфери застосування систем автоматизації управління ВНЗ

Рисунок 2. Початкове вікно розробленого додатку для розрахунку
академічної заборгованості з надання освітніх послуг

Рисунок 3. Персональне вікно для розрахунку академічної заборгованості
окремого студента
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Рисунок 4. Вікно «Викладач»

Рисунок 5. Заповнене вікно «Надання освітніх послуг студенту»
Висновки та перспективи подальшого розвитку. У середньому подібна
робота з формування документів для студентів, які мають академічну
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заборгованість складає від кількох днів до тижня, в залежності від кількості
студентів. Розроблений додаток може бути використаним будь-яким ВНЗ для
формування документації для даного типу роботи. Технології підібрані
універсально,

що

робить

рішення

кросплатформним,

тобто

проблеми

використання не виникнуть ні на яких апаратах. Незважаючи на те, що дане
рішення є лише модулем відносно повноцінної системи автоматизації
управління ВНЗ, воно продемонструвало себе саме так, як і очікувалось,
використання часу, ресурсів та завантаженість персоналу знизилося з тижня до
години. Якщо в подальшому реалізувати інші модулі для автоматизації
управління, то це дозволить розвантажити апарат управління та покращить
якість надання освітніх послуг.

Тематика: Педагогічні науки
ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ У ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Колонтаєвська С.В.
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
викладач-стажист кафедри дошкільної освіти
096-828-21-25
skolontay@ukr.net
На сучасному етапі в наукових площинах психології сконцентровані
проблеми,

вирішення

підростаючої

яких

особистості

спрямоване

моральних

на

забезпечення

цінностей

як

розвитку

в

найсуттєвіших

в

аксіологічній сфері людини. Тому й необхідне адекватне науково-психологічне
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вирішення проблем, пов'язаних із формуванням моральних цінностей у дітей
старшого дошкільного віку як споконвічної засади людського існування.
На необхідності формування уявлень про моральні цінності у дітей
старшого

дошкільного

віку

акцентується

в

державних

нормативних

документах, зокрема в Законах України «Про дошкільну освіту», «Про охорону
дитинства» в яких аргументовано доведено важливість моральних цінностей
для становлення й формування особистості дошкільника. [4].
Провідним завданням дошкільної освіти є всебічний розвиток людини як
особистості, як найвищої цінності суспільства; виховання високих моральних
якостей майбутніх громадян, збагачення їхнього культурного потенціалу, що
ґрунтується на культурно-історичних та моральних цінностях українського
народу, його традиціях і духовності; оволодіння цінностями світової культури,
загальнолюдськими надбаннями. [2 с.7].
Питання морального виховання в різних аспектах глибоко вивчали
Т. Алексєєнко, Є. Арнаутова, О. Барабаш, А.Богуш, І. Бех, О. Вишневський,
І. Гребенніков, О. Докукіна, О. Кононко, О. Косарєва, В. Котило, В.Кузь,
С. Ладивір,

Т.

Маркова,

Т.

Науменко,

В.

Павленчик,

В.

Постовий,

Т. Поніманська , М. Стельмахович, В. Сухомлинський та зарубіжних
дослідників А. Адлера, Т. Гордона, Р. Дрейкурса, Я. Хамяляйнен та інших
науковців.
Дошкільне дитинство є початковим періодом становлення особистості,
коли формуються основи характеру, ставлення до навколишнього світу,
засвоюються моральні цінності.
Моральне виховання – це цілеспрямований процес формування у
підростаючого покоління високої свідомості, моральних почуттів і поведінки
відповідно до ідеалів і принципів моралі. Саме в ході морального виховання
формуються такі моральні цінності як доброчесність, добросовісність,
щиросердність, працьовитість, пошана до старших, чуйність, співчуття,
доброта, радість за інших.
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Тому головні завдання роботи з морального виховання дітей старшого
дошкільного віку такі:
1.Навчальні

завдання:

ознайомлювати

з

основними

моральними

цінностями на основі зразків української культури, поняттями чеснот, добра і
зла, правилами етики спілкування та стосунків між людьми; сприяти
формуванню у дошкільників психологічної готовності до навчання в школі, до
подолання адаптаційних труднощів, засвоєння навичок організації здорової
моральної атмосфери в дитячому колективі, сім’ї, серед близького оточення;
вчити дітей аналізувати свої дії, вчинки, мотиви та співвідносити їх із
загальнолюдськими цінностями; сприяти розумінню того, яке велике значення
має дотримання моральних правил; проводити освітньо-виховні бесіди для
підвищення дитячої готовності до вирішення різних життєвих ситуацій, в які
може потрапити дитина; учити розрізняти позитивні й негативні вчинки, давати
їм оцінку.
2. Виховні завдання: допомагати дітям пізнавати та сприймати моральні
цінності й застосовувати їх у своїй поведінці; виховувати моральні риси –
любов до людей, Батьківщини, пошану до батьків і старших, працьовитість,
здатність долати труднощі, схильність безкорисливо чинити добро; виховувати
у дітей стійку потребу в постійному регулюванні своєї поведінки за свідомо
засвоєними моральними нормами; запобігати виникненню негативних емоцій.
3. Розвивальні завдання: розвивати емоційно–вольову та когнітивну
сфери дітей задля найкращого відображення їхніх думок; підтримувати дітей в
самовдосконаленні через розвиток їх моральних цінностей; заохочувати дітей
до роботи над собою; розвивати емпатію та бажання бути потрібним людям,
вміння радіти з успіхів інших, співчувати невдачам; розвивати моральну
свідомість, уміння осмислювати моральні цінності українського народу.
Методи морального виховання — способи завдань морального виховання
і вікових особливостей дітей педагогічної взаємодії, за допомогою яких
здійснюється формування особистості відповідно до мети і завдань вікових
особливостей дітей.
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Формування уявлень про моральні цінності в дітей старшого дошкільного
віку реалізується через систему методів: формування моральної поведінки, що
спрямована на вироблення досвіду поведінки згідно з моральними нормами і
правилами (практичне залучення дитини до виконання конкретних правил
поведінки, привчати дітей дотримуватися режиму сну, харчування, активної
діяльності, правил спілкування і колективного співжиття, вчити вітатися,
ввічливо просити про послугу, дякувати, бережно ставитися до іграшок);
формування моральної свідомості, що має на меті засвоєння моральних уявлень
і моральних понять (роз'яснення значення моральних норм і правил поведінки,
аналіз вчинків дітей і дорослих, колективне обговорення етичних проблем);
методи стимулювання моральних почуттів і мотивів поведінки. що передбачає
спрямування дитини на дотримання моральних норм (застереження від їх
порушень приклад інших, педагогічна та колективна оцінка поведінки, вчинків
дитини, схвалення та заохочення моральних вчинків, осуд недостойних вчинків
дитини).
Кожна конкретна педагогічна ситуація передбачає відповідний вибір
методів впливу на особистість дитини, ефективність яких залежить від
комплексного їх використання.
Натомість основним джерелом морального виховання і становлення
гармонійної особистості дитини є її сім’я. Допоміжним механізмом для
реалізації морального виховання дошкільників є заклади дошкільної освіти,
роллю яких є корекція помилок виховання дитини в сім’ї [3].
Отже, цілеспрямований процес залучення дитини до моральних цінностей
людства і конкретного суспільства починається у ранньому дитинстві і є одним
з найважливіших завдань виховання, головним стрижнем всебічного розвитку
особистості. Визначальною у ньому є роль дорослого як «соціального
провідника», зразка для наслідування, організатора соціального досвіду дитини.
Тільки щоденна систематична, послідовна і планомірна робота з проблем
формування моральних цінностей у дітей, створення умов, за яких вони мають
можливість закріплювати знайомі морально-етичні правила та засвоювати нові
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якості, забезпечить досягнення високих результатів у роботі з формування
моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку.
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Сьогодні, як ніколи раніше, прикладній економіці потребуються
превентивні

знання

про

шляхи

успішного

господарювання:

окрім

комп’ютерного моделювання більш доступних і дієвих засобів пізнання таїн
нелінійної економіки нема. В епоху домінування лінійної парадигми
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економічного розвитку все було простіше, очевидніше, ніж тепер у часи
інтенсивної еволюції нелінійної економіки, її глобалізації та зростання
швидкостей перебігу подій, інколи калейдоскопічного характеру.
Більш загально, генезис економічних знань вкрай потрібне: вербальний
період (геніальних здогадок, інтуїції) слід розцінити як попередній у справі
формалізації – побудови динамічних рівнянь економічного стану. Адже теорія
економічної рівноваги вичерпала свої можливості, принципово не маючи змоги
відповідати на виклики з боку реальної економіки. Осмислення тенденцій та
рушійних сил розвитку економіки на підґрунті порівняльного статичного
аналізу виявилось недостатньо. До всього сказаного варто долучити слова
Р. Беллмана «прокляття розмірності» розв’язуваних в економіці задач.
Таким чином, на порядку денному економічного сьогодення з’являється
головне завдання, а саме: від вербального опису проблем економіки слід
переходити до їх відтворення у вигляді динамічних моделей – неперервних або
дискретних.
Попередній до формалізації економічного стану етап дещо затягнувся в
силу об’єктивних і суб’єктивних причин. Але було створено передумова
класифікації економічних проблем для їх успішного майбутнього подолання в
розумінні

цифрової

економіки

(ЦЕ)

–

вершини

моделювання,

чим

передбачається наявність такого програмного забезпечення, що користувач
(рядовий економіст) спроможний буде провести широкомасштабний (всебічний
та глибокий) обчислювальний експеримент [3, 5].
Настає новітній етап пізнання закономірностей еволюції нелінійних
систем

економіки

з

використанням

динамічних

моделей

економічної

синергетики [1, 2, 5]. Адекватні математичні моделі економічної динаміки
породжують нові знання про перебіг процесів, функціонування механізмів
економіки,

сприяючи

відкриттям,

наприклад,

біфуркація

траєкторії

економічного розвитку засвідчує можливість шляхів подальшої еволюції. Тут
же з’являється проблема вибору найкращого або доцільного шляху, чого не
могло бути за домінування лінійної парадигми економіки.
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Множина динамічних моделей нелінійної економіки, будучи завжди
відкритою, має створюватися за певними правилами: в отриманні рівнянь
економічного стану нині поширена білінійність взаємодії змінних, але в двері
стукає фрактальність чи нелінійність; ієрархічна побудова банку моделей;
принцип однорідності для створення адаптивних моделей, щоб відбулось
проблемно-орієнтоване моделювання.
Якісний математичний аналіз динамічної моделі [5] зазначає її стійкість –
можливі траєкторії стійкого розвитку, з числа яких слід вибирати допустимі в
сенсі предмета і цілей дослідження.
Кількісний аналіз динамічної моделі класичними методами числового
інтегрування відповідає по координатному способу вивчення властивостей
об’єкта моделювання. Щоб пізнати сповна (не втратити) характеристики
системи динамічних рівнянь – моделі об’єкта моделювання як цілого, слід
скористатися новими числовими алгоритмами [4]. Їх застосування також має
бути доцільне і раціональне, тобто адаптивне апріорі чи апостеріорі, причому в
останньому варіанті матиме місце самоорганізація процесу комп’ютерного
моделювання.
Імітаційне моделювання нелінійних економічних процесів – їх глибокий
аналіз з-за умов широкої варіативності початкових (стартових) умов,
коефіцієнтів динамічної моделі, ступеня взаємодії змінних моделі певним
чином відображає допустимі структурні трансформації економічного агента,
різноманітні впливи з боку суспільства, когнітивні особливості його членів
(наукових шкіл економіки). У такий спосіб з’ясовуються рушійні сили і
фактори

економічного

розвитку

нелінійної

системи

господарювання,

виявляються його тенденції, можливо закономірності економічної еволюції.
Загалом вищеописане є не що інше як підготовча робота для створення
практично спрямованого продукту ІТ – в руках користувача інструменту
добування знань про шляхи еволюції об’єкта господарювання, щоб сформувати
(надати) рекомендації для прийняття належних управлінських рішень,
уникаючи цим самим типових, притаманних людині-керівнику помилок.
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Варто зазначити, що зазначене вище потребує значних зусиль, копіткої
праці багатьох людей. Але іншого способу удосконалення стратегії та
поліпшення тактики господарювання просто нема. Правда, кінцевий результат
описаних тут зусиль оправдує себе завжди.
Важливим

аспектом

сценарного

економічного

аналізу

об’єкта

господарювання в динаміці стати систематичне оцінювання його здатності
функціонувати в умовах ринку, тобто володіти числовою мірою ризику
життєдіяльності [5].
Незаперечний вплив економічної науки та інформаційної технології на
розвиток суспільства, його процесів соціодинаміки. Інтелектуалізація праці
суб’єктів господарювання спроможна забезпечити адекватну стратегію і
тактику поведінки економічного агента на ринку. Зволікання у розв’язанні
будь-якої проблеми не слугує на користь суспільства. Воно зводить на дорогу
деградації (часткової або повної).
На завершення зауважимо, традиційне економетричне моделювання не
заперечується. Скоріше всього, мовиться про два крила, що допоможуть злетіти
до вершин моделювання нелінійної економічної динаміки в контексті
належного управління економікою.
Зрозуміло, що вже зараз треба навчати майбутніх економістівкористувачів вищеописаному підходу до розроблення життєдайних для
суспільства економічних рішень.
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Тематика: Інші професійні науки
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ПНЕВМОНІЙ
В ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
Комісарик С.М.
КВНЗ «Ковельський медичний коледж», викладач
Мета дослідження: проаналізувати патогенетичні механізми розвитку та
клінічні

особливості

пневмоній

у

осіб

похилого

та

старечого

віку;

проаналізувати перебіг супутніх захворювань на фоні пневмонії в осіб похилого
та старечого віку.
Актуальність теми. Середній вік населення Землі зростає швидкими
темпами. За останні 100 років кількість людей, старших за 60 років, на планеті
збільшилась у п’ять разів. Сьогодні кожний десятий громадянин планети – це
людина у віці старше 60-ти років, а в Україні – кожний п’ятий. Частота
пневмоній чітко збільшується з віком. Так, захворюваність позалікарняною
пневмонією у дорослих осіб молодого і середнього віку становить від 1 до 11,6
%, а у віковій групі старше 65 років - 25 - 44 %. Летальність від пневмонії серед
хворих старших 60 років у 10 разів вища, ніж молодих і досягає 15–30 %, а при
госпітальних пневмоніях - 70%. Вміння своєчасно діагностувати і правильно
лікувати пневмонію важливе для медпрацівників, оскільки пневмонії у цих
пацієнтів часто асоціюються з різними супутніми захворюваннями.
Чинники, що сприяють розвитку пневмонії в осіб літнього віку:
інволютивні зміни респіраторного тракту - порушення мукоциліарного
кліренсу, зміна еластичності бронхіального дерева та ін.; супутня (фонова)
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патологія (ІХС, АГ, хронічна серцева недостатність, ХОЗЛ, гострі порушення
мозкового кровообігу і його наслідки, атрофічні захворювання головного
мозку, цукровий діабет, захворювання печінки і нирок, пухлинні процеси,
захворювання шлунково-кишкового тракту) та медикаментозна терапія;
імунодефіцитні стани; зниження фізичної активності; високий ризик аспірації;
порушення харчування [2].
Матеріали та методи: Медична документація, опитування пацієнтів,
дані лабораторних обстежень, рентгенограми пацієнтів.
Проведено аналіз 30 історій хвороб пацієнтів старших 60 років з
негоспітальною пневмонією, які знаходились на стаціонарному лікуванні в
кардіологічному відділенні Ковельського МТМО в 2017-2018 рр.
Діагноз пневмонії верифікували на підставі методичних рекомендацій
”Негоспітальна та нозокоміальна (госпітальна) пневмонія у дорослих осіб:
етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія”.
Наказ МОЗ України від 19.03.2007 р. № 128 "Про затвердження клінічних
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія" [3,
7].
При розгляді історій хвороби ми оцінювали: клінічний перебіг НП;
анамнез життя пацієнта (шкідливі звички, перенесені захворювання, наявність
супутньої патології); результати лабораторних та інструментальних методів
дослідження[4].
Результати та обговорення. Середній вік обстежуваних склав 67,2 років.
Серед пацієнтів було 17 чоловіків (56,7%) та 13 жінок (43,3%). Всі хворі (100
%) мали супутні захворювання: патологію серцево-судинної системи — 22
(73,3%), дихальної системи — 5 (16,7 %), шлунково-кишкового тракту — 2 (6,7
%), сечовидільної системи — 4 (13,3 %), ендокринної системи — 4 (13,3 %),
цереброваскулярні захворювання — 5 (16,7 %), злоякісні новоутворення — 1
(3,3 %), 16 пацієнтів (53,3%) мали декілька нозологічних одиниць.
Розподіл обстежуваних пацієнтів за супутньою патологією наведено в
діаграмі 1.
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Відмітили такі клінічні особливості пневмоній в осіб літнього та
похилого віку:


Відсутність гострого початку – у 8 хворих (26,7%).



Відсутність больового синдрому – у 9 хворих (30%). Причиною

цього у деяких літніх людей та хворих на цукровий діабет з проявами
полінейропатії може бути зниження больової чутливості. В інших випадках
виражений больовий синдром, особливо зліва, може приводити до помилкового
припущення про розвиток у літнього пацієнта інфаркту міокарда, при
нижньодолевій пневмонії із залученням діафрагмальної плеври – про гостру
патологію черевної порожнини [6].


Відсутність ознобу, фебрильної гарячки – у 10 осіб (33,3%). В

порівнянні з хворими молодого віку захворювання частіше перебігає з
нормальною чи навіть зниженою температурою, що прогностично менш
сприятливо. Натомість тривалий субфебрилітет (більше 2 тиж) реєструвався в 7
пацієнтів (23,3%).


Невиразний кашель з малою кількістю мокротиння мали 7 пацієнтів

(23,3%). У ослаблених хворих при пригніченні кашльового рефлексу
(порушення мозкового кровообігу, інтоксикація) кашель може бути відсутнім.
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Малоінформативні дані об'єктивного обстеження: відсутність

притуплення

перкуторного

звуку,

бронхіального

дихання,

крепітації

спостерігалось в 19 пацієнтів (63,3%). Цей факт можна пояснити тим, що
феномен ущільнення легеневої тканини при пневмонії у літніх осіб не завжди
досягає того ступеня, який був би достатнім для формування вказаних ознак.
Наявність частої у таких хворих дегідратації, обмежує процеси ексудації в
альвеоли, у зв’язку з чим порушене утворення легеневого інфільтрату і тому
може не вислухуватися крепітація. Крім того, не завжди легко однозначно
трактувати ознаки, виявлені у літніх хворих при перкусії та аускультації, в
зв’язку з наявністю у даної категорії пацієнтів супутньої патології (серцева
недостатність, ХОЗЛ), що утруднює диференційний діагноз [2]. Так,
перкуторну тупість при пневмонії важко відрізнити від ателектазу, бронхіальне
дихання з хрипами може бути наслідком наявності пневмосклеротичної
ділянки.

Вологі

дрібно-пухирчасті

хрипи

в

нижніх

відділах

можуть

вислуховуватися у хворих з лівошлуночковою недостатністю.


Поява або підсилення задишки, як основний прояв пневмонії

спостерігалось в 16 випадках (53,3%).


У

7

хворих

(23,3%)

першими

проявами

пневмонії

були

втомлюваність та порушення з боку ЦНС у вигляді апатії, сонливості,
сплутаності свідомості, в 2 (6,7%) випадках аж до розвитку сопорозного стану,
відмова від їжі, нетримання сечі, які розвивалися гостро, змушували
запідозрити порушення мозкового кровообігу, з приводу чого хворі були
консультовані невропатологом. У той же час загальномозкові прояви поряд з
невираженою легеневою симптоматикою породжують нові діагностичні
гіпотези (інтоксикації різного походження, пухлинний процес та ін.), затягуючи
своєчасне встановлення правильного діагнозу.


Декомпенсація супутніх захворювань у осіб похилого віку може

виступати на перший план серед клінічних проявів пневмонії. Так, у 5 (16,%)
хворих, що страждали на ХОЗЛ, підсилились прояви дихальної недостатності,
що може помилково розцінюватися як загострення хронічного бронхіту. У 11
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хворих (36,6%) настала раптова декомпенсація серцевої недостатності з
застійними явищами в малому колі кровообігу, що ускладнило діагностику
пневмонії. У 3 хворих (10%) виникла декомпенсація супутнього цукрового
діабету з

кетоацидозом, у 2 пацієнтів (6,7%) з супутнім хронічним

пієлонефритом - прогресування хронічної ниркової недостатності.


В 9 випадках (30%) були відсутніми виразні рентгенологічні ознаки

інфільтрації легеневої тканини. Також серед рентгенологічних особливостей
пневмонії у літніх людей варто зазначити часту наявність фонових змін:
локальні легеневі фібрози після перенесених в минулому пневмоній, легеневий
застій

на

тлі

лівошлуночкової

недостатності,

дифузний

сітчастий

пневмосклероз, які утруднюють діагностику [6].


Лейкоцитоз був відсутнім в 9 хворих (30%), що є несприятливою

прогностичною ознакою.


В 11 хворих (36,7%) пневмонія мала тенденцію до затяжного

розсмоктування [5].
Результати дослідження наведені в діаграмі 2.

Таким чином, підтверджувати або виключати діагноз пневмонії в
пацієнтів літнього віку необхідно як за наявності специфічних ознак, так і при
прогресуванні симптомів фонових захворювань, що вимагає обов'язкового
рентгенологічного дослідження.
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За літературними даними в осіб віком понад 60 років пневмонії частіше
спричинюються асоціаціями збудників, поєднаннями Гр+ та ГР флори.
Мікоплазмова і хламідійна інфекції для людей похилого віку не характерні.
Тому під час підбору емпіричної терапії у літних людей треба орієнтуватися на
антибіотики, ефективні при пневмококовій інфекції і гемофільній паличці [1].
Висновки:
1.

Під час верифікації діагнозу в пацієнтів похилого віку необхідно

враховувати клінічні особливості перебігу пневмонії.
2.

Найпоширенішими особливостями перебігу пневмонії в пацієнтів

похилого віку за нашими даними стали декомпенсація супутньої патології,
поява задишки, маловиражені дані об'єктивного обстеження, затяжний перебіг.
3.

Виявлені в ході дослідження клінічні особливості перебігу

пневмонії в осіб похилого віку відповідають даним літератури.
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Тематика: Державне управління
ЕТИЧНІ ОСНОВИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Коник Е.Г.
17 січня 2019 р. Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила
чергову редакцію Закону

України

«Про

соціальні

послуги». Згідно

з

пояснювальною запискою, метою законопроекту є вдосконалення чинного
законодавства,

зокрема

в

частині адміністрування

соціальних

послуг,

підвищення статусу соціальних працівників та інших фахівців, що надають
соціальні послуги, забезпечення захисту прав осіб, які отримують соціальні
послуги, розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування з питань організації надання соціальних
послуг за

місцем

Зазначається,

що

проживання

осіб,

які

ухвалення законопроекту

отримують такі
сприятиме

послуги.
активізації

реформування системи надання соціальних послуг, залучення до надання
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соціальних послуг інститутів громадянського суспільства, а також покращення
якості соціальних послуг.
Етичні основи надання соціальних послуг розкриваються в ст. 3.
вказаного закону. Зокрема мова йде про те, що надання соціальних послуг
здійснюється на таких принципах, як дотримання прав людини, прав дитини та
прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності;
соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та
безпечності;

добровільності;

індивідуального

підходу;

комплексності;

конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання
надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення
високого рівня якості соціальних послуг [1].
В контексті надання соціальних послуг соціальними працівниками
актуальним постає практичне дотримання останніми принципів професійної
етики, до яких відносимо:
1. Повага до гідності кожної людини. Кожна людина є неповторною та
унікальною,

що

необхідно

враховувати

соціальним

працівникам,

не

допускаючи жодного прояву зневаги до особистості. Кожна людина має право
на самореалізацію, якщо це не призводить до порушення прав інших людей.
Соціальна робота є несумісною з прямим чи опосередкованим примусом
клієнтів до будь-яких дій, навіть на користь клієнта або його близького
соціального оточення.
2. Доступність послуг. Допомога надається кожному, хто звертається за
захистом, підтримкою, консультацією або порадою, без будь-якої дискримінації
щодо статі, віку, фізичних або розумових обмежень, соціальної чи расової
приналежності, віросповідання, мови, політичних поглядів, сексуальної
орієнтації [2, с. 97].
3. Особиста відповідальність соціального працівника за небажані для
клієнта і суспільства результати його діяльності. Представник соціальних
служб повинен виступати з позицій можливого, цілеспрямованого, необхідного

77

і бажаного результату. Не можна вимагати відповідальності соціального
працівника за віддалені результати спільних дій з клієнтом та їх наслідки:
зв’язок може бути перерваний, клієнт може використати результати спільної
діяльності у вирішенні своїх актуальних проблем.
4. Чесність та відкритість у взаємовідносинах соціального працівника та
клієнта є основою для довіри та поваги у стосунках. Передбачає повну
поінформованість клієнта щодо результатів спільних дій, пояснення причин
невдач та планів щодо виправлення помилок і досягнення поставленої мети.
Повнота поінформованості клієнта про застосовувані дії сприяє активізації його
особистісного потенціалу. Дотримання даного принципу передбачає повагу до
прав клієнта та його гідності, зменшує можливість бездіяльності або здійснення
помилкових дій з боку клієнта.
5. Повага щодо права клієнта на прийняття самостійного рішення на
будь-якому етапі спільних дій є проявом поваги до прав людини. Виходячи з
цього, необхідно з’ясовувати не лише проблеми клієнта але й його потреби,
бачення проблеми, кінцевого результату; усі дії треба добре обґрунтувати і
аргументувати. Клієнт має право відмовитися від них у будь-який момент, якщо
його погляди змінились.
6. Конфіденційність — повідомлення будь-якої персональної інформації
можливе тільки за згодою клієнта при умові необхідності співпраці з метою
вирішення проблеми. Всі учасники повинні бути попереджені про необхідність
дотримання конфіденційності [2, с. 97].
7. Принцип доброзичливості є основою моральної культури соціального
працівника, відображенням і проявом любові до людей. Дотримання цього
принципу дозволяє здійснювати керівництво діями клієнта, тактовно і коректно
вказувати на помилки і недоліки.
8. Принцип безкорисливості передбачає не лише виконання соціальним
працівником посадових інструкцій, а й докладання усіх зусиль та використання
всіх

ресурсів

для

вирішення

конкретної

проблеми.

Безкорисливість

проявляється щодо клієнта, оскільки він не оплачує послуг спеціаліста.
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Відносини соціального працівника та клієнта не можуть будуватися на основі
будь-якої матеріальної зацікавленості.
9. Пріоритетність інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціальної роботи
спрямовують усі свої зусилля, знання та навички на допомогу окремим
громадянам, сім’ям, групам, спільнотам та громадам для їх удосконалення, а
також з метою розв’язання конфліктів та подолання їхніх наслідків.
10. Толерантність. Спеціалісти із соціальної роботи є толерантними до
різних емоційних проявів клієнтів, мають належний рівень професійної
підготовки, за будь-яких обставин зберігають рівновагу та терпимість. Погляди
та світогляд соціального працівника і клієнта можуть не співпадати, але не
можуть бути причиною для того, щоб соціальний працівник вважав свого
клієнта неповноцінним, принижував у правах, ображав тощо. Соціальний
працівник може тактовно викласти свою точку зору, якщо цього вимагає справа
або просить клієнт, але повинен поважати точку зору свого опонента.
Отже, в контексті надання соціальних послуг соціальними працівниками
актуальним постає практичне дотримання останніми принципів професійної
етики, до яких відносимо повагу до гідності кожної людини; доступність
послуг; особисту відповідальність соціального працівника за небажані для
клієнта і суспільства результати його діяльності; чесність та відкритість у
взаємовідносинах соціального працівника та клієнта; поваги щодо права
клієнта на прийняття самостійного рішення на будь-якому етапі спільних дій;
конфіденційності; принципів доброзичливості, безкорисливості, пріоритетності
інтересів клієнтів, толерантність.
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Тематика: Політичні науки
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
Коник Тетяна Григорівна
Магістр, Аспірант
Рівненський державний гуманітарний Університет
Проблема забезпечення національної безпеки має першочергове значення
для будь-якої держави, оскільки від неї напряму залежить сам факт її існування
та розвитку, захист життя, матеріальних і духовних цінностей людей, які в ній
проживають. Найбільш гострою вона є для України, яка переживає
найдраматичніший період своєї історії. Він характеризується передусім
веденням проти нашої держави так званої гібридної війни, загостренням
соціальних протиріч у всіх сферах життя суспільства, виникненням та їх основі
різноманітних і надзвичайно гострих конфліктів. Тому проблема національної
політики України із забезпечення її національної безпеки на сьогодні набула
особливої актуальності. Її вирішення у свою чергу потребує розв’язання
комплексу проблем, пов’язаних з визначенням особливостей державної
політики із забезпечення національної безпеки України у період її становлення
як незалежної, суверенної держави. Адже забезпечення «існування України як
незалежної, суверенної і стабільної у

всіх відношеннях держави, її

самозбереження, прогресивного розвитку і безпеки не можливе без розробки і
впровадження ефективної цілеспрямованої системної державної політики із
захисту національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз» [1]. А це
вимагає, зокрема, визначення періодизації державної політики національної
безпеки України вивчення і врахування відповідного історичного досвіду з
цього питання, що в подальшому може певним чином сприяти вирішенню
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зазначеної проблеми. Зазначене і обумовлює актуальність і важливість її
розгляду.
Державна політика, як зазначають автори Енциклопедичного словника з
державного управління, це – «дії системи органів державної влади згідно з
визначеними цілями, напрямами, принципами для розв’язування сукупності
взаємопов’язаних проблем у певній сфері суспільної діяльності» [2, с. 144-145 ].
Державну (публічну) політику визначають також як «систему дій, регулятивних
заходів, законів, і фінансових пріоритетів з того чи іншого напрямку,
проголошену органом державної влади або його представниками……..
Державна

(публічна)

політика

зазвичай

втілюється

в

конституціях,

законодавчих актах і судових рішеннях» [3].
Відштовхуючись від наведених визначень державної політики можна
стверджувати, що державна політика національної безпеки України це
діяльність вищих органів державної влади, яка полягає у визначенні і реалізації
цілей, пріоритетів, напрямів, принципів та регулятивних заходів для
розв’язання проблем безпекового сектору держави та втілюється в життя
відповідними нормативно-правовими актами.
Як відомо, в Україні після прийняття Декларації про державний
суверенітет [4] і Акта проголошення незалежності [5] послідовно була
розроблено та впроваджено в практику цілу низку програмних документів,
спрямованих на забезпечення безпеки й оборони, які доповнюють та
розвивають один одного, на базі яких, і засновується державна політика
національної безпеки нашої країни у певний період її існування.
Таких періодів, на наш погляд, є декілька, а саме:
Перший період - зародження державної політики національної безпеки
України (липень 1990 року - січень 1997 року). В цей час були прийняті і
реалізовані: Закон України «Про оборону України», який встановив засади
оборони України [6]; Воєнна доктрина України, яка визначила головні
напрямки її зовнішньої і внутрішньої політики у сфері воєнної безпеки [7];
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Конституція України, якою були визначені суб’єкти забезпечення національної
і державної безпеки та основні їх повноваження і функції [8].
Другий період – становлення державної політики національної безпеки
України (січень 1997року – червень 2003 року). В зазначений час державна
політика національної безпеки України здійснювалася відповідно до Концепції
(Основ державної політики) національної безпеки України, виходячи з
пріоритетності національних інтересів та загроз національній безпеці України
відповідно до чинного законодавства [9]. Так, Концепцією були визначені
основні напрями державної національної безпеки України у політичній сфері, в
економічній сфері, у соціальній сфері, у воєнній сфері, в екологічній сфері, в
екологічній сфері, в інформаційній сфері. А для формування збалансованої
державної політики та ефективного проведення комплексу узгоджених заходів
щодо захисту національних інтересів у політичній, економічній, соціальній,
воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах
створюється система забезпечення національної безпеки України. При цьому
зазначається, що система забезпечення національної безпеки – це організована
державою сукупність суб’єктів державних органів, громадських організацій,
посадових осіб та окремих громадян, об’єднаних цілями та завданнями щодо
захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах
законодавства України [9]. В зазначений період також було прийнято Державну
програму будівництва і розвитку збройних Сил України до 2005 року [10] і
Закон України «Про Раду національної безпеки України і оборони», який
визначив її повноваження і функції [11].
Третій період – розвиток державної політики національної безпеки
України (червень 2003 року – травень 2015 року). В цей період державна
політика національної безпеки визначалася відповідно до Закону України «Про
основи національної безпеки України». Згідно його приписів з урахуванням
геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність усіх державних
органів повинна була бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному
виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз
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національній безпеці, захисті суверенітету і територіальної цілісності України,
безпеки її прикордонного простору, піднесенні економіки країни, забезпеченні
особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина,
викорененні злочинності, вдосконалення системи державної влади, зміцнення
законності і правопорядку та збереженні соціально-політичної стабільності
суспільства, зміцненні позицій Україні у світі, підтриманні на належному рівні
її оборонного потенціалу і обороноздатності, радикальному поліпшенні
екологічної ситуації. Цим же нормативно-правовим актом було визначені
основні напрями державної політики з питань національної безпеки у
зовнішньополітичній сфері, у сфері державної безпеки, у воєнній сфері та сфері
безпеки державного кордону України, у внутрішньополітичній сфері, в
економічній сфері, у науково-технологічній сфері, у сфері цивільного захисту, в
екологічній сфері. у соціальній та гуманітарній сферах, в інформаційній сфері, а
також повноваження і основні функції суб’єктів забезпечення національної
безпеки України [12].
Четвертий період – трансформація державної політики національної
безпеки України у зв’язку зі зміною геополітичних інтересів ( з 26 травня 2015
року по теперішній час), яка ґрунтується на положеннях Стратегії національної
безпеки України [13] та Закону України «Про національну безпеку України»,
зокрема приписах

розділу 2

«Засади

національної

безпеки

України»

зазначеного Закону, який визначає правову основу, принципи, державної
політики у сферах національної безпеки і оборони, фундаментальні національні
інтереси, до яких віднесено: державний суверенітет і територіальна цілісність,
демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні
справи України; сталий розвиток національної економіки, громадського
суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя
населення; інтеграція України в європейський політичний, економічний,
безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в
Організації

Північноатлантичного

договору,

взаємовигідних відносин з іншими державами [14].

розвиток

рівноправних
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Тематика: Інші професійні науки (Філологічні науки)
МОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Коновалова М.
Національний університет «Запорізька політехніка»
студентка
У країнах Європи, де державна мова (мова корінного етносу)
представлена у всіх сферах життя, вона тісно пов’язана з національною
свідомістю, є взірцем самодостатності.
Нажаль в Україні сформувалася інша ситуація, адже часи бездержавності
суттєво звузили сферу використання української мови, значною мірою
модифікували її.
Гумільов Л., обґрунтовуючи концепцію "химерного етносу", за якою на
цілісне світовідчуття корінного народу, аборигенів, накладається таке ж
цілісне, але інше світовідчуття мігрантів - чужинців, завойовників, зауважував,
що вплив химерного етносу на інших світоглядних засадах, етнічними
цінностями має руйнівний характер.
Ці руйнівні впливи відчуваються і досі. Адже, попри законодавчо
закріплений статус української мови як державної, в Україні наявна частина
російськомовного населення та цілої когорти російськомовних чиновників та
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політиків, які принципово порушують мовне законодавство і не несуть за це
жодної відповідальності.
З часів проголошення незалежності на державному рівні приймалися
тривалі програми впровадження та розвитку української мови, які виявилися
безрезультатними. З метою вироблення та реалізації державної мовної політики
було створено спеціальні державні органи та інституції: Держдепартамент із
здійснення державної мовної політики у структурі Державного комітету у
справах національностей та міграції, рада з питань мовної політики при
Президентові України тощо. На них було покладене завдання створення
сприятливих умов для належного розвитку державної мови в усіх сферах.
Загалом декларативно в Україні наявні всі ресурси для ефективної мовної
політики, проте вони свідомо нехтуються, наслідком чого і стала специфічна
мовна ситуація.
Державна мова є основою національної свідомості етносу, індивіда, в
узагальненому вигляді національна свідомість – це свого роду самосвідомість,
яка ґрунтується на усвідомленні національної спільності, прихильності до
національних цінностей, мови, території, демократичної культури тощо.
Національна свідомість, по суті, є результатом усвідомлення місця(реального
чи бажаного) свого етносу в історії людства.
У формуванні національної свідомості можна виділити різні напрями:
національна ідеологія та національна психологія, культура та її окремі
елементи. Пріоритетним елементом є мова, оскільки вона є етноформуючою
ознакою етносу(О.Потебня). З огляду на це, можна констатувати, втрата рідної
мови призводить до поступової денаціоналізації., невизначеність з мовними
пріоритетами може розвинутися в маргіналізм, що власне є реалією.
Самоідентифікація за національною ознакою найчіткіше виявляється
через стереотипи - здатність диференціювати своїх та чужих. В умовах
інформаційного вакууму або інформаційного впливу можуть формуватися
хибні етностереотипи, які перешкоджають ефективній комунікації.
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Мова

здатна

консолідувати

етнічну

та

політичну

націю,

але

«радянськосвідомі» чи «москвосвідомі» громадяни Д.Дроздовський активно
протистоїть новим історичним реаліям, а відтак мовлення є проявом свідомості.
Підтвердженням глибинних проблем у мовній ситуації України є одна з
ключових думок Концепції державної мовної політики, зокрема щодо того, що
масова

присутність

в

українському

інформаційно-культурномупросторі

іншомовної продукції спричиняє не лише втрату українського мовного
простору, але й призводить до руйнації способу думання і деформації
ментальності громадян України, прищеплення їм чужих стереотипів та
навіювання їм почуття упослідженості та меншовартості.
Вкрай важливо для формування національної свідомості послуговуватися
усім мовним арсеналом на рівні архетипів, які закладають підвалини
національного

рівня.

Багата

лексика,

фразеологія

здатні

для

сформувати

національну мовну картину світу. Чим швидше відбудеться вибудовування
національної картини світу, тим відчутнішим може стати мовна ідентифікація,
а згодом етноідентифікація.
Отже, суспільно-політичні процеси минулого не були сприятливими для
етнокультурних процесів на національній основі. Внаслідок чого виробилися
комплекси меншовартості, другосортності, пригнобленого становища тощо.
Наразі

перед

державою

стоїть

конкретне

завдання

подолання

деформованих стереотипів, забезпечення належного місця державної мови в
усіх сферах життя громадян, лобіювання передусім інтересів титульного етносу
тощо.
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Тематика: Педагогічні науки
МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ
КІБЕРНЕТИКИ
Кононец Наталія Василівна
доктор педагогічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,
бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі», natalkapoltava7476@gmail.com
Балюк Вікторія Олександрівна
магістр з економічної кібернетика, викладач інформатики та
комп’ютерних технологій Коледжу управління, економіки і права Полтавської
державної аграрної академії, baliuk.vika@gmail.com
У процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики часто
використовують задачі, розв’язання яких передбачає застосування імітаційних
методів моделювання. Дослідники В. Ситник, Н. Орленко [3] визначають такі
основні методи розроблення імітаційної моделі: варіантний, ітераційний та
ієрархічний (рис. 1).

Рис.1. Методи проектування імітаційних моделей
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Варіантний метод вважається найпростіший та широко застосовуваний
під час проектування імітаційної моделі. Вирішуючи навчальне завдання,
студент крок за кроком послідовно створює імітаційну модель, опираючись
лише на свій досвід та інтуїцію. У процесі проектування, насамперед,
розглядаються кілька варіантів кожної частини модельованої системи для її
відображення в імітаційній підмоделі. Найдоцільніший варіант вибирається з
урахуванням рішень, прийнятих відносно інших частин модельованої системи.
Такий спосіб називається послідовною схемою проектування, згідно з якою
вибір варіанту імітаційної моделі є суб'єктивним і залежить від рівня знань
проектувальника про систему. Застосування цього методу рідко приводить до
допустимих проектних рішень і не відповідає загальній схемі системного
аналізу

імітаційного

моделювання.

Така

схема

передбачає

виконання

ітераційної процедури, під час якої проектувальник не один раз повертається до
вже розроблених частин імітаційної моделі і коригує їх, доки не буде
впевненим, що модель відповідає цілям моделювання, або не відмовиться від
неї.
Ітераційний метод полягає в тому, що шляхом багатьох ітерацій
спроектована спочатку імітаційна модель перетворюється в таку, яка відповідає
цілям моделювання. Цей метод є методом «проб і помилок», що передбачає
послідовні циклічні зміни, у результаті чого отримують модель, яка
задовольняє вимогам точності та адекватності. Циклічний ітераційний метод
проектування потребує розгляду послідовності процедур прийняття рішень у
процесі проектування. Крім того, весь хід проектування та остаточний
результат значною мірою залежать від вибору початкової імітаційної моделі.
Ієрархічний метод проектування імітаційних систем включає два
підходи: 1) низхідне проектування; 2) висхідне проектування.
Перший

підхід

передбачає

розподіл

системи

на

підсистеми

з

дотриманням принципу цілісності системи та називається декомпозицією.
Другий підхід з позиції розгляду структури системи є оберненим до першого і
називається композицією. Він передбачає розгляд структури системи з метою
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створення моделі, який починають з її елементів та підсистем, а потім
переходять до
Загальну схему висхідного проектування імітаційних моделей засновано
на поступовому відображенні елементів системи в моделі, починаючи з
найнижчого рівня системи з наступним переходом до вищого. Такий підхід має
істотний недолік, пов'язаний з тим, що, розглядаючи окремі елементи системи
та намагаючись відобразити їх якомога детальніше в моделі, проектувальник
може не бачити систему в цілому. Це може призвести до того, що під час
побудови моделі найвищого рівня імітаційна модель може виявитись
функціонально неповною, бо не були враховані взаємозв'язки між різними
рівнями системи. Для усунення цього недоліку потрібно повертатись до
моделей

нижчих

рівнів,

що

може

перетворити

проектування

на

малоефективний та довготривалий процес. Більш того, функціонально повна
імітаційна модель усієї системи може бути так і не побудована [1].
Під час як низхідного, так і висхідного проектування з метою зменшення
розмірності імітаційної моделі однотипні блоки можуть об'єднуватись у класи,
причому кожний блок певного класу може мати свій алгоритм поведінки,
відмінний від інших елементів. Найбільшої ефективності під час об'єднання
елементів у класи можна досягти, застосовуючи низхідний метод проектування
імітаційних моделей. Отже, за результатами системного аналізу найбільш
ефективним методом проектування імітаційних моделей є такий, який поєднує
в собі в певній пропорції низхідне та ітераційне проектування. Розроблення
інструментальних засобів проектування імітаційних моделей з використанням
комп'ютерів привело до утворення автоматизованих систем проектування, в
яких використовується метод інтерактивного проектування за участі людини і
комп'ютера.
Основна цінність імітаційного моделювання полягає в тому, що воно
ґрунтується на методології системного аналізу і дає змогу досліджувати
проектовану або аналізовану систему з використанням технології операційного
дослідження, яка включає такі взаємопов'язані етапи [2] (рис. 2):

90

Рис. 2. Етапи технології операційного дослідження системи
Завдяки цьому імітаційне моделювання можна застосовувати як
універсальний підхід до прийняття рішень в умовах невизначеності та до
врахування в моделях факторів, які важко формалізуються. Підкреслимо, що
реалізація імітаційної моделі та проведення експериментів на ній є
трудомістким, дорогим процесом. Це вимагає значних витрат комп'ютерного
часу, тому імітаційне моделювання слід використовувати тільки тоді, коли
розроблення інших видів моделей не дає задовільних результатів.
Імітаційне моделювання можна виконувати як за допомогою мов
програмування загального призначення, так і за допомогою спеціалізованих
прикладних пакетів (GPSS, Extend, AnyLogic та ін.), які детально розглядаються
та вивчаються майбутніми фахівцями з економічної кібернетики під час
вивчення таких дисциплін, як «Моделювання в управлінні соціальноекономічними системами», «Моделювання економіки», «Управління проектами
інформатизації», «Економічна кібернетика». Такі пакети дозволяють керувати
процесом моделювання; збирати статистичні дані про роботу моделі;
генерувати випадкові величини з різними законами розподілів ймовірностей
для моделювання стохастичних впливів; діагностувати помилки.
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Тематика: Економічні науки
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ КОНОПЛЯРСТВА
Коренівська Л.В.
аспірант
Дейниченко К.В.
Харченко Ю.В.
студенти
Сумський національний аграрний університет
Коноплі є однією з найстародавніших технічних культур, які здатні
забезпечити стратегічну та фінансову незалежність багатьох країн світу.
Вирощування даної культури в промислових масштабах, її первинна та глибока
переробка позитивно вплине на економічний ріст як розвинутих країн, так і
країн, економіка яких знаходиться в депресивному стані.
Статистичні дані останніх років свідчать про суттєве зростання обсягів
вирощування та переробки коноплі у світі. Зростають площі посівних конопель
в економічно розвинутих країнах, відбувається вдосконалення та екологізація
технологій їх вирощування та переробки, постійно зростає асортимент
різноманітних товарів на їх основі.
Серед рослин, говорити про які зараз модно, коноплі займають одне з
лідируючих положень. Символістичне зображення листків коноплі стало для
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багатьох популярним брендом. Конопляна продукція набуває все більш
широкого застосування в різноманітних сферах національного господарства:
легкій, текстильній, харчовій, фармацевтичній промисловості, в енергетиці,
металургії, суднобудівництві, канатному виробництві.
З довгого конопляного волокна виробляються канати, пряжу, рибальські
сітки, ремені різноманітних конфігурацій, а також основу для килимів. Довге
конопляне волокно також є незамінною основою для виробництва технічних
тканин (брезент, мішковина), а також пакувальних, підкладкових матеріалів для
взуттєвої та меблевої промисловості, полотна, яке використовується для
пошиття національного одягу, обрядових предметів, спецодягу, чохлів, тентів,
гардин і т.д. [1].
З довгого конопляного волокна можна виробляти натуральну тканину,
яка використовується для пошиття літнього одягу, а також джинсову тканину,
змішану тканину з додаванням синтетичних і натуральних волокон і ниток.
Характерною властивістю конопель є вміст у стеблах рослини деревини.
Один гектар посівів конопель за вегетаційний період дає 5-6 м3 деревини, в той
час, як лісові породи дерев дають не більше 3,5м3 деревини. Конопляну
деревину можна використовувати для виробництва облицювальних плит
(декоративне оздоблення стін і стель), пресованих плит, меблевих пресованих
плит, а також будівельних матеріалів, дверей, рам та інших конструкцій. З неї
отримують етиловий спирт, лігнін, а також паливо для котлів, яке по
калорійності прирівнюється до вугілля. Також конопляна деревина є відмінним
субстратом для вирощування печериць і овочів в закритому ґрунті.
Коноплі,

як

відомо,

є

лікарською

рослиною.

Сировиною

для

медпрепаратів і ліків народної медицини служать стебла, листя, квіти, пилок,
насіння, олія конопель. Насіння конопель і масло містять гліцериди,
бактерицидні речовини, мікроелементи, цінні ненасичені кислоти, а також
амінокислоти. Медична література надає інформацію про те, що насіння та олія
конопель допомагають при лікуванні катару верхніх дихальних шляхів,
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запалень і хронічних захворювань статевих органів, хронічних і гострих
бронхітів, сечового міхура і нирок.
Коноплі є одним з найефективніших способів боротьби з різноманітними
шкідниками в садах і городах. Одна-дві рослини коноплі в теплиці врятують від
хвороб і шкідників огірки, помідори, а також багато інших овочевих культур.
Запах квітучих конопель згубно впливає на колорадського жука і тарганів.
За прибутковістю культура конопель перевершує льон, цукровий буряк,
соняшник і практично всі зернові культури.
Насіння конопель містять 40% масла і 20-25% білка, завдяки чому
конопляне насіння використовують як корм для птахів, а також у харчуванні
людини. Конопляна олія є сировиною для виробництва лаку, фарби, оліфи,
лінолеуму, мила і маргарину. Конопляна олія використовується як консервант
для продуктів харчування, або вживається в натуральному вигляді.
Насіння конопель - найважливіше джерело поживних речовин, що було
відомим у давніх культурах тисячі років тому. Подібно горіхам, конопляне
насіння на 30% складається з масел, на 25% - з білків. Також вони містять
значну кількість харчових волокон, вітамінів і мінералів. Олія насіння конопель
більш ніж на 80% складається з поліненасичених жирних кислот. Вона є
надзвичайно багатим джерелом двох незамінних жирних кислот - ліноленової
(Омега 6) і альфа-ліноленової (Омега 3). Їх співвідношення в олії - 3: 1. Також
присутні і біологічні метаболіти незамінних жирних кислот - стеарідонової і
гамма-ліноленової.
Багато

вітчизняних

і

зарубіжних

науковців

вважають

коноплю

еквівалентом «чорного золота».
В даний час коноплі вирощують або використовують в промисловості
такі країни як Австралія, Австрія, Бельгія, Бутан, Великобританія, Угорщина,
Німеччина, Греція, Данія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Італія, Ірландія, Іспанія,
Канада, Кіпр, Китай, Корея, Латвія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія,
Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словенія, Сербія, США, Таїланд,
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Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, Чорногорія, Чилі, Швейцарія, Швеція,
Естонія, ПАР, Японія та інші.
Найбільшими на континентах конопляними виробниками є Китай,
Франція, Канада, Єгипет, Австралія і Чилі. Нідерландам для розширення
посівів коноплі заважає недостатня кількість посівних земель на території
країни. Саме тому голландські компанії масово проводять діяльність,
спрямовану на культивування технічної коноплі на території найбідніших країн
ЄС, в першу чергу в Румунії. Одним з найбільших виробників конопляного
насіння в ЄС та США вже тривалий час є Канада. В цілому країни Азії
контролюють близько 70 - 75% загальносвітового ринку. Площі посівів
конопель в Євросоюзі за останні 20 років складають близько 15%
загальносвітових.
На американському континенті основні площі посівів зосереджені в
Канаді, але при цьому переробка продукції коноплярства ведеться і в США.
Кількість земель, ліцензованих на виробництво конопель у 10 провідних
штатах, зросла на 140%, тоді як кількість виробників коноплі збільшилась
удвічі протягом одного і того ж року [2].
Дослідницька компанія Canіbis Brightfield Group оцінює, що ринок США
для цього продукту досяг позначки 291 мільйона доларів у 2017 році і до 2021
року збільшиться до 1,65 мільярдів доларів - це майже в шість разів більше.
Всебічне використання промислової коноплі спонукало більшість традиційних
фермерів до вирощування цієї культури, як способу захисту від низькоцінних
культур, таких як бавовна або люцерна.
Україна має найближчим часом розробити нові законодавчі акти для
підтримки та розвитку галузі, яка в недалекому майбутньому може стати
економічно надійною стратегією вирішення багатьох проблем, а саме:
забезпечення населення екологічним одягом та взуттям, будівельними
матеріалами, папером, продуктами харчування, ліками, кормами для тварин,
косметичними засобами. Це потрібно для того, щоб вітчизняне коноплярство
закріпило свої позиції на світовому ринку і зайняло лідируючі позиції не тільки
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по вирощуванню конопель на волокно та насіння, а й по глибинній переробці
продукції [3].
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Тематика: Сільськогосподарські науки
МІСКАНТУС - НОВА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КУЛЬТУРА
Корецька Є.
учениця 11 кл гімназії НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Києва, Україна
Рахметова С.
М.н.с. НБС імені. М. М. Гришка НАН України, Україна
Вступ: Від особливостей рослинного та ґрунтовного покриття Землі
залежить кількість поглинутої і відбитою сонячної радіації, а отже, і
температурні умови регіону.
У зв’язку зі змінами клімату, що особливо різко проявляються в
екстремальних умовах степової зони України, роль захисних лісових насаджень
безумовно зростає. Одночасно із цим зростає ураженість й ослаблення зелених
насаджень патогенними організмами, що вимагає ретельного вивчення цього
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питання в нових, складних екологічних умовах. Глобальне потепління є
загрозою для навколишнього середовища та суспільства в різних аспектах.
Інтенсивніші та тривалі літні посухи зумовлюють зменшенню урожайності
сільськогосподарських культур [1].
Виявлення адаптованих видів і форм деревних рослин, найбільш
пристосованих до мінливих умов кліматичного стресу, буде сприяти введенню
в культуру стійкіших рослин та розвитку

лісорозведення в посушливих

регіонах. Результати теоретичного узагальнення наявної інформації свідчать
про різні ступені стійкості відомих деревних рослин до дії високих температур
в Україні (рис.1).

Рис.1. Ступінь стійкості дерев до дії високих температур.
(інформація отримана з відкритих джерел інформації та оброблена
автором)
З’ясовано, що

береза зовсім не переносить суттєвого підвищення

температури і зниження вологості повітря. У іншому випадку рослини
ушкоджуються, підсихає спочатку верхівка дерев, а з часом і гине рослина, що
за останній період спостерігається

у центральних та навіть у північних

регіонах України [3, 8].
Таким чином, найбільш стійкі до підвищених температур та перспективні
для вирощування у міських умовах є тополя, дуб та ясен. Ступінь стійкості до
високих температур взаємопов’язана з толерантністю дерев до хвороб.
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За нашими спостереженнями у період 2012-2018 рр. над розвитком і
ростом рослин у різних ґрунтово-кліматичних умовах встановлено, що в урбоекосистемах, таких як місто Київ, більшість рослин, як правило змушені
пристосовуватися до дії несприятливих екологічних чинників, зокрема впливу
важких металів, забрудненого атмосферою повітря, своєрідного фізикохімічного режиму міських ґрунтів та інших факторів середовища. Все це
призводить у решті-решт до суттєвого зниження стійкості рослин у міському
середовищі.
Актуальність роботи: Відомо, що в Україні є близько 4 млн га
малородючих земель сільськогосподарського призначення. Вони розпайовані,
але вести на них традиційне сільське господарство не вигідно. Більша частина
таких земель придатна для вирощування енергетичних культур – верби, тополі,
міскантусу, світчграсу та інших. Їх культивування ефективно розвивається у
Європі: для фермерів – це прибутковий бізнес і покращення стану земель, для
місцевих громадян – плата за оренду, створення нових робочих місць, для
країни – енергонезалежність та покращення екологічного стану. Прогнозується,
що до 2020 року площа земель у ЄС, доступних для вирощування енергетичних
культур, зросте до 25,5 млн га, а до 2030-го-до 26,2 млн га [3-5].
Мета дослідження: визначити вплив високої температури на стан нової
для України енергетичної культури Міскантусу. Встановити стійкість рослин
до високих температур та використання його на маргінальних землях
Київщини.
Об’єкт дослідження: різні види та сорти міскантусу та їх насадження.
Предмет дослідження: вплив температурного режиму на багаторічну
трав’янисту рослину з родини злакових (міскантус) та можливості його
вирощування на малопродуктивних землях України з метою

використання

сировини для виробництва біопалива.
Методологія: Хімічні аналізи рослин видів та форм енергетичних рослин
проводили в біохімічній лабораторії відділу культурної флори НБС імені. М. М.
Гришка НАН України. Дослідні зразки відбирали у

період

квітування-
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плодоношення. Для виявлення біохімічної цінності надземної маси визначали:
абсолютно суху речовину шляхом висушування зразків при температурі 1050 С
до постійної маси; золу – методом спалювання зразків в муфельній печі (при
500… 7000 С); вуглеводи – за А. В. Петербузьким [7].
Однією з важливих проблем є недостатнє забезпечення людства
продовольством. Негативну роль відіграє і те, що кількість доступних для
обробки орних земель невпинно зменшується. Один із способів збільшення
урожайності є використання рослин з типом фотосинтезу C4.
Міскантус багаторічна трав’яниста рослина з родини злакових, який
належить до групи культур з типом фотосинтезу С4. Рід міскантусу нараховує
близько 40 видів.
Міскантус – високоефективна екологічно чиста культура. Через тричотири роки вирощування може накопичувати 70-80 т/га зеленої маси, яка
еквівалентна 7,2…9,2 т/га вуглецю. Урожайність сухої маси становить 15-20
т/га [6-7].
Доведено, що врожайність міскантусу безпосередньо залежить від
кліматичних і ґрунтових умов його вирощування.

Міскантус гігантський, сорт
Гулівер

Міскантус
сорт Велетень

Рис. 2. Рослини Міскантусу (фото автора)

китайський,
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Кращі результати забезпечують на середньощільних ґрунтах з низьким
рівнем ґрунтових вод і на полях з ухилом до 7°. Завдяки розгалуженій
кореневій системі його можна вирощувати на піщаних і супіщаних ґрунтах.
Міскантус добре адаптований до несприятливих умов вирощування, зокрема з
підвищеним вмістом солей в ґрунті [7].

Рис. 3. Споживання деякими видами культури енергії сонця
(інформація отримана з відкритих джерел інформації та оброблена
автором)
Особливості вирощування міскантусу відкривають широкі можливості
його використання. У біоенергетичної асоціації України стверджують, що
енергетичні

рослини

було

б

доцільно

транспортувати

як

біомасу

і

використовувати його як паливо.

Рис. 4. Потенційний вихід енергії у різних культур
(інформація отримана з відкритих джерел інформації та оброблена
автором)
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Міскантус гігантський є однією з найефективніших рослин для
виробництва біопалива в порівнянні з іншими культурами. Під час згоряння
біомаси міскантусу гігантського виділяється менша кількість вуглекислого газу
ніж було його акумульовано рослинами в процесі фотосинтезу. Тому
використання біопалива міскантусу гігантського не сприяє парниковому
ефекту. Його стебла містять 64-71% целюлози, що обумовлює високу
енергетичну цінність.
Оскільки рослина невибаглива до ґрунтових умов, рекомендується
вирощувати його на маргінальних (сільськогосподарське виробництво на яких
утруднено через ґрунтових, кліматичних та інших умов) або малопродуктивних
землях. Таких земель в Україні налічується від 3 до 5 млн га, виведених з
обробки через низьку родючість, схильність до ерозійних процесів тощо.
Вирощування багаторічних енергетичних культур для виробництва біопалива
посприяє збереженню цих земель

від ерозії і у загальному покращить

екологічний

середовища

стан

навколишнього

та

сприятиме

розвитку

альтернативних, відновлювальних джерел енергії.
Біомасу міскантусу можна використовувати для виробництва різних видів
біопалива.
Висновки.
З’ясовано, що виявлення адаптованих видів і форм трав’яних та деревних
рослин, які найбільш пристосовані до мінливих умов кліматичного стресу
посприяє введенню в культуру стійкіших сільськогосподарських культур та
розвитку лісорозведення в посушливих регіонах.
Зважаючи на сезонні підвищення

температури у період вегетації та

актуальність питання засвоєння маргінальних земель Київщини, які непридатні
для продовольчих культур, але перспективні для вирощування
високоадаптивних енергетичних рослин, наприклад, таких як Міскантус.

інших
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Тематика: Інші професійні науки
РОЛЬ КУЛЬТУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ
ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Коркуна Орислава
Боратинський Олег
Бордун Олеся
Музика Юлія
Львівський державний університет фізичної культури
імені І. Боберського, м. Львів
Питання якісного і професійного обслуговування є дуже актуальним на
сьогоднішній день для сфери гостинності. Фахівці сфери гостинності повинні
розуміти, що гостинність – це якість обслуговування, що базується на рівні
підготовки фахівців, досвіді, навчанні і внутрішній культурі. Саме від
поведінки персоналу, та рівня професіоналізму фахівців і залежить результат
роботи підприємства гостинності в цілому.
Корпоративна

культура

обслуговування

підприємства

готельного

господарства – це загальний стиль підприємства, розуміння його цінностей
всіма працівниками. Корпоративна культура виражається у тому, як працівники
ставляться один до одного та до виконання своїх обов’язків.


Кожному суб’єкту господарювання властива культура, загальними

принципами якої є: об’єднання колективу навколо загальних цінностей;


Спільних

завдань

під

час

вирішення

проблем

і

надання

бездоганного сервісу та створення власного стилю у спілкуванні зі
споживачами готельних послуг [1].
Культура сервісу полягає у вмілому задоволенні потреб споживачів, тому
важливим завданням індустрії гостинності є розробка та впровадження у
практику загальноприйнятих форм і методів обслуговування. Культурі
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обслуговування потрібно приділяти постійну увагу, ні в якому разі це не
повинно бути тенденцією тимчасовості та винятковості.
Також варто відмітити, що розуміння культури обслуговування в
вузькому розумінні змісту, як правил ввічливості, етикету, та внутрішніх
правил людини є важливими, тому питання культури обслуговування варто
розглядати значно ширше, в усіх проявах складових його елементів. Культура
обслуговування виробляється кожним підприємством. На одному підприємстві
вона може бути дуже низькою, а відповідно на іншому підприємстві сфери
гостинності

дуже

високою.

Прояв

високої

культури

обслуговування

визначається через поводження персоналу, що чітко знає, як діяти в будь-якій
ситуації і, що від нього очікують клієнти, а також, тим що висока культура
робить усіх працівників цілеспрямованими і змушує з повагою ставитися до
свого підприємства, та осіб, що є його гостями. Складові культури
обслуговування можна охарактеризувати схематично (рис. 1).

Рис. 1. Складові культури обслуговування
Також

індустрію

гостинності

можна

ідентифікувати,

як

сферу

підприємств, що складаються з таких видів підприємств, які спираються на
принципи гостинності. Саме важливе місце в індустрії гостинності займає
готельний бізнес, широкий та різноманітний характер якого охоплює й
елементи, пов’язаних секторів індустрії гостинності. Але готельний бізнес
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представляє більш широку та різноманітну організаційну структуру, ніж інші
сектори.
Культура обслуговування, надійність, чіткість, швидкість – все це має
важливе значення для створення позитивного іміджу готельного підприємства.
До основних важливих складових іміджу організації можна віднести наступне :


Імідж персоналу (зовнішній вигляд, рівень культури, рівень

професіоналізму, лояльність до установи, комунікативні вміння, володіння
техніками ділового спілкування).


Стиль

управління

організацією

(демократизація

процесів

управління, формування команди);


Рівень корпоративної культури (система цінностей, вірувань,

переконань, правил, традицій, що існують у закладі та визначають поведінку
кожного його працівника);


Створення зворотного зв’язку, який дозволяє перевірити, чи працює

імідж організації [1].
Позитивний імідж організації передбачає безумовно високий рівень
професійної освіти персоналу та його інноваційну активність. Для цього
керівникам необхідно забезпечити колективу можливість професійного та
особистого розвитку за рахунок обміну досвідом з іншими підприємствами
сфери

гостинності,

психологічного

провести

досвіду,

вивчення

презентацій

передового
нової

педагогічного

професійної

та

літератури,

відвідування різноманітних семінарів, конференцій, тренінгів. Успіх в роботі
будь-якого підприємства гостинності залежить від злагодженої роботи його
колективу,тобто командної роботи. Настільки ефективною буде робота
підприємств індустрії гостинності, настільки задоволені будуть гості. З огляду
на це актуальним в наш час і буде виховання та підтримка високої професійної
культури на підприємствах індустрії гостинності [2].
Також не варто забувати, що підприємства індустрії гостинності, єдині в
своєму роді підприємства, де постійно відбувається процес взаємодії між
обслуговуючим

персоналом

та

споживачами

послуг.

Високий

рівень
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професійної культури дозволяє сформувати в гостя позитивне враження від
перебування в готелі чи ресторані та бажання повернутися ще раз саме в це
місце.
Проаналізувавши вище наведене, можемо зробити висновок, що
професійна культура в сфері гостинності має певні відмінності від професійної
культури фахівців інших галузей, оскільки, насамперед спрямована на
обслуговування споживачів та задоволення їх потреб. Гостинність – це
філософія поведінки фахівця. Як правило професійна культура в сфері
гостинності вміщує в собі: культуру поведінки, етикет та манери. Але в поняття
професійної культури слід внести власне професіоналізм фахівця, його ділові та
особисті якості, додержання етикету, і саме це слід вважати повним
визначенням поняття професійної культури. Тому успіх або невдача всієї сфери
гостинності сконцентровані на взаємодії обслуговуючого персоналу та клієнта.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ПРОЦЕС ГРАНУЛЮВАННЯ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ ГУМІНОМІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ З ДОДАВАННЯМ КІСТЯНОГО БОРОШНА
Корнієнко Я.М.
Любека А.М.
Застосування

техніки

псевдозрідження

для

одержання

композитів із заданими властивостями є найбільш енергоефективно.

твердих
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Ця технологія дозволяє одностадійно одержати комплексні гранульовані
органо-мінеральні добрива, що містять поживні речовини мінерального та
органічного походження, а також стимулюючі (органічні речовини) та
розкислюючі домішки.
Співвідношення цих компонентів визначається агро-кліматичними та
екологічними умовами регіону їх застосування, що сприяє збереженню
родючості ґрунтів.
Збереження високих агро-хімічних властивостей таких комплексних
гранульованих добрив досягається при застосуванні пошарового механізму
грануляції. Що дозволяє досягти рівномірне розподілення компонентів по
всьому об’єму гранул.
Дослідження кінетики процесу гранулоутворення проводилися на
пілотній установці з розмірами камери гранулятора АхВхН = 0,11×0,3×0,8 м, із
застосуванням струменево-пульсаційного режиму псевдозрідження.
Нагрітий теплоносій подається в нижню частину апарату на газо
розподільчий пристрій (ГРП) щілинного типу, що дозволяє створити
направлену циркуляцію гранульованого продукту. Рідка фаза диспергується в
центральну частину робочої зони апарату. За допомогою перфорованого
механічного

диспергатора

конічного

типу

відбувається

рівномірне

розподілення розчину в середині псевдозрідженого шару.
У якості рідкої фази використовувався 40% (мас.) водяний розчин
сульфату амонію, до якого додавалися домішки гуматів (Г.), кістяного борошна
(К.Б.) та хлориду калію (Х.К.) у співвідношенні сухих компонентів
Г:N:P:K:Ca:S= 1,0:11:10:2:19:12,5. Їх остаточний вміст у рідкій фазі становив
60% і води, відповідно, 40%.
У якості початкових центрів грануляції використовувалися гранули
сульфату амонію із домішками гумінових речовин з еквівалентним діаметром
De=2,8 мм.
Температура

у

псевдозрідженому

шарі

Тш=94÷97ºС, температура на вході – Твх=160÷190С.

підтримувалася

в

межах
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Ефективність

процесу

запропоновано

визначати

через

коефіцієнт

гранулоутворення, %:



Gгр
GM

 100%,

(1)

де Gгр , GM – відповідно продуктивності по гранульованому продукту та
по сухим речовинам, які надходять до апарату з рідкою фазою, кг/год.
Динаміка залежності коефіцієнтку гранулоутворення підтверджує
високу ефективність протікання процесу ψ = 80 ± 10%, рисунок 1.

Рисунок 1 – Динаміка зміни коефіцієнта гранулоутворення ψ = f(τ)
Зріз гранули фракції 3,0 мм отриманої під час грануляції підтвердив
пошарову структуру розподілу компонентів в обємі гранули, рисунок 2.

Рисунок 2 – Зріз гранули фракції +3,0 мм збільшено у 20 разів
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Процес характеризується стійкою кінетикою гранулоутворення, що
підтверджується при зневодненні рідких систем із вмістом 60% сухих речовин,
у яких майже половину становить кістяне борошно.
Застосування запропонованого способу дозволить одержувати гуміновооргано-мінеральні добрива за індивідуальними рецептурами, що містять
поживні речовини органічного та мінерального походження у залежності від
агро-економічних умов регіону їх застосування.
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Тематика: Педагогічні науки
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ УЧНІВ НА
УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Корнієнко Ю.П.
магістрант природничо-технологічного факультету
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Пильтяй О.М.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
кандидат історичних наук, старший викладач
кафедри теорії і методики технологічної освіти
та комп’ютерної графіки
В усі часи основною метою загальноосвітньої школи була підготовка
молоді до майбутньої трудової діяльності, а формування культури праці є
невід’ємною складовою даного процесу. Тому в ході реформування системи
освіти України, в умовах переорієнтації ціннісних орієнтирів в суспільстві та
зміни вимог сучасного виробництва до якості трудової підготовки молодого
покоління варто звернути особливу увагу на формування культури праці учнів.
Базовими для формування даного виду культури мають бути всі навчальні
предмети, але найбільші можливості для цього містить трудова підготовка [1, с.
106].
С.І.Ткачук у своїй статті [2] зазначає, що однією з провідних цілей школи
в новій соціально-економічній ситуації стає створення науково-педагогічних,
методичних, матеріально-технічних умов для високого рівня професійної
підготовки молодого покоління: готовності жити і працювати в сучасному
динамічному суспільстві. Як показує досвід розвинутих країн, основою
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культури такого суспільства являється висока культура праці, а саме її
формування є системоутворюючим компонентом всієї системи навчання і
виховання в новому інформаційному суспільстві, без неї ні про економічну, ні
про соціальну, ні про екологічну стабільність не може бути й мови. У сучасних
умовах школа повинна готувати відповідального, дисциплінованого і разом з
тим ініціативного, творчо думаючого працівника.
Питанням

формування

культури

праці

приділяють

увагу

багато

дослідників та учених. Так, філософські аспекти проблеми висвітлено
В.Жуковим, Б.Беновицьким, К.Низомовим та іншими; психолого-педагогічні
аспекти відображено в роботах Д.Зембицького, О.Іголкіної, Б.Ханіна С.Лісової,
В.Струманського, С.Журавля та інших; методичні аспекти формування
культури праці учнів на уроках технічної праці розкриває у своєму дослідженні
О.Авраменко [1, с. 106].
Зростання культури праці учнів на уроках трудового навчання, з одного
боку, пов’язане з безперервним зростом їх загальної культури, рівнем
загальноосвітньої підготовки, знань про виробництво, про сучасний світ
професій. З іншого – підвищення рівня культури праці учнів припускає
послідовний розвиток і закріплення вмінь і навичок раціональної організації
праці, вміння досягати високої продуктивності, високої якості виробу,
зниження собівартості та інше [3, с. 87].
У своїх дослідженнях С.І.Ткачук вказує, що на уроках трудового
навчання недостатньо уваги приділяється формуванню таких важливих
елементів культури праці як знання та вміння з підготовки, організації
проектної діяльності, уміння планувати послідовність виготовлення виробу,
творчі підходи у роботі. У зв’язку з цим, на кожному уроці вчитель
зобов'язаний турбуватися, щоб учні вчилися творчо мислити, планувати свою
роботу, отримувати знання з подальшим їх використанням у незнайомих
ситуаціях, свідомо запам'ятовували необхідну інформацію. Тому необхідно
застосовувати на уроках трудового навчання такі методи, які б забезпечували
активну пошукову діяльність школярів [2].
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Як зазначає у своєму дослідженні О.Б.Авраменко, форми і методи
виховання в учнів культури праці можуть і повинні бути різноманітними.
Вчителі з досвідом на уроках трудового навчання широко застосовують бесіди
про роль і значення культури праці у сучасному суспільстві, при цьому, як
правило, використовується доступний для дітей наочний та фактичний
матеріал.

Значний

педагогічний

ефект

дає

проведення

екскурсій

на

підприємства, організація зустрічей з передовиками тощо [3, с. 87].
Деякі вчителі трудового навчання широко і уміло використовують у своїй
роботі по вихованню культури праці крилаті вирази, прислів’я і приказки –
згустки народної мудрості. Ці приказки і прислів’я прославляють працю і
майстерність людей, які люблять і вміють працювати, вміють організовувати
свою трудову діяльність, цінують час. Є досить багато приказок, що висміюють
ледарів, та інших не охочих до роботи [3, с. 86].
Формування культури праці також можливе завдяки використанню
Інтернет ресурсів на уроках трудового навчання. Це сприятиме розвитку
творчого і конструктивного мислення учнів та буде передумовою для
успішного вирішення ними задач проектно-технологічної діяльності.
Також висока культура праці досягається порядком на робочому місці та
додержанням санітарно-гігієнічних вимог під час робіт. Адже кожен учень під
час роботи повинен слідкувати за чистотою свого робочого місця і порядком на
ньому, а учитель – за додержанням цих правил на кожному уроці, незалежно
від розділу програми і теми, що вивчається.
Висновки випливають з того, що рівень культури праці учнів буде тим
вищий, чим повніше трудова підготовка школярів відобразить зміни, які
відбуваються в науці та виробництві, у сучасному динамічному суспільстві, а
школа сформує в учнів цілу систему якостей, які в сукупності виховують
творчу, всебічно розвинену особистість. Адже творчість є ознакою справжньої
культури, в результаті чого учням легше застосовувати свої знання на практиці,
орієнтуватися у сучасному виробництві і швидко адаптуватися до його змін.
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Тематика: Географічні науки
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ТУРИСТИЧНИХ ПРИТУЛКІВ В
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ
Коробейникова Я.С.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
к.геол.н., доцент, доцент кафедри туризму,
ID ORCID 0000-0002-4882-8611, yaroslava.korob@gmail.com
Головним чинником ефективного використання рекреаційних ресурсів є
наявність в межах туристичних дестинацій туристичної інфраструктури. В
Європі дуже популярним залишається гірський пішохідний туризм. Тут
сформована туристична інфраструктура даного виду туризму, потужна
інформаційна підтримка туристів, які самодіяльно, чи в складі організованих
груп здійснюють багатоденні гірські походи. Збільшення туристичних потоків в
Україні потребує удосконалення інфраструктурних елементів різних видів
туризму. Натомість, в Україні практично не ведеться робота щодо формування
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інфраструктури даного виду туризму, інформаційне забезпечення бажає бути
кращим, питання безпеки залишається актуальним.
Через непоширеність в Україні будівництва гірських туристичних
притулків такого терміна в професійній літературі не існує. Піонерами
влаштування туристичних притулків у сучасному розумінні слід вважати
альпійські країни. Освоєння гір у цих землях почалося зразу після підкорення
найвищих

вершин.

Поняття

«Schutzhütte»,

«Berghütte»,

«Schutzhaus»

(німецькою) – міцний будинок або хатина, в інших випадках незабудована
територія, що забезпечує захист від непогоди і є місцем для ночівлі і базою.
Будівлі, що забезпечують більш комфортне проживання, мають статус т.зв.
«Gasthaus», «Berggasthaus» – тобто пансіон чи гірський пансіон. Відповідником
гірського туристичного притулку у французькій мові є «Refuge de montagne» –
будівля, розташована в гірській місцевості, призначена для проживання і,
можливо, харчування альпіністів і туристів. В італійській мові ці будівлі мають
визначення «Rifugio alpino» – будівля, що розташована в гірській місцевості,
зазвичай віддалена від поселень, призначена для альпіністів і туристів, які часто
мандрують горами. Польським відповідником є термін «Schronisko turystyczne»
– будинок, що призначений для обслуговування туристів, є місцем відпочинку
та захисту від негоди; в більшості об’єктів є можливість ночівлі та харчування;
також

можуть

надаватись

послуги

туристичної

інформації,

прокат

спорядження; деякі об’єкти можуть функціонувати як бази рятівних служб. В
чеській мові існує поняття «Horská chata» – будівля чи споруда, що
використовують туристи для проживання та харчування, або просто для
перепочинку на маршруті; будівля містить житлові кімнати, їдальню,
господарські приміщення, також може мати терасу та «зимові кімнати», що
функціонують у період, коли притулок є зачиненим; будівля може бути
пунктом інформації про погоду. Таким чином, у різних мовах за визначення
«туристичного притулку» беруться різні ознаки: тип будівлі, розташування на
місцевості, але багато є спільних. Проаналізувавши іншомовні відповідники,
спробуймо

сформулювати

визначення

українською

мовою.

Гірський
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туристичний притулок – споруда, що розташована в гірській місцевості, є
віддаленою від поселень, призначена для захисту від негоди, короткочасного
проживання чи відпочинку на маршруті.
На сьогоднішній день в Українських Карпатах з різних причини
практично не існує туристичних притулків для активних туристів. Однак, до
Другої світової війни на цих теренах функціонувала їх розвинута мережа.
Відтворення таких закладів розміщення туристів стоїть тепер на порядку
денного туристичної галузі України.
Теперішня туристична інфраструктура для самодіяльного туризму у
гірській місцевості (туристичні притулки, місця для відпочинку, ночівлі) є
застарілою, не обладнананою, що призводить до не функціонування, відповідно
не використовується рекреаційних потенціал. В Україні є досвід створення
туристичних притулків. Туристичні притулки створювались в кінці 19 століття
та в період з 1900-1970 рр., відповідно вся інфраструктура є старою та в
майбутньому не буде функціонувати.
Явище «гірського туристичного притулку» існувало завжди від часу
появи туризму. Воно може виражатися у: 1) формі організованого перебування
типу готелів, 2) влаштованих відкритих для відвідувачів будинках без
персоналу, 3) форми захистку в спеціально передбачених для цього спорудах;
4) у вигляді ситуативного прихистку у спеціально непередбачених для цього
спорудах.
За

способом

господарювання

гірські

туристичні

притулки

є:

з

самообслуговуванням, де турист має можливість переночувати, а також
приготувати собі їжу з принесеного провіанту; і з обслуговуючим персоналом притулки, в яких, окрім можливості переночувати, за окрему платню
пропонується харчування.
За часом функціонування гірські притулки є цілорічної дії та сезонної дії.
Більшість притулків працюють сезонно, але в багатьох з них на період закриття
передбачені неопалювані «зимові приміщення» (нім. \Vinterraum), у яких можна
відпочити чи навіть переночувати за наявності відповідного спорядження.

115

Значно нижче по висоті, у лісовій смузі знаходяться так звані «захистки»
- укриття від негоди як невеликі споруди, архітектурно більше наближені до
альтанок. Здебільшого вони влаштовуються біля прокладених лісових стежок,
які ведуть від населеного пункту до якихось мальовничих місць чи
ландшафтних пам’яток. Такі захистки призначені для укриття від негоди,
відпочинку, але не передбачають ночівлі у них. Умовою влаштування такого
типу споруд є відсутність будь-яких місць укриття від негоди на віддалі кількох
кілометрів.
Будівництво таких типів закладів розміщення має бути в пріоритеті з
розвитку еко та зеленого туризму, відповідно через недосвідченість у
будівництві таких закладів розміщення має бути методологічне підґрунтя для
реалізації проектів щодо створення мережі притулків в Карпатах.
Таким чином, основними проблемами створення мережі туристичних
притулків слід вважати:
-

упорядкування туристичних маршрутів Українськими Карпатами,

їх інформаційне забезпечення;
-

формування методологічних основ щодо класифікації туристичних

притулків на основі зарубіжного досвіду;
-

створення бази даних існуючих туристичних притулків та їх

інформаційне забезпечення;
-

створення комплексного проекту відновлення та будівництва нових

туристичних притулків в Українських Карпатах;
-

інституційне забезпечення функціонування туристичних притулків;

-

інформаційне забезпечення мережі притулків, в тому числі і

мережеве.
Вирішення

окреслених

проблем

допоможе

сформувати

мережу

туристичних притулків в Українських Карпатах та забезпечити їх успішне
функціонування, що в свою чергу приведе до активізації туристичної діяльності
в регіоні.
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Тематика: Інші професійні науки
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ АНАЛИЗАТОРОВ
ТРАФИКА
Корсакова Ольга Владимировна
Харьковский национальный университете радиоэлектроники
На сегодняшний день темпы развития отрасли телекоммуникаций
являются одними из самых стремительных. Наряду со снижением темпов роста
клиентской базы операторов связи, наблюдается рост трафика за счет
внедрения новых технологий и увеличения доли услуг на базе ІР-технологий.
Учитывая указанные тенденции, операторы связи, внедряют новые
услуги,

что

проводит

к

переходу

телекоммуникационных

сетей

к

мультисервисности.
В настоящее время можно насчитать не один десяток программных
продуктов, предназначенных для анализа и мониторинга сетевого трафика,
каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками.
Были выбраны следующие программы, которые помогают отслеживать и
анализировать данные сетевого трафика: Wireshark, BWMeter.
Программа Wireshark достаточно известный инструмент для захвата и
анализа сетевого трафика, фактически стандарт как для образования, так и для
траблшутинга. Wireshark работает с подавляющим большинством известных
протоколов, имеет понятный и логичный графический интерфейс на основе
GTK + и мощнейшую систему фильтров.
Wireshark содержит два вида фильтров – захвата (Capture Filters) и
отображения (Display Filters).Они служат для фильтрации еще на этапе
захвата трафика. Но в таком случае, безусловно, можно безвозвратно потерять
часть нужного трафика. Фильтр представляет собой выражение, состоящее из
встроенных значений, которые при необходимости могут объединяться
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логическими функциями (and,

or,

not).

Для

того,

чтобы

его

задействовать, нужно зайти в меню Сapture, затем Options, и в поле Capture
Filter набрать, например, host 8.8.8.8 (или, например, net 192.168.0.0./24)

Рисунок – 1 Рабочее окно программы Wireshark
Wireshark имеет несколько встроенных функций для работы с VOP этой
технологией. Он поддерживает массу голосовых протоколов — SIP, SDP,
RTSP, H.323, RTCP, SRTP

и другие. И, конечно же, умеет перехватывать и

сохранять голосовой трафик для дальнейшего прослушивания.
При любом числе пользователей сети требуется решение задач по
управлению трафиком. По своему замыслу данная сеть предполагает
одновременное существование множества разнотипных потоков. Каждый из
таких потоков требует безусловного соблюдения одних параметров передачи и
допускает некоторые уступки по другим. Поэтому в периоды возникновения
перегрузок сеть может для одного потока урезать полосу пропускания, для
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другого – увеличить время доставки, а для третьего, например, пренебречь
целостностью передаваемых данных.
Программа BWMeter — программа для контроля и управления передачей
информации между персональным компьютером и сетью. С её помощью
можно отображать в виде графиков загрузку сетевого канала, ограничивать
скорость

сетевых

соединений

и

собирать

детальную

статистику

по

передаваемым пакетам данных. Весь трафик, обрабатываемый программой,
проходит через набор настраиваемых фильтров. Каждый такой фильтр
выделяет часть потока из общего трафика для дальнейшей обработки.
Критериями, по которым происходит выделение, являются: направление
трафика (загрузка или отдача), адреса отправителя и получателя (IP-адрес,
MAC-адрес, доменное имя), сетевой протокол, порт, текущие время, дата и имя
прикладной программы, работающей с данными.

Рисунок – 2. Рабочее окно программы BWMeter
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Выводы
Анализатор

пакетов

Wireshark,

как

отладчик

и

дизассемблер,

демонстрирует мельчайшие подробности работы сети и сетевых протоколов.
Используя данную программу можно достаточно эффективно находить и
диагностировать разнообразные проблемы, возникающие в сети. В программе
BWMeter можно настроить реакцию на некоторые события, связанные с
объемом трафика. Например, достижение определенного объема за промежуток
времени.
Список литературы:
1. https://m.habr.com/ru/post/204274/
2.https://www.academia.edu/36668708/%D0%91.%D0%A1._%D0%93%D0%
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3. https://ru.wikipedia.org/wiki/BWMeter
4. Олифер В. Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы,
технологии, протоколы, 4-е издание – СПб.: Питер, 2010. – 944 с.
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Тематика: Інші професійні науки
АНАЛІЗ МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕНЬ ВІД НАЯВНОСТІ
ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ
Косенко Н.О.
к.т.н., доцент,
доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
Коваленко А.В.
к.т.н., доцент,
доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
Левашова Ю.С.
к.т.н., доцент,
доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Підвищення

рівня

концентрації

діоксиду

вуглецю

(СO2)

в

навколишньому повітрі є наслідком підвищення кількості автомобілів,
нарощування виробничих потужностей підприємств, вирубка лісів. Більша
частина промисловості пов’язана з процесами, при яких виділяється діоксид
вуглецю.
Серед хімічних складових повітря в приміщенні

СO2 має велике

гігієнічне значення. Цей газ належить до фізіологічно активних сполук, є
збудником дихального центру та антагоністом кисню (O2). За вмістом діоксиду
вуглецю судять про чистоту повітря в житлових та громадських будівлях.
Значне накопичення цієї сполуки в повітрі закритих приміщень вказує на
санітарне неблагополуччя приміщення (скупченість людей, погана вентиляція),
які призводять до ацидозу – процесу окислення крові, завданний підвищенням
концентрації СО2 у повітрі, що потрапляє в організм. За кордоном діоксид
вуглецю разом з оксидами азоту, оксидом вуглецю, діоксидом сірки та легкими
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органічними сполуками є типовою забруднювальною речовиною, яка підлягає
врахуванню під час проектування систем вентиляції та кондиціювання повітря.
Чим більше вуглекислого газу у повітрі, тим важче зосередитися та виконати
навчальне навантаження. Знаючи про це, уряд США рекомендує школам
підтримувати рівень СО2 не вище ніж 600 ppm. У Росії, відповідно,
оптимальною для дитячих закладів концентрацією СО2 повинна бути не більше
ніж 800 ppm. Проте на практиці не лише американській, але і російській
рекомендований рівень є недосяжним для багатьох учбових закладів. Натурні
дослідження, проведені в Німеччині, показали, що більшу частину навчального
періоду кількість вуглекислого газу в повітрі перевищує 1500 ppm, а інколи
наближається до 2500 ppm. Саме тому контролювати рівень вуглекислого газу
в приміщенні відповідно до санітарно-гігієнічних норм є важливою задачею,
вирішення якої впливатиме на продуктивність праці та самопочуття людей, що
знаходяться в цьому приміщенні.
Мікроклімат у приміщенні визначається санітарно-гігієнічними нормами.
Вимоги для забезпечення нормованих параметрів повітря приміщень викладені
у ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція, кондиціювання». Допустимий
вміст вуглекислого газу у торгових, офісних та житлових приміщеннях в
залежності від класів цих приміщень встановлений міждержавним стандартом
ГОСТ 30494-2011 «Будівлі житлові і суспільні. Параметри мікроклімату в
приміщеннях», затверджений Протоколом від 08.12.2011 № 39, який не діє в
Україні. Інші стандарти на заміну даному ГОСТу – відсутні.
Постановою головного державного санітарного лікаря України від 24
липня 1996 року №25 затверджено значення гігієнічного нормативу у повітрі
робочої зони діоксиду вуглецю – 8000 мг/м3.
Експериментальні

дослідження

проводилися

за

допомогою

термогігрометра - сигналізатора HT-2000. Це електронний пристрій для збору
від вбудованих сенсорів і зберігання у внутрішній пам'яті даних про
концентрації вуглекислого газу, температури і відносні вологості. Вимірювання
базуються на законі Ламберта-Бера, за яким інтенсивність поглинання

122

інфрачервоного випромінювання пропорційна концентрації газу, або пари.
Датчики NDIR - недисперсіонного поглинання забезпечують практичну його
реалізацію.
Експериментальні дослідження проводилися в учбових аудиторіях
університету. Вимірювання відбувалося на початку, в середині та наприкінці
пари. Були проведені два експерименти в натурних умовах. В першому
експерименті вимірювання проводились у приміщенні лекційної аудиторії, в
другому – в лабораторії. Діапазон змін концентрації СО2 протягом
експерименту склав 912÷3468 мг/м3 (450÷1900ppm). Результати досліджень
зведено в таблицю 1.
Таблиця 1
Результати експериментальних досліджень
Лабораторія
Час заміру, хв

Двоокис

Двоокис

Температура, Вологість, %

вуглецю,

вуглецю, мг/м3

о

912

18.1

40.1

1186.7

18.3

40

1424

19

39.5

2022.9

19.5

39.8

2198

20

39.5

2738.6

21.8

38.1

3468.8

22

37

С

ppm
Перед

початком 500

занять
Через

5

хвилин 650

після початку
Через 20 хвилин 780
після початку
Через 30 хвилин 1108
після початку
Через 40 хвилин 1204
після початку
Через 80 хвилин 1500
після початку
Через 90 хвилин 1900
після початку
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Лекційна аудиторія
Час заміру

Двоокис

Двоокис

Температура,

Вологість, %

вуглецю,

вуглецю, мг/м3

о

821.5

18.2

46.5

912

18.5

46

1789

18.9

45.3

2055.8

19

45

2366

19.1

44.6

2561

21.4

39.2

2738.6

21

39

С

ppm
Перед

початком 450

занять
Через

5

хвилин 500

після початку
Через 20 хвилин 980
після початку
Через 30 хвилин 1126
після початку
Через 40 хвилин 1296
після початку
Через 80 хвилин 1403
після початку
Через 90 хвилин 1500
після початку
Провітрювання

приміщення

впродовж

10

хвилин

знижувало

концентрацію двоокису вуглецю в два рази.
Контроль рівня діоксиду вуглецю дуже важливий, для нормального
самопочуття людини. Особливо, такий контроль важливий для людей з
категорії ризику (діти, люди похилого віку, а також хворі). У великих
кількостях він може суттєво впливати на здоров’я і навіть вбити людину.
Важливим є вплив на розумову активність і на концентрацію уваги,
найбільш важливо це у офісах та навчальних закладах. Якість повітря в таких
місцях повинна бути дуже високою. Таким чином, питання контролю якості
повітря у внутрішньому середовищі не втрачає своєї актуальності з часом, тому
що мікроклімату приміщень належить ключова роль в персональній експозиції,
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так як протягом дня головну частину свого часу люди проводять вдома, на
роботі або в школі.
Як можна побачити за результатами експериментальних досліджень
концентрація СО2 в межаж однієї лекції збільшується в чотири рази (рис 1). На
графіку представлена залежність концентрації від часу перебування здобувачів
вищої освіти в лекційній аудиторії. Точки вимірів відповідають часу від
початку до закінчення лекції: 1- перед початком занять; 2, 3, 4, 5, 6 відповідно через 5, 20, 30, 40, 80, 90 хвилин після початку. Встановлення пластикових
вікон та дверей з ущільнювачами позбавляє приміщення природної вентиляції.

Рис. 1. Дані експериментальних досліджень зміни концентрації СО2 у
об’ємі приміщення лекційної аудиторії.
Для забезпечення нормованих параметрів повітря приміщень, а саме для
контролю концентрації діоксиду вуглецю в учбових приміщеннях, необхідно:
обов'язково провітрювати приміщення до початку якогось процесу та після;
залишати вікна неповністю зачиненими. Також

рятують рослини, або

фотосинтез, який відбувається завдяки ним. Вуглекислий газ також можна
видаляти з повітря приміщення спеціальними приладами. Існує подальша
необхідність досліджень за тематикою даної роботи, що буде полягати в
розробці математичної модель зміни концентрації діоксиду вуглецю у повітрі
приміщення в залежності від часу.

125

Список літератури:
1.

Kapalo P., Vilcekova S., Vozniak O. Using Experimental Measurements

of the Concentrations of Carbon Dioxide for Determining the Intensity of Ventilation
in the Rooms // Chemical Engineering Transactions. – 2014. – Vol. 39. – P. 1789–
1794.
2.

Рымаров А. Г., Савичев В. В. К определению требуемого

воздухообмена в помещениях общественных зданий в зависимости от качества
наружного воздуха // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. –
2014. – Вып. 2 (33). – 4 с.
3.

Державні

будівельні

норми.

ДБН

В.2.5-67:2013

«Опалення,

вентиляція, кондиціювання» Київ. Мінрегіон України. - 2013. – 197с
4.

Міждержавний стандарт ГОСТ 30494-2011 «Будівлі житлові і

суспільні. Параметри мікроклімату в приміщеннях». СантехНДІпроект –2011.
5.

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 24

липня 1996 року №25
6.

Жуковський С. С., Возняк О. Т., Довбуш О. М., Люльчак З. С.

Вентилювання

приміщень.

–

Львів:

Вид-во

Нац.

ун-ту

“Львівська

політехніка”. – 2007. – 476 с.
7.

Строй А. Ф. Зміна концентрації шкідливих речовин в приміщеннях

при періодичній вентиляції / А. Ф. Строй, О. В. Макаренко // Науковий вісник
будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 56. – С. 233–237.
8.

Строй А. Ф.

Економія

теплової

та

електричної

енергії

при

експлуатації систем вентиляції / А. Ф. Строй, О. В. Макаренко // Науковий
вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011.–Вип. 62.– С. 251–
257.

126

Тематика: Сільськогосподарські науки

THE SEED PRODUCTION OF BEET BY SEED TO SEED METHOD ON
THE CONDITIONS OF DRIP IRRGATION

Kosenko N.P.
Pohorelova V.A.
Bondarenko E.O.
Institute of Irrigation Faming of NAAS of Ukraine

Growing of seed by a direct method in the conditions of south of Ukraine has
many advantages: weather-climatic terms are friendly to successful stability to the
winter of plants; the necessity of winter storage and planting of mother roots off, that
considerably reduces general charges on growing of seed; plants better use the spring
supplies of moisture and grow before. A sum of effective temperatures is sufficient
for the receipt of high harvests of quality seed of beet roots [1]. The seed of root
crops grow two methods: planting of roots crops and direct. American scientists this
method is named by "seed to seed" and consists in that, plants from the summer
sowing grow and carry a winter in the field. In spring plants are flower and form
seeds [2]. Monitoring of survival of mother roots showed for 30-years-old period,
that the complete freezing through of plants had been observed in the Odessa area
twice, in Kherson – five times. On the average for 1996-2010 safety of seed plants in
Crimea made 80%, to the Odessa area -74,8%, to the Kherson region – 73,0% [3].
Five-year researches in the conditions of the Tashkent area of Uzbekistan showed
that at sowing of August, 20 and September, 10 the productivity of seed of beet was
according to 3,29–2,71 t/ha, one plant – 62,9–59,5 g [4]. A direct method one time is
applied for growing of reproduction seed. In future these seed are sown for the receipt
of commodity products [5].
Materials and methods. Researches were conducted on irrigation lands of an
experimental field of Institute of irrigation faming of NAAS of Ukraine from 2013
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through 2015. Soils of an experience area are dark-chestnut. For this soil is
characterized by a weak salinity and the average content of clay fraction. Humus
contents in arable (0-30 cm) a layer of earth 2,3%, nitrogen – 0,18%, movable
phosphorus are 490 mg/kg, exchange potassium – 320 mg/kg of absolutely dry soil,
рН of water extraction – 7,2. The research had four time reoccurrence. The sown area
was of 14 m2, the accounted area was of 10 m2. Research was conducted with plants
of sort Bordo Kharkov. The field researches carried out and were accompanied with
mathematically statistical, settlement-comparative method of analysis.
Results and discussion. Most percent of plants 17,8% that spent winter well, it
is got at sowing in the first ten-day period of September, shelter a straw, standing
densities 200 thous./ha. At sowing in the first ten-day period of September density of
standing of plants at spring averaged 26,1 thousand /ha, that in 1,3 times more, than
at sowing in the second ten-day period of September. Shelter a straw (10-12 cm)
assisted the increase of amount of plants, that spent winter well, on 15,5 thous./ha
(180,2%) Under mulching material agrofiber (closeness of a 30 g/м2) saved on 14,7
thous./ha (170,9%) more, than without shelter. After winter at the early sowing and
without shelter final plant population was of 20,0–30,0 thousand per hectare. At
shelter by straw density in spring was 26,7–36,7 thous./ha, under agrofiber 49,2 –
52,5 thous./ha. It is set researches, that the most productivity of seed of 1,19 t/ha and
was at sowing in the first ten-day period of September, shelters and densities of
standing an autumn the pressed straw 300 thous./ha.
The productivity of seed at sowing in the first ten-day period of September was
0,84 t/ha, that on 189% more, than at sowing in the second ten-day period of
September. The productivity at shelter of plants a straw is got 0,72 t/ha, at used of
agrofiber – 0,73 t/ha, that accordingly on 200,0 and 204,2% more, than without
shelter. Increase of density of standing of plants from 200 to 300 thousand per hectare
assisted the increase of the productivity on 13,2%. Maximal productivity of seed
(1,19 t/ha) is got at sowing in the first ten-day period of September, shelter a straw
and densities of standing of mother roots an autumn 300 000/ha. The number of
irrigations during the growing season of seed plants in 2013 amounted to 9, irrigation
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norm - 1140 м3/ha; in 2014 accordingly are 7 watering, 1050 м3/ha; in 2015 are 5
watering, 670 м3/ha.
The seed have such indexes of quality: mass 1000 things of seed – 17,9–19,9 g,
energy of germination – 68,0–75,0%, laboratory germination – 90,0–96,0%. On the
average for years researches at sowing in the first ten-day period of September mass
1000 things of seed increases on 5,5%. Shelter of plants a agrofiber increases energy
of germination of seed on 3,3% by comparison to plants without shelter. The seed
have such indexes of accordance to the sort (of high quality cleanness) was 95,0–
97,5%. In a standard variant indexes were accordingly – 97,0–98,0%. Thus, the term
of sowing, shelter and density of standing of seed plants, does not influence on the of
high quality cleanness of seed in posterity.
Conclusions. Agroclimatic conditions of south of Ukraine are friendly to
growing of seed of beetroot by a direct method. At sowing in the first ten-day period
of September density of standing of plants at spring was more, than at sowing in the
second ten-day period of September time in 1,3. At shelter of plants a straw the
productivity makes 0,72 t/ha, by mulching material – 0,73 t/ha, that in two times
more than without shelter. Increase of density of growing of seed plants to 300
thous./ha assists the increase of the productivity of seed on 13,2%. The elements of
technology do not render substantial influence on quality of seed.
Reference:
1. Ludilov V.A., Kononyihina V.M. (2002). Growing seeds of biennial
vegetables without transplantation of mother root. Moscow: Globus. 111p.
2. Ashworth S., Whealy K. (2002). Seed to Seed: Seed Saving and Growing
Techniques for Vegetable Gardeners, 2-nd Edition, Seed Saver Pub. 228 р.
3. Balan V.M. (2012). Non-planting method for growing sugar beet seeds:
history, position, prospects. J. of sci. art. Sugar beets. Vol. 4. P. 9–11.
4. Adilov M.M. (2013). Efficiency of methods of beet seed production. P. 78–
82.
5. Gorova, T.K., Gavrilyuk M.M., Hodeeva L.P. (2003). Seed production of
vegetable crops. /ed. T.K. Gorova. Kyiv: Agrarna nauka. 327 p.
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Тематика: Інші професійні науки
РОЗРОБКА ДИНАМІЧНИХ ТЕСТІВ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ М’ЯЗІВ ОЧЕЙ
ТА РОЗВИТКУ УВАГИ
Костін Д.О.
Харківський національний університет радіоелектроніки,
асистент кафедри біомедичної інженерії
Усі сфери діяльності людини сучасного суспільства важко уявити без
використання інформаційних технологій [1 с. 72]. В медицині інформаційні
технології знаходять застосування під час лікування [2 c. 63], діагностування
[3 с. 102], тестування [4 с. 215] та в інших задачах. Постійне застосування
різноманітних цифрових пристроїв із яскравим підсвічуванням екранів
призводить до різкого збільшення кількості людей, що страждають різними
порушеннями гостроти зору, синдромом «сухого ока», малорозвиненістю косих
м’язів очей та ін. [5, с. 627]. Зростання цих розладів зорової сфери серед
дорослого населення та їх наявність особливо у дітей стає вельми актуальною
темою для дослідження. Тому виникає необхідність розробки динамічних
тестів із використанням сучасних графічних або сенсорних пристроїв
тренування м’язів очей, з метою запобігання їх швидкого стомлення, особливо
під час професійної діяльності, де потрібна максимальна концентрація уваги та
зосередженість [6, с. 81].
Процес тестування організовується як єдина система інтерактивної
взаємодії між учасником та фахівцем [6, с. 82]. Завдання були розроблені таким
чином, щоб траєкторії руху відповідали всій робочій області графічного
інтерфейсу на різних кінцях екрану.
Динамічні тести були розроблені у ігровій формі із реалізацією більш ніж
100-та варіацій траєкторій руху різної кількості об’єктів. Програмування
тестових завдань здійснюється за допомогою анімаційної техніки, де
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реєструються показники запам’ятовування під час повторення шаблонів, уваги
під час руху малих графічних фігур у вигляді «завад», швидкості реакції,
правильності виконання тестів. Графічний інтерфейс програмного засобу має
гнучку адаптацію фону та кольорову гаму головного і допоміжних об’єктів, що
дозволяє виконати її налаштування індивідуально для кожного учасника, в
залежності від його віку, кольорового сприйняття та психоемоційного стану.
Вектор зміщення динамічної фігури задається в декартовій системі
координат, стартує із початкових (0;0), з кроком h=5 пікселів та випадковою
швидкістю руху v(Х) та v(У) наприклад на відрізку [-5; 5], виконується за
допомогою наступного виразу:
 x  x  v( X )

 y  y  v(Y )

На рис. 1 та 2 зображені приклади розроблених динамічних тестів для
тренування м’язів очей та розвитку уваги з різною конфігурацією.

Рисунок 1 – Приклад розробленого графічного інтерфейсу динамічного
тесту із одним об’єктом, що рухається за заданою траєкторією

Рисунок 2 – Варіанти розроблених динамічних тестів для тренування
м’язів очей та концентрації уваги з різною кількістю об’єктів
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Розроблений

програмний

засіб

автоматично

реєструє

кількість

переглянутих та пропущених, правильно і помилково виконаних тестів.
Результати тестування були узагальнені у вигляді порівняльних характеристик.
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Тематика: Педагогічні науки
ОСОБЛИВОСТІ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЖІНОК-СТУДЕНТОК
Костюкович О.П.
Київський національний торговельно-економічний університет
старший викладач кафедри фізичної культури
helga.kostykowich@gmail.com
knteusport@ukr.net
Мірошниченко О.Л.
Київський національний торговельно-економічний університет
старший викладач кафедри фізичної культури
Mirosh.Olena@gmail.com
Сучасна студентська молодь приділяє неабияку увагу якості свого життя.
Однією зі сторін розвитку особистості є фізична культура і спорт.
Ознайомлення і набуття навичок оволодіння фізичними вправами починається
у шкільному віці, однак, лише у віці 17-20 років людина робить свідомий вибір
фізичних вправ і визначає обсяг рухової активності, які є не тільки
обов’язковими предметами в період навчання, але й стають потребою і
особистою необхідністю. Саме серед молоді 17-20 років найбільша кількість
бажаючих займатися в тренажерних залах, фітнес-центрах, оздоровчих групах.
Серед студентів, які бажають займатися силовими вправами, вдосконалювати
свої фізичні якості і покращити свій зовнішній вигляд, значну кількість
становлять дівчата.
Безумовно, між чоловіками і жінками існує різниця у фізичних, анатомофізіологічних,

психологічних

аспектах

силової

підготовки,

в

обсязі

навантажень, вправ, кількості і режимі занять. Життєві процеси, що
відбуваються у чоловічому і жіночому організмах, приблизно однакові і
визначаються загальними фізіологічними особливостями. Проте, організм
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жінки має певні морфологічні і фізіологічні особливості, що визначаються
специфічною

біологічною

функцією

жіночого

організму

-

функцією

материнства. Крім того, жінки порівняно з чоловіками мають інші анатомоморфологічні ознаки. Так, у жінок, зазвичай, менший зріст і маса тіла, грудна
клітка розташована вище, тип дихання - грудний. Щодо пропорцій тіла, тулуб у
жінок трохи більший, ніж у чоловіків, а довжина верхніх і нижніх кінцівок менша. Межхребцеві диски відрізняються більшою шириною і пластичністю,
що забезпечує більшу гнучкість (рухливість) хребта. Материнська функція
жінок зумовлює і визначає

ще один вид пропорцій - поперекові розміри

(глибина і ширина тазу) більші, а ширина плечей - менша, ніж у чоловіків. У
жінок кістки скелету коротші і тонші, ніж у чоловіків. Відповідно відрізняється
і маса скелету [2. с.50-51].
Певні

особливості

має

у

жінок

і

розвиток

м’язів.

Відсоткове

співвідношення маси м’язової тканини у жінок до загальної маси тіла складає
близько 30-35%, у чоловіків це співвідношення досягає 40-45%. В організмі
жінок жирової тканини більше і в абсолютному, і в відносному вимірі (28-30%
- у жінок, 18-20% - у чоловіків) [2. с.17]. Особливо значні жирові відкладення у
жінок спостерігаються у грудях, тазу, стегнах. Жир заповнює всі вільні місця
між м’язами. В тренуванні жінок доречно корегувати масу тіла саме за рахунок
жирової тканини, зберігаючи і поступово збільшуючи м’язову.
Показники сили м’язів у жінок значно нижчі, ніж у чоловіків. Проте,
поступаючись чоловікам в силі, жінки значно перевищують їх у точності,
координації, пластичності рухів. Жінки більш витривалі під час тривалої
фізичної роботи. Серце жінок відрізняється меншим об’ємом і величиною
камер. Середня маса серця у чоловіків - 366 г, у жінок - 233 г, що становить
співвідношення 100:86,5. Ця різниця ще краще помітна при порівнянні маси
серця і маси тіла. У чоловіків це співвідношення складає 1:174, у жінок - 1:162
[2. с. 34].
Кров жінок містить більше води (80,11%), ніж у чоловіків ( 78,15%). [2.
c.39]. Кількість формених елементів крові у чоловіків на 10-20% вище, ніж у
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жінок. Кровотворна функція у жінок краща, ніж у чоловіків. Частота серцевих
скорочень (ЧСС) у спокої у жінок приблизно на 8-10 ударів за хвилину вища.
Серцеві скорочення у жінок слабші, ніж у чоловіків, що в віці 17-20 років є
причиною більш

низьких показників пульсу, систолічного і діастолічного

артеріального тиску. Збудженість нервового апарату, що регулює діяльність
серцево-судинної системи у жінок вища, ніж у чоловіків. Отже, у жінок
функціональні резерви менші, ніж у чоловіків, а реакція серцево-судинної
системи, в загальному, вища. Період відновлення частоти серцевих скорочень і
артеріального тиску після фізичних навантажень дещо довший. Організм жінок
більш пластичний і відрізняється більш досконалими резервами пристосування
і механізмами регуляції функцій, ніж чоловічий, компенсаторні захисні
механізми жіночого організму також вищі.
Силова підготовка (робота з вантажами, на тренажерах) є неспецифічним,
незвичайним для жіночого організму видом діяльності, що за м’язовими
зусиллями,

структурою,

швидкістю

і

потужністю

виконання

значно

відрізняється від таких видів фізичної діяльності, як аеробіка, спортивні ігри,
бігові вправи [1. с. 118].
За характером свого розвитку нервово-м’язова система жінок не
пристосована для таких високих показників силових можливостей, як у
чоловіків. Особливістю жіночого організму є не лише порівняно низькі силові
показники, але й більш довгий приріст м’язової маси у процесі її розвитку.
Максимальна сила, яку можна розвивати, у жінок на 40% нижча, ніж у
чоловіків [3. с. 28]
Засобами для розвитку сили і силової витривалості м’язів є різні вправи з
навантаженням

і

опором

[1.

с.

36].

Для

жінок-студенток

доречно

використовувати вправи з опором власної маси (присідання, підтягування,
згинання рук у різних вихідних положеннях),

вправи на ізокинетичних

тренажерах, на блочних тренажерах, вправи з гантелями, еспандерами,
набивними м’ячами, з подоланням опору партнера. Від вирішення задач і рівня
підготовленості залежить величина зусиль, кількість повторень, темп рухів,
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тривалість інтервалів відпочинку [1. с. 19]. Інтенсивність і об’єм тренувальної
роботи у жінок повинні збільшуватися більш повільно, ніж у чоловіків. Для
жінок характерні більш плавні рухи, тому для них доречні вправи з великою
амплітудою.

Такі рухи сприяють раціональній роботі м’язів-антагоністів.

Складаючи комплекс силових вправ для жінок, слід враховувати, що
витривалість у них збільшується при виконанні роботи з відпочинком. Доречні
короткочасні перерви між завданнями, під час яких можна запропонувати
вправи на розслаблення. Перш ніж виконувати вправи, що вимагають великого
силового напруження, доцільно підготуватися до навантаження, виконуючи
достатню кількість загальнорозвиваючих вправ, вправ для мязів тулуба і
кінцівок у вихідних положення сидячи, лежачи, на топчані, лаві та ін.
Досвід доводить, що жінки мають досить мобільні психологічні реакції.
Надмірні навантаження можуть викликати пригніченість, невпевненість в своїх
можливостях, зміни настрою, зниження уваги. У дівчат часто спостерігаються
такі зовнішні стомлення і перенавантаження, як скутість рухів, тремор, зміна
ритму дихання (скорочення фази вдиху), значне збільшення часу відновлення,
потовиділення,

зміни

настрою,

тощо/

При

подборі

вправ

силового

навантаження слід враховувати, що ефективність тренування залежить, крім
фізичних характеристик, від емоційної забарвленості заняття і різноманітності
вправ.
Особливості занять силовою підготовкою для жінок:
1.

На початковому етапі доречно застосовувати вправи з опором своїй

масі, вправи з опором партнеру, вправи з незначними вагами на тренажерах.
2.

Необхідно застосовувати доступні аксесуари: гантелі вагою 1-2 кг, в

подальшому - 3 кг, набивні м’ячі - до 3 кг.
3.

Після 7-10 хвилин інтенсивного навантаження застосовувати

вправи для відновлення і розслаблення - гімнастичні вправи з великою
амплітудою рухів, вправи на фітболах, тощо.
4.

Необхідно часто змінювати “станції” - чергувати роботу на

тренажерах з вправами на лаві, з гантелями, еспандерами та ін
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5.

Найкраще займатися в групі, в парах, трійках, тощо.

6.

В певні періоди специфічного жіночого циклу обмежувати

тренувальні навантаження, вправи на витривалість, недоречно вивчати нові
вправи.
7.

Контролювати поточний стан дівчат-спортсменок.
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Тематика: Економічні науки
CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Котенко У.М.
старший викладач кафедри банківської справи
Біла А.Є.
студентка факультету фінансів та банківської справи 3 курсу 3 групи
Київський національний торговельно-економічний університет
м. Київ, Україна
На сьогодні на розвиток економіки будь-якої держави суттєво впливає
ступінь розвитку банківської системи. В умовах вільного ринку банківські
установи є дієвим інструментом регулювання економічної активності, тому
побудова високопрофесійної та незалежної банківської системи є запорукою
економічного зростання держави. Управління кредитною діяльністю банку є
одним із основних напрямів досліджень у банківських установах, адже
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кредитування завжди було й залишається пріоритетною економічною функцією
банків. Прострочена заборгованість в комерційних банках негативно впливає на
кінцеві фінансові результати їх діяльності, формуючи збитки від активних
операцій. Така ситуація може призвести не тільки до фінансових втрат, а й до
погіршення іміджу тих банків, для яких проблема повернення прострочених
кредитів є найгострішою. Адже для таких банків підвищується ризик
ліквідності через реальну загрозу масового вилучення коштів вкладниками з
банківських рахунків. Усе це дає підстави стверджувати, що зниження
проблемної позикової заборгованості банків і попередження появи нових
проблемних кредитів є актуальним завданням, від розв’язання якого значною
мірою залежить сталий соціально-економічний розвиток країни [2].
Недіючі кредити – відповідно до діючої класифікації це сумнівні та
безнадійні до повернення кредити. Згідно з рекомендаціями МВФ, кредити
вважають

недіючими,

якщо

сплата

основної

суми

та

процентів

за

ними прострочені:
1) на три місяці (90 днів) або більше;
2) менше ніж на 90 днів, проте відповідно до національних норм нагляду
вважається,

що

обслуговування

такого

кредиту

є

«слабким»

або

«незадовільним» [2]. Дані види кредитів виникають при недотримані базових
принципів кредитування :принцип строковості (повернення кредиту у
визначений термін), принцип повернення (повернення кредиту у повній сумі),
принцип цільового використання (вкладення позикових коштів у конкретно
визначені господарські проекти), принцип забезпечення (наявність у банку
юридично оформлених документів, що гарантують своєчасне повернення
кредиту: заставне зобов’язання, договір-гарантія, договір-поручительство
тощо), принцип платності (сплата відсотків за користування кредитом) [3].
За статистикою НБУ, на 1 січня 2019-го обсяг непрацюючих кредитів
становив майже 52%, що в свою чергу становить 630,767 мільярда гривень [1].
Першопричинами,

є

внутрішні

чинники

виникнення

заборгованості, пов'язані з діяльністю самого банку, а саме:

проблемної
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1)

неповна або недостовірна інформація про позичальника;

2)

недостатньо продумана і розроблена кредитна політика банку;

3)

неякісна оцінка кредитоспроможності позичальника;

4)

нав’язування послуг.

5)

недостатній рівень контролю за позичальником після видачі

кредиту;
6)

великий сегмент пов'язаних кредитів, які видавалися завідомо без

мети їх повернення.
Оцінивши більшість причини, можна сказати, що банки самі винні в такій
кількості недіючих кредитів. Відповідно до нормативно-правових актів,
визначення показника ризику за кредитом складається з таких етапів:


банк здійснює оцінку фінансового стану боржника



банк визначає клас боржника.



банк здійснює оцінку стану обслуговування боргу боржником

(юридичною чи фізичною особою) на підставі кількості календарних днів
прострочення погашення боргу.
Якщо банк поставився невідповідально до виконання цих пунктів,
виникає проблемна заборгованість, яка потребує подальшого управління.
Розрізняють

два

основні

методи

управління

проблемними

кредитами

комерційного банку:
1.

реабілітація

проблемних

кредитів

–

розробка

спільного

з

позичальником плану заходів щодо повернення кредиту (пролонгація кредиту,
продовження строку дії кредитного договору, перекредитування тощо).
2. ліквідація проблемного кредиту – повернення кредиту шляхом
проведення процедури банкрутства та продажу активів позичальника.
Процедура повернення проблемних кредитів не вкладається в однозначні
стандартні схеми. Діапазон варіантів вирішення питань широкий: від
ліберальних методів «роботи» з боржником до категоричного банкрутства тих,
які відверто ігнорують намагання банку узгоджено розв’язати проблему.
Завдання банківського менеджменту під час управління недіючими кредитами
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полягає в мінімізації збитків за кредитними операціями банку за допомогою
відповідних методів управління.
Світовий досвід регулювання кредитної сфери, дозволяє виділити такі
шляхи подолання проблемної заборгованості українських комерційних банків:
1. застосування інноваційних технологій та методик для оцінки
платоспроможності клієнтів.
2. формування єдиної бази кредитних історій (такі спроби характерні для
банківського

сектору

–

українське

бюро

кредитних

історій,

перше

всеукраїнське бюро кредитних історій; однак, для отримання кращого ефекту
необхідним є підключення усіх банків до такого реєстру, чого в україні поки що
не спостерігається).
3. поширення практики купівлі проблемних кредитів компаніямиколекторами, застосування факторингу (актуальним є створення єдиної
компанії – санаційного банку від нбу, проте обговорення цього питання на
загальнодержавному рівні триває донині).
4. формування достатніх обсягів резервів під заборгованість (складність
полягає в тому, що поточні фінансові труднощі не завжди залишають таку
можливість для банку).
5. спрощення механізмів продажу, передачі, списання активів, у тому
числі у межах проведення досудових процедур.
6. посилення пруденційного нагляду за діяльністю банків і введення
такої ж системи щодо небанківських установ. застосування зазначених заходів
дозволить мінімізувати кредитні ризики у банківській сфері, зменшити
кількість проблемної заборгованості та відповідно забезпечити економічне
зростання держави.
На сьогоднішній день банки ще містять досить значну кількість недіючих
кредитів в своїх активах, поява яких зумовлена як зовнішніми, так і
внутрішніми чинниками. Основними з них є: погіршення фінансового стану
позичальників в результаті економічної кризи, скорочення обсягів ВВП та
промислового виробництва, девальвація гривні, інфляційних, ведення бойових
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дій на сході України, а також скорочення обсягів та відсутність зовнішніх
джерел фінансування. Ця ситуація в Україні не сприяє розвитку банківської
справи та економічному зростанню держави.
Отже, першочерговим завданням для комерційних банків є виявлення
сигналів, які свідчать про появу проблемної заборгованості, та застосування
усіх можливих заходів щодо мінімізації кредитних ризиків банківських
установ.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ СЕПАРАЦІЇ НАСІННЄВИХ
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В системі заходів по забезпеченню високих врожаїв важливе значення
має очищення, сортування та відбір для сівби найбільш повноцінного насіння.
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Проблема підвищення якості посівного матеріалу, в даний час, особливо гостро
стоїть для дрібнонасіннєвих культур (трав’яних, овочевих, лікарських, олійних
та інших).
Вирішення проблеми покращення посівних якостей насіння пов’язане зі
створенням нових високоефективних засобів його очищення та сортування. До
таких засобів варто віднести вібраційні перфоровані насіннєочисні машини,
застосування

яких

відкриває

можливості

вдосконалення

технологічних

процесів очищення та сортування зерна.
Технологічний процес розділення сумішей на похилій робочій площині
залежить

від

великого

числа

чинників.

Основними

регулювальними

параметрами сепараторів із перфорованими робочими поверхнями є подача
вихідного матеріалу, амплітуда та частота коливань решітних станів, кут між
напрямком коливань та робочою площиною (кут спрямованості коливань) та
кут нахилу підвісів до основи рами машини.
З метою отримання дружних сходів насіння та в подальшому збільшення
урожайності виникає необхідність проведення обґрунтування процесу сепарації
насіннєвих матеріалів на решетах.
У роботах вчених закладені основи статистичного методу вибору розмірів
отворів поверхонь, що сепарують, і розрахунку технологічних процесів поділу
насіннєвих матеріалів, заснованого на всебічному вивченні фізико-механічних
властивостей об’єкта сепарації. Використання варіаційних рядів (для однієї
ознаки), кореляційних таблиць (для двох ознак) і просторових кореляційних
решіток (для виявлення кореляційної залежності між трьома ознаками) у
значній мірі полегшує раціональний підбір решіт і комірчастих поверхонь.
Обов’язковою умовою сепарації за розмірами є рух насінного шару по
решету. Вирішення даної задачі пов’язане зі значними ускладненнями механіки
і фізики процесів, що протікають у шарі під дією вібрації, тому більшість
дослідників рух насінного шару по коливній площині моделюють рухом
матеріальної точки.
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Робочий процес розділення насіннєвих сумішей та насіння олійних
культур на рухомих решітних поверхнях включає послідовне виконання трьох
взаємопов’язаних етапів: відносне переміщення вихідної суміші по сепаруючій
поверхні, сегрегацію (самосортування) суміші і просіювання компонентів через
отвори решета. Багато в чому ефективність процесу розділення визначається
саме характером руху і швидкістю переміщення матеріалу по поверхні решета.
Слід відмітити, що швидкість руху матеріалу з однієї сторони визначає
продуктивність процесу сепарації і, очевидно, що збільшення швидкості
призводить до збільшення продуктивності, але з іншого боку збільшення
швидкості на певному рівні спричиняє погіршення умов просіювання
компонентів через отвори решіт. Відомо, що для кожного режиму руху
сепаруючої решітної поверхні і конкретного зернового матеріалу існує
гранична швидкість руху матеріалу. Подальше збільшення швидкості виключає
можливість просіювання компонентів через отвори решета, тобто процес
розділення стає неможливим, - відбувається лише транспортування матеріалу
по сепаруючій поверхні.
Зменшення швидкості призводить не лише до зменшення продуктивності,
а й знижує якість розділення компонентів, адже збільшення товщини шару
матеріалу на решеті знижує сегрегацію компонентів суміші (просипання
менших за розмірами компонентів до поверхні решета), а значить і просіювання
компонентів через отвори решета.
Оптимальний для розділення кінематичний режим коливань при роботі
решіт визначається показником кінематичного режиму k, який характеризує
співвідношення амплітуди та частоти коливань решета і дорівнює:
k

A 2
,
cg

де А – амплітуда коливань решітного стану, мм;
ω – кутова частота коливань решітного стану, с-1 ;
g – прискорення вільного падіння, мм/с2;

(1)
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с – коефіцієнт, що враховує коливання рами машини і залежить від
ступеню зрівноваженості та прискорення решета.
Цей показник залежить від виду насіннєвої суміші, кута нахилу решета до
горизонту, кута спрямованості коливань (кут між напрямком коливань та
робочою площиною решета), завантаження, а також від типу решета, форми і
розміру його отворів.
Слід відмітити, що оптимальний режим коливань для різних сумішей не
співпадає. Більш того, для різних складових однієї суміші оптимальний режим
має відрізнятися. Адже для забезпечення переміщення крупних фракцій по
решету (збільшення продуктивності) необхідно більш інтенсивний режим, ніж
для дрібних. Для переміщення округлих часток оптимальним буде більш
помірний режим в порівнянні з плоскими частками. Для просівання
компонентів прохідної фракції через круглі отвори решіт режим коливань
повинен бути більш інтенсивним, щоб забезпечити додаткову сегрегацію
матеріалу.
Режим коливань решітного стану, зазвичай, створюється за рахунок зміни
амплітуди та частоти коливань, кута нахилу робочої поверхні до горизонту та
кута спрямованості коливань.
Відповідно до способів розділення, які реалізовані у існуючих
конструкціях зерноочисних машин, вихідний матеріал поступає на сепаруючі
решітні поверхні з початковою швидкістю. Регулюючи подачу вихідного
матеріалу та режим коливань решітного стану, забезпечують таку швидкість
руху насіння по решеті, при якій досягається оптимальне розділяється його на
дві фракції: прохідну – частинки за розмірами менші отворів решіт і сходову –
частинки більші отворів решіт, які після розділення надходять до відповідних
приймачів.
Кожний з цих способів створення оптимального режиму підвищує якість
розділення і продуктивність процесу сепарації при розділенні лише на одному
решеті для різних сипких матеріалів.
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При необхідності послідовного розділення матеріалу на декількох
робочих поверхнях, які змонтовані в одній конструкції решітного стану, режим
коливання для всіх решіт буде однаковий. Очевидно, що оптимальним цей
режим буде лише для розділення на одному з цих решіт в залежності від
компонентів суміші, які сепаруються, або за умов паралельного розділення при
роботі декількох решіт, коли на кожне з цих решіт подається вихідний матеріал
і відводяться продукти сепарації.
Головною задачею досліджень є інтенсифікувати процес сепарації сипких
матеріалів на решетах шляхом забезпечення оптимального режиму коливань
для кожного решета решітного стану. Це дозволить підвищити якість
розділення сипких матеріалів і збільшити продуктивність багато решітних
сепараторів в цілому.
Поставлена задача вирішується за рахунок того, що у відомому способі
інтенсифікації процесу сепарації сипких матеріалів на решетах, який включає
подачу вихідного матеріалу на решета, створення режиму коливань решітного
стану оптимального для розділення та відведення продуктів сепарації, у
відповідності до запропонованої схеми модифікації сепаратора режим коливань
створюється відмінним для кожного решета решітного стану за рахунок зміни
кута їх установки відносно напрямку дії збуджуючої сили.
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Тематика: Інші професійні науки
ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ
ОДЕРЖАННЯ ХІМІЧНО ОСАДЖЕНОЇ КРЕЙДИ
Котляр К.О.
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
магістр 2 курсу
Всі способи виробництва високодисперсного вуглекислого кальцію
подібні і полягають в наступному. Природний вуглекислий кальцій (вапняки,
крейда, мармур) спочатку обробляють фізичними та хімічними методами і
перетворюють в достатньо добре розчинні сполуки кальцію. Далі проводиться
взаємодія одержаної суспензії або розчину з речовинами, які містять карбонатні
іони, для осадження СаСО3 за умов технологічного процесу. В деяких випадках
вуглекислий кальцій утворюється в розчині як побічний продукт під час
процесу виробництва іншого продукту.
1) Вапняний спосіб одержання вуглекислого кальцію є найбільш
поширеним і складається з основних технологічних стадій:


випал вапняку;



одержання суспензії гідроксиду кальцію;



карбонізація суспензії гідроксиду кальцію діоксидом вуглецю;



фільтрація;



сушка.

Значення

основних

технологічних

параметрів

отримання

СаСО3

коливаються у наступних межах: частка гідроксиду кальцію у суспензії:
3-40%мас.; частка СО2 у газовій фазі до процесу карбонізації: 10-40%мас.;
температура: 5-95°С; pH реакційного середовища процесу осадження: 7,5-11;
ступінь конверсії Ca(OH)2 в CаСО3: приблизно 90%; розмір частинок:
0,1-100 мкм.
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Відповідно

до

умов

здійснення

процесу

осадження

отриманий

вуглекислий кальцій має різну кристалічну структуру у вигляді ватериту,
арагоніту або кальциту.
Вапняний

спосіб

виробництва

через

природні

властивості

використовуваної сировини не дає можливості одержання продукту, що
відповідає сучасним вимогам до якості карбонатних наповнювачів. Якість
одержуваного високодисперсного вуглекислого кальцію у деяких випадках не
задовольняє вимогам за основними якісними показниками:


залишкової вільної лужності у вигляді СаО у готовому продукті, що

є результатом низького ступеня конверсії;


дисперсності, яка залежить від параметрів процесу карбонізації: із-

за відносно низької швидкості кристалізації при низьких температурах, процес
здійснюють за умов підвищених температур, які сприяють зростанню
швидкості карбонізації, але одночасно з цим, утворюється достатньо
грубодисперсний осад кальциту.
2) Осадження високодисперсного вуглекислого кальцію з розчинів
нітрату кальцію.
Кожен процес має свої оптимальні технологічні параметри.
Конверсія розчину Са(NO3)2 газоподібним аміаком і діоксидом вуглецю
відбувається у межах температур від 45 до 60°С при pH = 5-7,5 за умов
інтенсивного перемішування протягом 1 години. Для одержання продукту з
високими показниками якості, процес здійснюється у два ступеня.
Одержати високодисперсний вуглекислий кальцій можна шляхом
взаємодії розчину нітрату кальцію (21-50%мас.) та надлишку розчину
карбонату амонію при наступних параметрах процесу: температурі 25-45°С, pH
середовища 6-7,9, протягом 3-40 хв. Процес здійснюється в дві стадії. Осад
CaCO3, одержаний на другій стадії, практично не містить домішок, добре
фільтрується та має високі показники по білизні (не менш 93).
Високодисперсний

вуглекислий

кальцій

високої

якості

можливо

отримати з розчину Са(NO3)2 за допомогою розчину кальцинованої соди.
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Процес здійснюється при температурі 30°С та нижче, що гарантує отримання
осаду у вигляді дрібнозернистого ватериту. За умов температур вище 50°С
ватерит відносно швидко перетворюється в арагоніт і кальцит.
Основним недоліком, що не дозволяє широко використовувати даний
спосіб одержання високодисперсного вуглекислого кальцію з розчинів нітрату
кальцію на практиці, є утворення великої кількості відходів у вигляді розчинів
нітрату натрію та амонію.
3) Одержання високодисперсного вуглекислого кальцію з розчинів
хлориду кальцію.
Один

із

перспективних

способів

виробництва

високодисперсного

вуглекислого кальцію – процес осадження СаСО3 з водних розчинів хлористого
кальцію. Перевагою цього методу є можливість одержання продукту з
високими показниками якості за рахунок використання добре розчинної солі
кальцію, на відміну від вапняного способу, де використовують суспензію
Са(ОН)2, а також можливості використання більш дешевої сировини, такої як
дистилерна рідина содового виробництва, яка не потребує додаткових витрат на
її обробку.
Виробництво кальцинованої соди супроводжується утворенням великих
об’ємів відходів (8-10 м3 на 1 т продукту) у вигляді дистилерної рідини.
Дистилерна рідина представляє собою розчин хлориду кальцію, натрію та
магнію, до складу якого входять нерозчинні частинки гідроксиду, сульфату і
карбонату кальцію, а також оксидів магнію, кремнію, заліза і алюмінію,
концентрація яких може сягати до 25 г/дм3. На сьогоднішній день дистилерна
рідина практично повністю відправляється до шламонакопичувачів, які
займають сотні гектарів земельних угідь та потребують для свого будування та
утримання великих коштів, а крім цього завдають незворотну шкоду
навколишньому середовищу. Між іншим, освітлена дистилерна рідина, яка
містить приблизно 120-180 г/дм3 хлоридів кальцію та натрію, може бути
використана для одержання товарних продуктів.
Високодисперсний вуглекислий кальцій можна одержати шляхом:
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одночасної амонізації та карбонізації освітленої дистилерної рідини



взаємодії освітленої дистилерної рідини з розчинами карбонату та

гідрокарбонату натрію.
Конверсія,

що

здійснюється,

відбувається

з

розчину

СаС12

з

концентрацією [Са2+] = 40-45 г/дм3, через який пропускають газову суміш NH3
та СО2 з об’ємним відношенням NH3 : CO2 = 2,5-3 : 1, pH  8.
Реакція проводиться в межах температур 10-50°С, рН  8 та при 60-70%му стехіометричному надлишку (NH4)2CO3 по відношенню до СаС12. Час
процесу конверсії становить 30 с.
Процес

осадження

вуглекислого

кальцію

здійснюється

чотирьохступеневому апараті, обладнаному мішалкою, куди

у

одночасно

подають розчини СаС12 з концентрацією 350 г/дм3 та (NH4)2CO3, концентрація
якого складає 108 г/дм3.
Найбільш простим способом одержання високоякісного вуглекислого
кальцію з розчину хлористого кальцію є осадження його за допомогою розчину
карбонату натрію, що описується наступною реакцією.
В залежності від умов проходження процесу утворюється осад СаСО3
різноманітних кристалографічних форм з різною дисперсністю зерен .
Метою

експерименту

є

дослідження

кінетики

утворення

високодисперсного вуглекислого кальцію з дистилерної рідини содового
виробництва та надлишкового маточного розчину виробництва очищеного
гідрокарбонату натрію, а саме виведення кінетичної моделі процесу осадження
вуглекислого кальцію з вихідних розчинів та встановлення головних
кінетичних характеристик (константи швидкості та порядку реакції).
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ФОРМУВАННЯ ОЛІЙНОСТІ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЛОЩІ
ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
Котченко Марина Валентинівна
кандидат с.-г. наук, доцент
Ніколаєнко Наталія Петрівна
Сириця Олександр Анатолійович
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Виробництво соняшнику, порівняно з іншими товарними видами
рослинницької продукції, є найбільш ефективним через високі ціни продажу
олійного насіння та продуктів їх переробки у зв'язку з високим попитом на
споживчому ринку. Проте в окремі роки відбувається зниження його
рентабельності за рахунок коливань врожайності. Ця ситуація пояснюється
багато в чому впливом інфляції, диспаритетом цін на олію соняшнику і
закупівельні

матеріальні

ресурси

промислового

походження.

Істотним

чинником зростання собівартості олієнасіння є низький рівень врожайності
через порушення вимог агротехніки. Отже, питання вдосконалення технології
вирощування соняшника цікаві та актуальні для науки і виробництва. [1-3]
Мета проведення досліджень полягає у підвищенні урожайності та
покращенні якості насіння соняшнику шляхом підбору оптимальних параметрів
густоти посіву. Об’єкт досліджень – процеси формування густоти стояння
рослин, кореневої системи, асиміляційного апарату і врожайності соняшнику
залежно від елементів технології вирощування, а також кліматичних умов Степу
України. Предмет досліджень – гібриди соняшнику НК Бріо, СИ Діамантіс, НК
Конді, елементи технології вирощування.
Ґрунтовий

покрив

дослідних

ділянок

представлений

чорноземом

звичайним малогумусним середньосуглинковим на лесі. Вміст гумусу в орному
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шарі грунту становить 3,2 %. Кліматичні умови Степу України відзначаються
складним гідротермічним режимом. Зокрема, середньорічна кількість опадів тут
становить 496,1 мм, які випадають нерівномірно. Але, в цілому, дані погодні
умови є задовільними для росту і розвитку рослин соняшнику. Облікова площа
досліджуваних

ділянок

становила

50

м2,

повторення

–

чотириразове.

Попередник соняшнику – пшениця озима.
Оптимальна густота стояння — одна з важливих передумов високих
врожаїв. Для її досягнення першочергове значення має правильний підбір норми
висіву. Рівномірна густота стояння у випадку соняшника навіть більш важлива,
ніж в інших олійних культур, так як від неї, в першу чергу залежить розмір
кошиків. Оскільки, соняшник є однією з основних олійних культур, особлива
увага приділяється підвищенню його олійних властивостей. Від олійності
насіння напряму залежить якість та кількість соняшникової олії, що
виготовляється. Зусиллями багатьох поколінь селекціонерів велась робота саме в
напрямку збільшення рівня олійності даної культури. Але, не слід забувати, що
даний показник має залежність не лише від характеристик сорту чи гібриду
соняшника, а й вирішальне значення мають агротехнічні та кліматичні умови,
котрі впливають на ріст та формування самого насіння. Не останнє місце
займають в даному випадку густота посіву та ширина міжрядь.
Олійність насіння гібридів соняшнику, %
Ширина

Густота

міжрядь, см

посіву, тис./га НК Бріо

НК Конді

СИ Діамантіс

45

50

47,05

50,85

45,9

70

46

47,9

45,3

90

45,6

47,65

44,85

50

48,1

70

47,2

50,95

45,6

90

46,5

48,45

45,3

70

Гібрид

51,6

46,1
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За даними проведених досліджень, з'ясовано, що вищі показники олійності
формувалися за густоти посіву 50 тис. рослин/га та ширині міжрядь 70 см: в НК
Бріо — 48,4 %, в НК Конді — 51,9 %., в СИ Діамантіс — 46,5%. Як бачимо з
таблиці, загустоти 50 та 90 тис. росл./га досліджувані показники ставали істотно
нижчими.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ЯКІСТЬ ЗЕРНА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ
СТОЯННЯ РОСЛИН І РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
Котченко Марина Валентинівна
кандидат с.-г. наук, доцент
Рибкіна Альона Миколаївна,
Домрачов Валентин Сергійович
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Важливою задачею
конкурентоспроможності

економіки
вітчизняної

України є підвищення якості та
агропромислової

продукції,

що

сприятиме входженню України у європейський та світовий простір. Ринкове
реформування економіки України показує, що конкурентоспроможність
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виробництва залежить від здатності задовольняти вимоги споживача. В наш
час держава приділяє особливу увагу питанням якості та безпеки продукції [13].
Ґрунт

дослідних

ділянок

–

чорнозем

звичайний,

малогумусний,

середньосуглинковий, потужність гумусового горизонту складає 75 см.
Валовий вміст гумусу – 4,6 %, азоту – 0,185, фосфору – 0,139, калію – 2,24 %,
легкогідролізованого азоту в шарі ґрунту 0-20 см міститься – 8,0-8,5 мг/100 г
ґрунту, рухомого фосфору – 9,0-10,0, обмінного калію – 14,0-15,0 мг/100 г
ґрунту. Кліматичні умови зони Степу України сприятливі для виробництва
широкого асортименту продукції сільського господарства. Зона Степу є
основним агропромисловим районом нашої країни, де виробляється більша
частина товарного фуражного зерна різних культур.
Метою проведення нашої роботи було дослідити особливості росту,
розвитку та формування урожайності гібридів кукурудзи СИ Вералія
(середньоранній, ФАО 260), Фуріо (середньостиглий, ФАО 350) та НК Пако
(середньопізній, ФАО 440). Також визначити ті варіанти, що в умовах
північного Степу дають найвищий економічний ефект від їх застосування. В
завдання

досліджень

входило

встановлення

впливу

густоти

і

рівня

мінерального живлення на фотосинтетичні і ростові процеси в рослинах
кукурудзи, водний і поживний режим ґрунту, на урожайність зерна.
Облікова площа ділянок становила 50,4 м2 , повторення чотириразове. У
фазі 3-5 листків підраховували кількість рослин кукурудзи і формували густоту
стеблостою відповідно до схеми дослідів.

Попередник кукурудзи – озима

пшениця. Після збирання попередника проводили лущення стерні дисковими
лущильниками на глибину 6-8 см, повторне – після проростання бур’янів, що
сприяло ефективній боротьбі з бур’янами та накопиченню вологи у ґрунті.
Оранку проводили в останніх числах вересня на глибину 25-27 см.
Ранньовесняне боронування здійснювали важкими зубовими боронами.
Мінеральні добрива

відповідно до схеми досліду вносили перед першою

допосівною культивацією, глибина якої становила 10-12 см. Другу культивацію
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проводили перед сівбою на глибину 6-8 см. Сівбу кукурудзи проводили у
першій декаді травня. Після сівби поле боронували та прикочували кільчастошпоровими котками. Перший міжрядний обробіток проводили у фазі 7-8
листків у кукурудзи на глибину 8-10 см, другий – на 6-8 см. Збирали кукурудзу
вручну. З кожної ділянки качани зважували, відбирали проби для визначення
маси зерна з одного качана, вологості зерна, маси 1000 зерен, виходу зерна.
Поряд

з

урожайністю

зерна

кукурудзи

важливими

для

оцінки

технологічних заходів вирощування є показники якості врожаю. Деякі
дослідники відзначають, що при внесенні добрив збільшується вміст протеїну
та жиру у зерні кукурудзи.
В наших дослідах при збільшенні густоти стояння рослин з 30 до 60
тис./га вміст протеїну в зерні обох гібридів зменшувався як на неудобреному
фоні, так із внесенням N60P60K30 (табл.1). Внесення мінеральних добрив сприяло
збільшенню кількості білка на обох густотах.
Із загущенням посіву досліджуваних гібридів на обох фонах добрив
збільшувались показники вмісту жиру, крохмалю та клітковини у зерні
кукурудзи. Внесення мінеральних добрив призводило до зниження цих
показників.
Розрахунки економічної ефективності вирощування кукурудзи показали,
що на рівень рентабельності виробництва зерна впливала, як урожайність цих
гібридів, так і в певній мірі його вологість (табл.4). Найбільші виробничі
затрати відмічено при вирощуванні гібридів з високою передзбиральною
вологістю зерна, яке потребувало збільшення витрат для доведення його до
стандартних кондицій (вологість 14%).
Результати досліджень свідчать, що виробничі витрати були дещо
більшими

при

вирощуванні

середньостиглого

гібрида

порівняно

з

середньораннім та середньопізнім. Це обумовлено вищою врожайністю зерна
кукурудзи та збільшенням затрат при збиранні і післязбиральній доробці зерна.
Але в результаті показники собівартості, чистого прибутку та рівня
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рентабельності у гібрида Фуріо сформувались вищими за рахунок прибавки
врожаю.
Таблиця 1
Якість зерна гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння
рослин і рівня мінерального живлення, % (середнє за 2018-2019 рр.)
Густоти

Фони
живлення

Гібриди

тис./га
СИ Вералія

Неудобрений

Фуріо
НК Пако
СИ Вералія

Удобрений
N60P60K30

рослин, Протеїн Жир Крохмаль Клітковина

Фуріо
НК Пако

30

8,9

3,71

72,1

1,72

60

7,8

3,74

73,5

1,99

30

9,3

3,66

71,8

2,22

60

7,9

3,64

72,6

2,26

30

9,2

3,75

72,7

1,84

60

8,1

3,72

72,9

1,91

30

9,5

3,42

71,4

1,67

60

8,8

3,48

72,1

1,82

30

9,8

3,44

70,4

1,98

60

8,7

3,40

71,7

2,13

30

9,4

3,79

73,0

1,99

60

8,3

3,70

73,1

2,07
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Тематика: Інші професійні науки
ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ LABVIEW ДЛЯ
МОДЕЛЮВАННЯ
1
2

Кочан О.В.

Антоник В.В.
2

Сисак О.А.
2

1
2

Усік І.В.

Національний університет "Львівська політехніка", к.т.н., доц.

Тернопільський національний економічний університет, магістр

Вступ
Середовище програмування Labview є графічною мовою програмування
[1], що використовує для створення програм зображення замість текстових
рядків. На противагу текстовим мовам програмування, де команди описують
порядок виконання програми, LabView використовує інформаційні потоки
(потоки даних), де дані описують процес виконання програми. Перевагою
LabView є тісний зв'язок проектованого програмного забезпечення (ПЗ) з
апаратним оточенням. LabView надає велику кількість готового ПЗ збору,
опрацювання даних та їх відображення. Часто виробники апаратного
забезпечення надають в комплекті до своїх пристроїв уже готове ПЗ на базі
LabView. На його основі можна будувати власне програмне забезпечення.
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Таким чином, на сьогодні LabView – потужний інструмент для створення
систем різного призначення.
Але середовище програмування LabView дає змогу не лише проектування
систем. Його можна успішно використовувати для моделювання. Та у
відповідній літературі ці можливості LabView слабо висвітлені. Метою даної
роботи

є

демонстрація

опрацювання

даних

у

переваг
майбутній

LabView

при

моделюванні

процесу

інформаційно-вимірювальній

системі,

призначеній для точного вимірювання температури за допомогою термопар
(ТП) [2], стан електродів яких можна діагностувати у процесі експлуатації.
1. Метод діагностування стану електродів термопар
ТП є найбільш поширеними сенсорами температури у діапазоні
600…1100°С, хоча вони мають ряд недоліків, зокрема, великий дрейф функції
перетворення (ФП) [2], викликаний деградацією електродів ТП. У [2] показано,
що похибка від дрейфу приблизно пропорційна температурі та часу
експлуатації. Але згідно закону Зеебека [3], термо-е.р.с. ТП генерують лише ті
її ділянки, що знаходяться у зоні градієнту профілю температурного поля.
Тобто різні ділянки ТП, що постійно експлуатуються при різних температурах,
заданих цим градієнтом, деградують по різному [2]. Але при деградації ділянки
ТП змінюється вся її ФП. Тому деградація електродів веде до похибки ТП від
набутої термоелектричної неоднорідності. Ця похибка проявляє себе як зміна
генерованої термо-е.р.с. при зміні профілю температурного поля вздовж
електродів ТП навіть тоді, коли температури робочого та вільних кінців
залишаються постійними [4].
Цю властивість похибки ТП від набутої неоднорідності запропоновано
використати для діагностування стану електродів ТП [5]. Якщо у процесі
експлуатації ТП, при постійній температурі її робочого та вільних кінців,
змінити профіль температурного поля вздовж її електродів, то за величиною
отриманої зміни термо-е.р.с.

можна зробити висновки щодо ступеню

деградації електродів. Знаючи зміну профілю температурного поля, за зміною

157

термо-е.р.с. можна судити про ступінь деградації електродів [5]. А при
поступовій зміні профілю температурного поля вздовж електродів ТП можна
визначити ступінь деградації віртуальних ділянок, на які розбиті електроди ТП
[6]. Для поступової зміни профілю температурного поля можна використати
термоелектричний перетворювач з керованим профілем температурного поля
(ТЕП з КПТП) [7], або спеціальну піч у комплекті з стандартним
термоелектричним перетворювачем [8].
2. Алгоритм опрацювання результатів вимірювання
Опрацювання результатів вимірювання при діагностуванні зводиться до
рішення системи рівнянь [6], які пов'язують результати вимірювання термое.р.с. головної ТП у різних профілях температурного поля із похибками питомої
термо-е.р.с. цих ділянок
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(1)

k
де TD11...TDm
- різниця температур на кінцях віртуальних ділянок

головної ТП, верхній індекс означає номер профілю температурного поля, а
нижній – номер ділянки. Тут кількість полів рівна кількості ділянок, тобто
m  k , але у загальному випадку їх кількість може відрізнятися; e NOM , e DEG -

номінальна питома термо-е.р.с. та похибка від деградації m  тої ділянки,

m  1...k ; EkVYM - виміряна термо-е.р.с. ТП у

k  тому температурному полі.

Початок
Вимірювання термо-е.р.с. головної ТП і ТП
всіх зон для профілів температурних полів
експлуатації та діагностування
Складання і рішення системи рівнянь (1)
(визначення поточної похибки питомої
термо-е.р.с. всіх ділянок головної ТП)
Уточнення матмоделей похибки питомої
термо-е.р.с. всіх ділянок головної ТП і
прийняття рішення про потребу її заміни

Кінець
Рис.1. Алгоритм опрацювання результатів
вимірювання при діагностуванні
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Алгоритм опрацювання даних
при діагностуванні стану електродів
головної ТП подано на рис. 1.
3.

Дослідження

алгоритму

засобами LabView
Блок-схему

дослідження

алгоритму опрацювання даних при
діагностуванні

стану

електродів

головної ТП подано на рис. 2. Ця блок схема, відповідно до термінології
середовища програмування LabView, має структуру «плоска послідовність» і
передбачає послідовне виконання кожного із чотирьох кадрів послідовно, зліва
направо, задану кількість разів згідно циклу «For».
Кожен кадр представляє собою окрему, повністю автономну програму
(підпрограму у термінології Labview). Функції, що виконуються у кадрах,
записані у них. Функції, що виконують кадри 2 і 3, відповідають блокам
алгоритму опрацювання даних при діагностуванні стану електродів головної
ТП, поданому на рис. 1. Кадр 1 програми відрізняється тим, що результати
вимірювання імітуються. При цьому результати вимірювання формуються як
сума номінальних значень та похибки. Похибка у свою чергу є сумою
випадкових похибок від деградації електродів ТП, регулювання температури
зон ТЕП з КПТП та вимірювального каналу. А кадр 4 накопичує результати
дослідження для наступного аналізу. Такий аналіз може бути виконаний як
засобами LabView, так і іншими засобами.
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Рис. 2. Блок-схема дослідження алгоритму опрацювання даних засобами
LabView
Кожен кадр записує у файл результати свого виконання, а наступний кадр
починає виконання з читання інформації (заданих даних або результатів,
отриманих у кадрах, які були виконані раніше). При цьому кожен кадр має
доступ до всіх файлів, отриманих у результаті виконання всіх попередніх
кадрів. Така модульна структура програмного забезпечення дає можливість
відносно легко налагоджувати та тестувати кожен кадр у автономному режимі.
Висновки
Перевагою пропонованого методу дослідження шляхом моделювання у
середовищі LabView є те, що більшість відлагоджених та досліджених кадрів
може у незмінному вигляді бути використана у проектованій робочій програмі.
У поданій на рис. 2 моделі для переходу до робочої програми слід замінити
кадр 1 та вилучити кадр 4 (хоча кадр 4 можна і не вилучати, він може бути
використаний для збору статистичних даних). При цьому кадр 1 можна
вилучати поступово – почергово підключати замість окремих заданих значень
термо-е.р.с. виходи відповідних вимірювальних каналів. А проміжний файл дає
змогу проконтролювати функціонування вимірювальних каналів.
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Таким чином, використання середовища програмування LabView для
моделювання процесу опрацювання даних у майбутній інформаційновимірювальній системі забезпечує суттєві переваги.
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Тематика: Психологічні науки
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СИСТЕМ ЛЮДИНИ
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Всі процеси людського тіла (соми) і психічної сфери підпорядковані не
завжди помітним механізмам регулювання їх продуктивності та взаємодії через
їх

стан

чутливості

до

дії.

Тому

часто

ці

механізми

чутливості

психофізіологічних систем залишаються поза зоною уваги та розуміння
психологів, педагогів, соціальних працівників, логопедів, дефектологів при
оцінці ними дій дитини, як в плані їх психомоторних можливостей так і в
соціальних взаємодіях з оточуючими.
Особливо ці питання набули певного важливого сенсу з початком
переходу освіти на інклюзивні засади з метою задоволення потреб сучасного
громадянського суспільства. Ера виокремлення (спеціальні освітні заклади) з
освітнього процесу цілих груп дітей з особливими освітніми потребами
показала свою неспроможність до набуття ними якісної соціалізації для життя в
сучасному світі. Це відноситься як до фізичних потреб так і психічної сфери
через розкриття своїх природних задатків, і соціальної адаптації в суспільстві
(несприйняття, обережність, упередженість).
Саме тому наші дослідження загальної чутливості психофізіологічних
систем і зокрема вестибулярного апарату спрямовані на краще розуміння
особливостей дій дітей педагогічною спільнотою та батьками. І насамперед
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розпочати елементарно допомагати у розкритті їх задатків перетворюючи
останні на необхідні здібності для щасливого життя [1]. Важливо те, що це
можна розпочати здійснювати роблячи доволі незначні зусилля та за умови
мінімальної затрати ресурсів як фізичного, духовного так і фінансового плану.
Головне в цьому процесі дотримання системної профілактичної роботи з
дітьми. Всі ресурси для цієї роботи є наявними, навіть можна стверджувати, що
вони присутні в тілі кожної людини. Отже, їх можна налаштовувати на
оптимальне використання і за допомогою їх здійснювати зміни в роботі
психофізіологічних систем людини використовуючи механізми чутливості.
Саме тому може виникнути правомірне питання, що для цього потрібно,
як діяти і коли розпочинати? Відповідь потребує певного розуміння логіки в
роботі

психофізіологічних

систем

людини.

Однією

з

найважливіших

психофізіологічних систем у людини і самою великою є м’язовий каркас тіла,
який складає близько 40 % від усієї маси тіла людини. Наші рухи та дії в
просторі тіла та навколишньому просторі неможливо здійснювати без м’язових
зусиль [3].
Провідним механізмом дії який дозволяє нам впевнено освоювати простір
є складний механізм реалізації прямоходіння який ми за буденністю його дій
навіть не завжди встигаємо усвідомити, а приймаємо як даність, хоча це є
чудом в нашому житті. Достатньо пригадати скільки зусиль долає маленька
дитини для подолання перепон земної гравітації і як їй не просто себе
опановувати в пошуках стану рівноваги. Між тим прямоходіння розкріпачує
наше тіло для досконалого освоєння простору в гармонії руху, а також
стимулює мозок до неймовірно складних операцій обчислення для утримання
рівноваги як руху так і зародження думки.
«Саме рухові завдання, рухові потреби, невблаганна життєва необхідність
рухатися все жвавіше, все точніше, все спритніше – ось, що було головним
початком у розвитку мозку…» [2, с.126]. Рухова активність вимагає значних
енергетичних затрат в сфері обробки та прогнозування успішності рухових дій.
Базисним механізмом щодо пускових дій завантаження мозкових структур
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людини

може

виступати

дія

вестибулярного

апарату, яка

спрямовує

надходження імпульсів в довгастий мозок. В ньому регулюється і обробляється
інформація про взаєморозміщення різних частин тіла та тонусу м’язів людини її
рівноваги, серцево-судинної системи, дихання, травлення.
Між тим вестибулярний апарат – це перший пункт, куди надходить
інформація про те, що відбувається з тілом і навколо. Таким чином стан
вестибулярної

чутливості

вливає

комплексно

на

основні

важливі

психофізіологічні системи життєдіяльності людини. Отже, вестибулярна
чутливість здатна впливати на якість життя і психічних дій людини. Про це
може свідчити кількість можливих захворювань людини, які спричиняє саме
збій в роботі вестибулярного апарату (це а ж понад 30% усіх захворювань які
виникають) при фізичній вазі цього органу всього близько п’яти грам.
Враховуючи ці обставини стає зрозуміло, яку важливу роль відіграє
злагоджена

робота

вестибулярного

апарату

для

оптимальної

роботи

психофізіологічних систем організму людини. Наші дослідження чутливості
вестибулярної системи людини свідчать про існування скритих резервів впливу
на стимулювання психофізіологічних систем зору, слуху, уваги, уяви,
мислення. Послуговуючись цією логікою можливо припустити, що саме через
процес стимулювання чутливості вестибулярного апарату можна досягти
рівноваги в роботі психофізіологічних (фізичною та психічною сферами)
систем людини.
Цікаво те ще такий стимулюючий вплив на чутливість вестибулярного
апарату резонуючи опосередкується на чутливість окремих органів, систем і
загальну чутливість всього організму в цілому. По суті це психофізіологічне
явище з впливу можна вважати своєрідним пусковим механізмом для
стимулювання оптимальної роботи багатьох систем. Цей процес резонування
чутливості нагадує дію музичного камертону з інтегрованого налаштування
всіх сфер в певний унісон спільної роботи.
Для стимулювання (тренування) чутливості вестибулярного апарату та
мозочкової стимуляції можна використовувати спеціальне обладнання для їх
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активної стимуляції «Балансувальна дошка Белгау» [4], балансуюча дошкаскейт. Вони тренують складно координаційні здібності через стимулювання
чутливості. Балансуючи на них, активно працюють м’язи ніг (передньої
поверхні стегна, задньої поверхні стегна, м’язи підколінного сухожилля і
гомілки), спини (поперечно остьові м’язи, найширші м’язи спини, трапеції,
м’язи розгиначі хребта, ромбовидні), косі та прямі м’язи живота, а ще потужно
розвивається міжм’язева координація. Її суть полягає у синхронізації дій м’язів
та раціональному, послідовному залученню їх до роботи, дошка слугує
хорошим засобом для розвитку пропріоцепції. Також у дитини покращується
емоційне та загальне самопочуття, так, як заняття на них перетворюється у
веселу не вимушену гру.
Крім

спеціального

обладнання

для

стимулювання

чутливості

вестибулярного апарату учнів можливо застосовувати і окремі вправи серед
яких: а) ходіння самостійно без допомоги брівкою утримуючи рівновагу;
б) обертання тулубу навколо своєї осі тримаючи руки на талії; в) нахили тулубу
в різні сторони (в перед, назад, вліво, вправо); г) ходіння по прямій лінії
накресленій на підлозі довжиною сім метрів (на початку з розплющеними
очима не дивлячись собі під ноги і потім заплющеними кожну з спроб
повторити 10 раз); д) ходіння по гімнастичній колоді або дошці довжиною
п’ять-сім метрів і висота яких сягає п’яти сантиметрів, які мають лежати на
поверхні підлоги; є) використання кола «Здоров’я» для обертання тулубу в різні
боки з фіксуванням рук [5].
Також можливе застосування вправ в положенні сидячи за столом коли
обертаємо голову за годинниковою та проти годинникової стрілки. Крім цього
може бути застосування вправи в положенні сидячі як то нахили вперед, назад,
вліво, вправо. Кожну вправу маємо повторити п’ять - сім разів.
Таким чином запропоновані вправи допоможуть учням в комфортних
умовах налаштувати їх чутливість вестибулярного апарату і ввести його в
період оптимальної роботи, яка стимулюватиме активність проходження
електричних сигналів до довгастого мозку. Це буде сприяти позитивному
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впливу на їх пізнавальну сферу активізувати її потенціальні дії. Особливо за
умови коли необхідно перемикати активність діяльності учнів спонукаючи до
зосередження і проектування творчих дій (психомоторного та розумового
плану).
Окремо варто наголосити про підвищення рівня уваги і набуття керованої
пильності відповідно до дії загальної чутливості фізичної і психічної сфери як
результату зазначених фізичних вправ. Важливо, що спрямованість уваги учня
допоможе йому зосереджуватись на виконанні конкретних завдань і краще
засвоювати навчальний матеріал. Особливого значення ці процеси набувають за
умови їх проявів як звичайних дітей так і в дітей з особливими освітніми
потребами. Універсалізм роботи вестибулярного апарату людини дозволяє з
оптимізмом дивитись на створення реабілітаційних програм для різних
категорій дітей з особливими потребами як то гіперактивних, з дефіцитом
уваги, синдромом дитячого церебрального паралічу та аутизму.
Але це стосується не тільки особливих потреб це цілком допомагає і
дітям в нормі. Отже, подальші дослідження допоможуть краще зрозуміти які
механізми дії чутливості роботи вестибулярного апарату впливають на
оптимізацію

роботи

різноманітних

психофізіологічних

систем

людини.

Системність роботи з чутливістю вестибулярного апарату учнів допоможе їх
успішному поступу в освітній та соціальній діяльності без зайвих примусів
виключно покладаючись на природні задатки психофізіологічних систем
шляхом їх прямої і опосередкованої стимуляції.
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Тематика: Педагогічні науки
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З
МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ФОРМАТ
Кошмак Людмила Андріївна
Юрчук Людмила Василівна
к.і.н., доц.
зав. каф. психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
Рівненського інституту Університету «Україна»
Молодь є однією з перспективних сил суспільства. Важливим питанням
залишається визначення вікових параметрів молоді. Вони залежать як від
історичних особливостей, традицій, так і від рівня соціально-економічного
розвитку країни. Нижня межа визначається біологічною, статевою зрілістю;
верхня – визначається з огляду на юридичне повноліття, закінчення навчання,
здобуття професії, одруження та набуття економічної незалежності.
У Законі України «Про соціальну роботу з сім’ми, дітьми та молоддю»
цей вік означується від 14 до 35 років. Науковець І.С.Кон визначає молодь як
соціально-демографічну групу, яка виокремлюється на основі сукупності
вікових характеристик, особливостей соціального статусу та соціально-
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психологічних властивостей. На думку дослідника, молодість як певна фаза,
етап життєвого циклу є біологічно універсальною, але її конкретні вікові межі,
соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціальноісторичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих
певному суспільству закономірностей соціалізації.
Конкретні умови існування молодості як періоду в життєвому циклі
людини визначають особливості молодіжної свідомості, набір відповідних
цінностей, які є своєрідною основою мотиваціної складової поведінки цієї
соціально-демографічної групи.
Головною метою соціальної роботи з дітьми та молоддю є створення
умов позитивно орієнтованої соціалізації особистості, що сприяє соціальній
адаптації та самореалізації молодого покоління в інтересах особистості й
суспільства. Соціальна робота передбачає взаємодію двох пріоритетних
аспектів діяльності держави: соціальна опіка, надання різних видів допомоги
різним категоріям молоді і діяльність соціальних інституцій, спрямована на
розкриття творчого потенціалу молоді.
В Україні прийнята Державна цільова соціальна програма «Молодь
України на 2016-2020 роки». Вона передбачає: формування громадянської
позиції і національно-патріотичне виховання; зайнятість молоді (забезпечення
первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді); здоровий спосіб
життя молоді; житло для молоді; розвиток неформальної освіти; партнерська
підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України та
внутрішньо переміщених осіб; надання фінансової підтримки молодіжним та
дитячим громадським організаціям; забезпечення міжнародного молодіжного
співробітництва.
Щороку проводиться близько 30 масових міжнародних та всеукраїнських
заходів

для

молоді

відповідно

до

пріоритетних

завдань,

визначених

Державною цільовою соціальною програмою «Молодь України на 2016-2020
роки», участь у яких беруть понад 70 тисяч молодих людей.
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Відповідно до Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми і
молоддю» (далі Закон), соціальна робота з дітьми та молоддю являє собою
діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ
незалежно від їх підпорядкування і форми власності та окремих громадян, яка
спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та
різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і
законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб.
Об’єктами соціальної роботи з молоддю є: молодь та її родичі;
професійні та інші колективи; соціальні групи, щодо яких здійснюється
соціальна робота.
Законом визначено, що завданнями суб’єктів

соціальної роботи з

молоддю є:
надання

різноманітних

соціальних

послуг,

соціально-медичної,

психолого-педагогічної, правової, інформаційної, матеріальної та інших видів
соціальної допомоги, консультування дітей та молоді;
розроблення та здійснення системи заходів по створенню умов, достатніх
для життєдіяльності різних категорій дітей та молоді;
здійснення соціально-профілактичної роботи серед дітей та молоді,
проведення системи заходів щодо запобігання негативним явищам та їх
подолання;
розроблення та здійснення реабілітаційних заходів щодо відновлення
соціальних функцій, морального, психічного та фізичного стану дітей та
молоді,

пристосування

їх

до

безпечних

соціальних

та

інших

умов

життєдіяльності, а також надання допомоги дітям, молоді, які зазнали
жорстокості та насильства, потрапили в екстремальні ситуації;
здійснення міжнародного співробітництва, вивчення і поширення
передового міжнародного досвіду з питань соціальної роботи з дітьми та
молоддю;
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сприяння молодіжним організаціям і окремим громадянам у їх
культурному і фізичному розвитку, участі в трудовій та суспільно корисній
діяльності;
здійснення інших повноважень у сфері соціальної роботи з дітьми та
молоддю.
На думку дослідниці А.Капської, сьогодні ці інтереси молоді в нашій
країні обмежені з цілого ряду об’єктивних і суб’єктивних причин: молодь у наш
час – одна з найбільш незахищених в економічному відношенні частина
населення; труднощі в економіці – фундамент усіх труднощів і підстава для
політичної кризи в галузі молодіжної політики держави;
Отже, соціальна робота з молоддю є одним з найважливіших напрямів
державної соціальної політики. Вона потребує наукової обґрунтованості,
творчості, ініціативності, наполегливості, системності, координації зусиль
різних відомств, що займаються проблемами молоді.
Тематика: Педагогічні науки
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» У
ПІДВИЩЕННІ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Кравченко Л.В.
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри техніко-технологічних
дисциплін, охорони праці
та безпеки життєдіяльності
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У сучасному світі інформаційних технологій важливу роль відіграє якість
професійної підготовки майбутнього фахівця. Одним із способів вирішення цієї
проблеми є спосіб розкриття внутрішніх резервів людської особистості, її
самореалізація, а це, в свою чергу, вимагає від вищої освіти переорієнтації на
особистісну спрямованість, на перспективну підготовку студента, вирішення
суспільних і соціальних запитів; реагування на інтереси ринку праці, його
умови і потреби. Все це вимагає від викладача організації самостійної роботи
студентів [1].
Очевидно, що основними причинами зростаючого значення самостійної
роботи при освоєнні освітніх програм педагогічного профілю є відображені в
загальних і професійних компетенціях здатності фахівця до організації власної
діяльності, прийняття рішень в стандартних і нестандартних ситуаціях, до
здійснення пошуку і використання різноманітної інформації, а також до
самостійного визначення задач професійного та особистісного розвитку,
заняття самоосвітою. При цьому перед викладачами, в тому числі викладачем
дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» стоїть актуальне
завдання навчити студентів застосовувати отримані знання і практичні навички
в самостійній діяльності.
Самостійна робота - це дії викладачів і студентів, спрямовані на
створення педагогічних умов, необхідних для своєчасного і успішного
засвоєння освітніх програм.
Самостійна робота передбачає навчальні цілі, орієнтовані на формування
умінь розв'язувати типові і нетипові завдання, тобто на реальні ситуації, де
студентам потрібно показати знання конкретної дисципліни.
Організація самостійної роботи передбачає повне забезпечення студентів
навчально-методичною документацією з даної дисципліни, а також надання
кожному студенту доступу до фондів бібліотеки та електронної бібліотеки
начального закладу, інформаційних ресурсів мережі Інтернет [2].
Для організації самостійної роботи викладач повинен включати поряд з
основними

підручниками

навчальні

посібники,

довідники,

словники,

171

навчально-методичні посібники для самостійного вивчення матеріалу, збірники
завдань,

контрольних

завдань,

методичні

рекомендації,

відеоматеріали,

дидактичні матеріали з коментарями, пам'ятки для студентів.
У навчальному процесі виділяють три види самостійної роботи:
1. Аудиторна, яка виконується на навчальних заняттях за завданням і під
керівництвом викладача.
2. Позаудиторна, яка виконується за завданням і при методичному
керівництві викладача, але без його посередньої участі.
3. Творча, в тому числі навчально-дослідницька робота.
Під час проведення занять з дисципліни «Охорона праці та безпека
життєдіяльності» у закладах вищої освіти є можливість використовувати
різноманітні форми самостійної роботи:
- фронтальну, коли кожен студент на занятті отримує індивідуальне
завдання;
- групову, яка використовується в малих групах для виконання спільної
роботи щодо вирішення поставленого завдання;
- індивідуальну, яка передбачає обов'язкове виконання індивідуального
завдання, яке складається для кожного студента [2].
У центрі навчання - особистість студента з його мотивами, цілями, рівнем
знань, умінь і навичок, інтелектом, з його неповторним психологічним складом
і темпераментом. При використанні даного підходу викладач має діяти через
формування потреб - комунікативних, пізнавальних, роблячи корекцію, даючи
рекомендації, тобто намагатися направити студента в потрібне русло, а
підсумком цього є активізація пізнавальної діяльності, підвищення рівня
інтелекту, а це в свою чергу веде до засвоєння компетенцій і розвитку
нестандартного мислення студента. При такому підході студент без проблем
демонструє своє розуміння ідей, фактів, алгоритмів досліджуваного матеріалу.
Для засвоєння вивченого матеріалу варто давати домашнє завдання:
самостійне

складання

презентацій,

тестів

першого

рівня,

кросвордів,
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графологічних структур, повідомлень, використовувати проведення ділових
ігор (робота малими групами) з вивченої теми.
Використання такого підходу в навчальному процесі дозволяє:
- реалізувати основний принцип роботи «що зроблено самим - краще
запам'ятовується»;
- посилити мотивацію діяльності студентів;
- розвивати самостійну діяльність студентів;
- прищеплювати студентам навички усвідомленої творчої роботи [4].
Поряд з організацією самостійної роботи студентів дієвим є використання
особистісно-орієнтованого методу навчання у вигляді різнорівневих завдань,
що реалізується у виконанні студентами практичних робіт при фрагментарній
участі викладача.
Для підвищення пізнавальної активності і якості самостійної роботи
студента варто випробувати рейтингову систему контролю знань, включаючи
стартовий, поточний і підсумковий контроль. За основу рейтингової системи
знань приймаються систематичні оцінки результатів в точній відповідності з
реальними досягненнями студентів.
Стартовий контроль включає тести попередньої теми. Поточний контроль
- відпрацювання практичних маніпуляцій по темі на занятті і домашнє завдання
(складання тестів, кросвордів, графологических структур).
Оцінка ставиться за кожне завдання окремо, наприклад:
- рішення тестів - 3 бали;
- практичні навички - 4 бали;
- рішення ситуаційних завдань - 5 балів.
Підсумковий контроль - підбиття підсумку і виставлення загальної
оцінки.
У процесі навчання з використанням даного методу у студентів
формуються

професійно

значущі

якості:

професійна

компетентність

і

самостійність. Ефективність самостійної роботи і особистісно-орієнтованого
методу навчання проявляється в наступному:
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- метод дозволяє посилити пізнавальну діяльність студентів (студенти
неоднаково швидко і якісно виконують практичні маніпуляції; можуть
виконувати самостійну роботу вдома, використовуючи рейтинговий контроль);
- створюється основа формування професійної компетенції і розвивається
вміння застосовувати професійні навички в нестандартних ситуаціях (рішення
ситуаційних завдань) [4].
Таким чином, функції викладача при такій організації студентів зводиться
не до простої передачі знань студентам, а інформаційно-контролюючої і
консультативно-координуючої діяльності. Між викладачем

і

студентом

складаються принципово нові взаємовідносини, які сприяють усвідомленому і
самостійному досягненні студентами певного рівня знань, умінь і навичок.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОВОЛЬТНОГО
РОЗРЯДУ В ЗАМКНУТОМУ ОБ'ЄМІ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО
ГЕНЕРАТОРА ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ (ЕРГПК)
Кравченко Юрій Олександрович
Магістр Житомирського національного агроекологічного університету
Котков Володимир Іванович
Житомирський національний агроекологічний університет
к.т.н., доцент.
kotkov_mmests@ukr.net
моб тел. 0974018362
Основні характеристики стадії пробою визначались із осцилограм
розрядного струму і напруги на проміжку розряду. Осцилографування струму і
напруги проводилось по відомій і детально описаній в літературі методиці за
допомогою коаксіальних шунтів і ємнісних розподільників напруги.
У зв’язку із значним роздрібненням значень основних характеристик
пробою водних проміжків на кожному режимі знімалося по 20 осцилограм і
отримані за ними дані оброблялись статистично. Для контролю якісної картини
процесу (пробій на днище камери або на бокову її стінку та ін.) проводилось
також швидкісне знімання розряду.
Для з'ясування зв’язку нестабільної роботи дослідних зразків ЕРГПК з
малими розмірами розрядник камер (або це результат впливу інших факторів)
були проведені дві серії розрядів у двох різних камерах при однакових інших
умовах. Перша камера циліндричної форми мала наступні розміри: внутрішній
діаметр dвн = 200мм; висота h = 300 мм (О.О. – обмежений об’єм). Інша
виконана у вигляді куба зі стороною 600 мм (В.О. – вільний об’єм). В обох
випадках використовувався стрижневий електрод типу А (рис. 1.)
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Експеримент проводився при наступних параметрах: початкова напруга
на конденсаторі U0 = 50 кВт; ємність конденсаторної батареї C = 1 мкФ;
довжина розрядного проміжку lр = 60мм; довжина оголеної частини стрижня
електрода dел = 10 мм.

A

Б

В

Рисунок 1. Типи електродів, що використовуються в експерименті
В усіх експериментах тут і надалі використовувалась звичайна вода. В
подальших експериментах також використовувався електрод, тренований
багатьма десятками разів так, що уся його поверхня була рівномірно покрита
ерозійними дефектами.
Напруга запалу і пробою приводяться у вигляді інтервалів значень, нижнє
з яких відповідає тому мінімальному напруженню, при якому хоча б один із
десяти вироблених зарядів призводить до запалу (пробою). Верхнє ж значення
відповідає тій мінімальній напрузі, при якому усі десять із десяти проведених
розрядів призводять до запалу (пробою) проміжку.
Аналіз отриманих результатів практично не виявив впливу розмірів
розрядної камери на такі основні, важливі для практики, характеристики
формування пробою, як напруга запалу розряду Uзапал , напруга пробою Uпр,
перед пробивні затрати енергії

Wпп. Такий результат не є неочікуваним,

оскільки згідно прогнозів, що були обґрунтовані до проведення експериментів
про механізм формування пробою, не передбачалась залежність умов пробою
від величини об’єму рідини. Вплив об’єму може виявити себе на більш пізніх
стадіях, вже після утворення каналу розряду.
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Наступним етапом експериментального дослідження було визначення
впливу геометрії електродної системи (довжини розрядного проміжку, довжини
оголеної частини стрижня, форми ізолятора) на стадії формування пробою.
Експерименти по визначенню впливу довжини розрядного проміжку
проводились при наступних параметрах установки: Uв=50 кВ, C=5 мкФ, lел =
30мм, dел = 8 мм, електрод типу Б. Довжина розрядного проміжку змінювалась
в інтервалі lр = 8…70 мм.
Зі збільшенням lр область нестабільного запалу розряду і пробою істотно
зрушується у бік великих напруг і при lр=50…70 мм близька до робочої напруги
ЕРГПК- 50 кВ слід пам’ятати, що останнє справедливо для С= 0,5 мкФ, при
великих ємностях, отже, великих енергіях, що накопичуються, пробивна
напруга значно нижче.
Очевидно, із збільшенням tр значно зростають перед пробивні втрати
енергії. Як і слід було очікувати, довжина розрядного проміжку має великий
вплив і на режим виділення енергії в канальній стадії.
На формування пробою істотно впливає і довжина оголеної частини
електроду. Її збільшення призводить до збільшення поверхні оголеної частини
стрижня, що знижує опір розрядного проміжку. При цьому ростуть
передпробивні струми, і як наслідок, передпробивні втрати енергії.
Для отримання систематизованих кількісних даних були проведені три
серії розрядів при різних значеннях lел. Експерименти приводились при
наступних параметрах розрядного ланцюга: U0 =50 кВ; С= 1 мкФ; lр =60 мм;
dел= 10 мм; електрод типу А.
В установках типу ЕРГПК, які працюють на постійній зарядній напрузі U0
= 50 кВ, величина запасеної енергії регулюється за рахунок зміни ємності
конденсаторної батареї. При цьому завжди ці установки працюють на
невеликих запасених енергіях, тобто при невеликих (~1 мкФ) ємностях
накопичувача.
Таким

чином,

виникає

необхідність

проведення

комплексного

дослідження всіх стадій розряду в умовах обмеженого об’єму камер ЕРГПК і
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підвищеного гідростатичного тиску. Тільки на основі результатів такого
дослідження можливий виробіток практичних рекомендацій по вибору
параметрів електричного ланцюга і геометрії електродної системи для
забезпечення оптимальних умов роботи ЕРГПК.

Тематика: Інші професійні науки
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕДІА-ПРАКТИК БІБЛІОТЕКАМИ
Кравчук О.В.
студентка 4 курсу,
спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Київський університет імені Бориса Грінченка
Поліщук Т.І.
старший викладач кафедри бібліотекознавства та інформології
Київського університету імені Бориса Грінченка
Стрімкий розвиток інформаційного суспільства сприяє й розширенню
медіа-середовища бібліотек та залученню нових користувачів, зокрема молоді,
яка зорієнтована на використання сучасних інформаційних технологій. Саме
тому на сайтах як зарубіжних, так і вітчизняних бібліотек все частіше можна
побачити різноманітні матеріали та сервіси покликані допомогти користувачеві
з вибором інформації (електронні каталоги, віртуальні довідки, інтернетпутівники, тематичні колекції, списки рекомендованих творів, читацькі форуми
та ін.). Сайти бібліотек та сторінки у соціальних медіа значно розширили їх
роботу з користувачем та полегшила йому вибір.
В даному дослідженні ми хотіли звернути увагу на роботу з медіаконтентом бібліотек Польщі та США. Вивчити що спільного та відмінного є в
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кожній з країн в опануванні медіа-простором та які з медіа-практик можна
запропонувати українським книгозбірням.
Для бібліотеки є важливим підтримувати позитивний імідж в очах її
користувачів, нинішніх і майбутніх, місцевої громади, органів влади, спонсорів,
меценатів та установ, що фінансують її діяльність. Саме тому діяльність
книгозбірень, пов'язані з утримуванням іміджу, засновані на комунікації. Те, як
бібліотека контактує з оточуючими користувачами безпосередньо впливає на її
сприйняття суспільством. Імідж бібліотеки будується на основі її діяльності, а
також на основі діяльності її співробітників.
Бібліотекарі, які є творчими і приймають зміни, грають особливо важливу
роль у формуванні іміджу установи. До найбільш часто використовуваних
нових медіа бібліотекарями відносяться: Facebook, Twitter, Instagram і канал
YouTube. Багато з них також ведуть свій блог або розміщують інформацію на
бібліотечних порталах.
Сьогодні велика кількість польських бібліотек добре обладнана та має
доступ до мережі Інтернет. Каталоги книг та інших видань доступні як у
звичайному картковому вигляді, так і в електронному. Користувачам зазвичай
видаються картки зі штрих-кодом, що дозволяє швидко ідентифікувати
замовлення та отримані матеріали.
Оглянувши веб-сайти польських бібліотек, можна чітко простежити
наступне: сторінка у Facebook є у всіх бібліотек; Twitter є другим сервісом за
популярністю; канал YouTube, як відео інструмент використовується у два рази
менше. Академічні польські бібліотеки швидко адаптували Facebook для
спілкування, особливо з молодою, студентською аудиторією. Інформація,
розміщена там, має простий зміст і в основному зосереджена на висвітленні
останніх новин. Сторінки у Facebook також містять інформацію про авторські
зустрічі, виставки та інші культурні заходи, організовані бібліотеками.
У свою чергу на платформі Twitter, заснованій на коротких текстових
повідомленнях

з

обмеженою

кількістю

символів,

бібліотеки

зазвичай

викладають лише частину певної інформації та надають покликання на
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сторінки,

що

містять

важливі

детальні.

Це

робить Twitter чудовим

інструментом для передачі невідкладної інформації, в основному це стосується
змін у годинах роботи, акцій та заходів у бібліотеках. Вони схожі на ті, які
розміщені у Facebook, лише коротші. Спостерігаючи за діяльністю бібліотек у
Twitter, можна помітити, що багато профілів створюють муніципальні
бібліотеки,

наприклад,

@BiblioMilejewo,

@raszynoteka,

@GBPBukowina,

@bibliotekakw. А перше місце в рейтингу найпопулярніших польських
бібліотек у Twitter займає Міська публічна бібліотека в Сопоті.
YouTube канал чудово працює для висвітлення певних заходів, що
проводять книгозбірні. Відеоролики на цій платформі дають можливість
рекламувати події та заходи, що відбуваються в бібліотеці і пов’язаних з
книгами та популяризацією читання. Зокрема, після загальнонаціонального
"Тижня бібліотек" там можна знайти ролики з заходів, організованих
книгозбірнями. Цікавою є ідея використання даної платформи польськими
книгозбірнями для бібліотечного навчання у форматі фільму [3]. Академічні
бібліотеки часто використовують цей канал для надання доступу до
презентацій конференцій та інструкцій щодо використання каталогу та баз
даних.
Найпоширенішим типом нових медіа у США є соціальні мережі, які
набули значної популярності з 2000-х років, коли широке впровадження
інтернет-технологій сприяло зростанню попиту на такі сервіси. Спочатку це
були Friendster і LinkedIn (2002), пізніше – MySpace і Facebook (відповідно,
2003 і 2004) [5, с.21]. У середині 2000-х років американські дослідження
виявили, що більшість директорів книгозбірень США скептично ставились до
соціальних мережевих сервісів, ігноруючи їх значення для розвитку установ.
Проте, після проведеного експерименту із Facebook і MySpace у 2008 р.
[5, с.21], результати виявилися позитивними та отримали схвальні відгуки
відгуки від користувачів. Їх привабили онлайн-статуси працівників бібліотек у
Facebook та можливість безпосередніх миттєвих консультацій. Також через
соціальну платформу Facebook книгозбірні активізували просування контенту
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власного виробництва. Таким чином, бібліотеки всіх типів у США почали
більше і ширше застосовувати соціальні медіа, спочатку – Facebook, пізніше
Twitter, Google+, YouТube та інші. І вже на кінець 2014 р. 76% академічних
бібліотек США використовували соціальні медіа, маючи власні облікові записи
у Facebook і Twitter та принаймні один бібліотечний блог [4]. У 2017 році
мережа TechSoup об'єдналася з WebJunction для дослідження діяльності
американських

бібліотек

з

використання

соціальних

мереж.

Метою

дослідження було: дізнатися, як часто бібліотеки використовують ці платформи
в просуванні власних послуг. Було опитано 311 бібліотек по всій країні. За
результатами дослідження, можна зробити висновок, що американські
бібліотеки використовують більше Facebook, наступною платформою за
популярністю є Twitter, а потім Instagram [4]. Майже половина бібліотек щодня
публікують повідомлення в Facebook, а чверть – у Twitter.
Отже, Techsoup виявив, що кращою платформами для американських
книгозбірень є Facebook, Twitter та Instragram. Бібліотеки використовують
соціальні мережі для обміну подіями і фотографіями, інформування людей про
послуги, висвітлення колекцій книг та раритетів, підтримки інших бібліотек.
Звертаючись до досвіду використання медіа-практик в роботі зарубіжних
бібліотек, а також на рекомендації від Американської бібліотечної асоціації, ми
можемо виділити кілька порад щодо нових медіа в роботі бібліотек. Зокрема,
потрібно робити свої дописи короткими, а головне з чітким закликом до дії і
при необхідності включати посилання на довідкову інформацію; також варто
використовувати теги та хештеги. В своєму дописі потрібно позначати обраних
посадових осіб або зацікавлені сторони спільноти, і це може бути простим
способом привернути їхню увагу до бібліотеки. А ось при створенні хештегу
для певної події, потрібно дізнатися, чи використовувався хештег раніше.
Також варто планувати заздалегідь, що і коли буде опубліковуватися. Не варто
забувати і про креативність: платформи соціальних мереж – це креативний
простір з власним візуальним контентом. Повідомлення з графікою з великою
ймовірністю будуть відображатися в каналах читачів, а відео може бути ще
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більш потужним. Окрім цього потрібно збалансувати зміст, щоб не
перевантажувати своїх підписників занадто великою кількістю повідомлень про
бібліотеку. Ще однією з важливих порад є те, що допис повинен отримати
зворотній відгук, який допоможе в популяризації роботи книгозбірні та
приверне увагу до важливих питань.
Отже, підсумовуючи усе вищесказане, можна зробити висновки, що як
польські, так і американські бібліотеки є активними користувачами соціальних
мереж. Книгозбірні проводять дослідження та аналізують результати роботи, як
краще їм використовувати соціальні мережі. Таким чином нові медіа, не лише
рекламують книгозбірні та їх заходи, але й стають посередниками між
користувачем та бібліотекою, створюючи останній позитивний імідж сучасної
організації.
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Кравчук Лариса Володимирівна
Київський університет імені Бориса Грінченка,
старший викладач кафедри методики та
психології дошкільної і початкової освіти ІППО
Полякова Олена Василівна
Київський університет імені Бориса Грінченка,
старший викладач кафедри методики та
психології дошкільної і початкової освіти ІППО
Постановка проблеми. Одним із дев’яти ключових компонентів, які
складають формулу нової школи, є новий зміст освіти, заснований на
формуванні компетентностей, потрібних для подальшої успішної самореалізації
особистості в суспільстві.

А серед 10-ти ключових компетентностей, які

«мають набути діти під час навчання на всіх етапах освіти» є інформаційноцифрова компетентність. Вона «передбачає впевнене, і, водночас, критичне
застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення,
пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та
приватному спілкуванні… Розуміння етики роботи з інформацією (авторське
право, інтелектуальна власність тощо)».
У час розвитку інформаційних технологій, у час, коли гаджети стали
частиною життя сучасних дітей, неможливо уявити вчителя нової української
школи, який би не вмів працювати з інформацією, оцінювати інформаційні
джерела, не володів сучасними способами подання інформації, а натомість
пропонував би учням лише записи на дошці крейдою та роботу з паперовою
версією підручника.
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Метою дослідження є висвітлення можливостей розвитку цифрової
компетентності вчителів початкової школи під час проходження курсів
підвищенні кваліфікації в закладі післядипломної педагогічної освіти.
Виклад основного матеріалу. Перша фаза реалізації Концепції (2016 –
2018 роки) передбачає підвищення кваліфікації вчителів початкової школи з
метою їх підготовки до роботи у Новій українській школі.[1] Вирішити деякі
питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової
української школи покликана «Типова освітня програма організації і
проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами
післядипломної педагогічної освіти» (Програма). У Програмі описано профілі
базових

компетентностей

учителя

початкових

класів,

які

містять

«індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для
успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування початкової
освіти». Серед них інформаційно-цифрова компетентність (ІЦ-компетентність)
розглядається як «здатність орієнтуватися в інформаційному просторі,
отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог
сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства». [2]
Інтернет-технології

виконують

кілька

функцій

для

задоволення

інформаційної, комунікаційної, технологічної та споживацької потреб сучасної
особистості, а саме:


це середовище для навчання та обміну знаннями;



платформа для організації освітнього процесу;



інструмент навчання, який дає змогу швидко, ефективно та без

зайвих труднощів розв’язувати завдання для досягнення освітньої мети.
У рамках підвищення кваліфікації вчителів початкової школи в системі
післядипломної педагогічної освіти, а також у процесі їхньої підготовки та
перепідготовки й адаптації до нових вимог Нової української школи
ефективною, на наш погляд, є очно-дистанційна форма навчання, і, зокрема, її
дистанційний етап. Він має орієнтацію саме на самостійне опрацювання
слухачами інформації, яка розміщується на веб-платформі.
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Дистанційне навчання –

сукупність сучасних технологій, що

забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою
використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто
навчає (викладачів), до тих, хто навчається (слухачів). Дає змогу навчатися на
відстані, за відсутності викладача. Основними принципами дистанційного
навчання є інтерактивна взаємодія у процесі, надання слухачам можливості
самостійної

роботи

з

освоєння

досліджуваного

матеріалу,

а

також

консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності.
Хочемо відмітити, що робота на порталі дистанційного навчання, а також
використання різноманітних веб-ресурсів є найбільш оптимальним способом
задля забезпечення необхідної підтримки слухачів Інституту післядипломної
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка для
підвищення їхньої кваліфікації. Дана робота полягає у виконанні різноманітних
завдань, спілкуванні у форумах та чатах, обміні досвідом та інформацією,
обговоренні тематичних дискусійних питань. Також це інформаційні ресурси,
що розміщені на веб-платформі, й які слухач курсів може скачати для
використання у власній професійній діяльності тощо.
Висновки.

Вважаємо,

що

необхідність

володіння

цифровою

компетентністю в умовах реформування освіти має бути для вчителя
початкової школи не викликом, не вимогою, а особистою, професійною
потребою, необхідністю. Важливим для сучасних освітніх реформ постає
забезпечення

цієї

потреби

через

систему

підвищення

кваліфікації

з

урахуванням необхідності навчання впродовж життя.
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ З УЧНЯМИ 5 – 7 КЛАСІВ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ У ВЗАЄМОДІЇ
ШКОЛИ ТА МУЗЕЮ
Краснова Наталія Миколаївна
Житомирський державний університет імені Івана Франка, кандидат
педагогічних наук, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик
навчання, відмінник освіти України, директор мистецької школи Gnatyuk Art
Studio, м. Житомир
Сучасна освіта в Україні має світоглядну спрямованість, що дозволяє
формувати світоглядні якості особистості, зокрема світовідображення.
Для учнів, які вивчають мистецтво, важливим є надання можливостей
знайомитися зі світом через призму відображення довкілля іншими майстрами,
як відомими, так і однолітками. В спеціалізованих школах художнього профілю
для цього намагаються створити належні умови (учні мають можливість
спілкуватися з майстрами народної творчості, художниками-живописцями під
час проведення майстер-класів, що є обов’язковим та включено в план
навчально-виховної роботи школи; сприймати твори мистецтва) та побудувати
матеріальну базу, яка окрім належного обладнання містила б творчі роботи
(живопис,

графіка,

декоративно-ужиткове

мистецтво)

учителів

школи,

викладачів художнього інституту, картини, що подарували майстри під час
проведення майстер-класів, репродукції, фото, відеоматеріали з музеїв світу.
Отже, беззаперечно значні можливості для розширення світу мистецтва мають
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нові форми і методи, що реалізовуються завдяки співпраці музеїв і
спеціалізованих шкіл художнього профілю [1].
Такий досвід вже починає охоплювати музеї і навчальні заклади, оскільки
на сьогодні в Україні діють 445 музеїв різних профілів і форм власності [3, с. 8]
та 3887 музеїв при навчальних закладах. Вони зберігають безцінну історикокультурну та етнографічну спадщину українського народу.
У музеї традиційно склалися такі методи роботи зі школярами, як:
екскурсії, цикли занять в музейній аудиторії та на експозиції, лекційна робота.
Сьогодні йдуть пошуки активних нетрадиційних шляхів роботи в
сучасних музеях, запроваджуються методи, які розраховані на діалог творів
мистецтва і глядачів. Специфіка такої співпраці пролягає у двох напрямках:
школа в просторі музею – що включає освітні заходи (екскурсії, цикли занять у
музейній аудиторії і на експозиції), на яких учні осягають терени культури і
мистецтва за планом, заданим музеєм з урахуванням тематики шкільної освіти,
або в ході занять, що будуються на базі власних музейних освітніх методик; та
музейна педагогіка в школі – включає лекційну роботу в школі, а також
ведення музейними співробітниками факультативних курсів, що відображають
специфіку конкретного музею [5, с. 158].
До проблеми співпраці музею та школи зверталися вітчизняні науковці та
вчителі: Л. Масол, В. Рагозіна (аналіз просвітницької практики в музеях
України), О. Караманов (формування особистості учнів у контексті музейної
педагогіки), О. Гринів, І. Ласкій, Л. Гурин, Т. Рудько (розробка курсу “Музейна
педагогіка”) [100], Т. Ткаченко (функціонування музеїв мистецького профілю:
проблеми та перспективи, використання в роботі досвіду провідних музеїв
України та світу), О. Степанок (основні принципи сприйняття та розуміння
творів живопису в середовищі музею), А. Надєждін (інноваційні напрямки
виставкової діяльності музеїв художнього профілю). О. Класова (музейна
педагогіка: проблеми і досягнення), О. Юрченко (особливості організації та
проведення виставок мистецького напрямку на базі закладів освіти). Отже,
потенціал у співпраці цих закладів закладено великий.
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Важливо, що педагоги спеціалізованих закладів художнього профілю вже
є

фахівцями

зі

спеціальною освітою

(художник-педагог,

культуролог,

мистецтвознавець), тому в музеях вони можуть надати учням більш глибокої
інформації, грамотніше організувати процес навчання, розробити різні форми і
методи.
Участь школярів спеціалізованих шкіл художнього профілю у діяльності
художніх музеїв передбачає: підготовку оглядових і тематичних екскурсії по
залах постійної експозиції для молодших школярів та однолітків; інтерактивні
інсценізації (ігри-подорожі: “Мій вибір”, “Музей відкриває таємниці”; рольові
ігри: “А у нас на селі”, “Українські вечорниці” – з певною адаптацією відносно
образотворчої діяльності; детективні ігри: “Ніч у музеї”, “Викрадення
Мадонни”), мультимедійні інтерактивні освітні ігри, екскурсійні ігри,
виготовлення ігрових книг, путівників та ін.
Одним із напрямків цієї роботи є підготовка оглядових і тематичних
екскурсій по залах постійної експозиції для молодших школярів та однолітків,
до яких відносять: оглядову екскурсію – знайомство з архітектурою й історією
музейної будівлі; історією та змістом музейної колекції; основними розділами
експозиції музею; окремими видатними експонатами; освітню екскурсію,
провідна мета якої – розширення знань, при цьому акцент переноситься з
повідомлення загальної інформації на глибоке розкриття змісту конкретної
теми; частіше відвідувачі такої екскурсії – підлітки, учні середніх і старших
класів загальноосвітньої школи, художньої школи або художнього училища [2].
Однією з найважливіших характеристик, що зумовлюють методичні
особливості екскурсійного заняття, є його адресність, що передбачає врахування
віку, професійної приналежності й інтелектуального рівня аудиторії.
У підлітковому віці змінюються умови життя і діяльності дитини,
відбувається перебудова психіки, ламаються старі форми взаємин, що склалися
з людьми, що призводить до виникнення у 10–12 років “природної кризи” в
дитячому малюванні. Багато підлітків кидають заняття малюванням, акцент
переміщається з власної образотворчості у сферу художнього сприйняття.
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Підліток починає розуміти значення майстерності і роль професійного
навчання в опануванні його основ, що свідчить про готовність до
систематичного і поглибленого вивчення мистецтва, його художньо-образної
мови та етапів історичного розвитку. Серед особливостей формування
особистості в підлітковому віці слід виділити становлення етичної свідомості,
самосвідомості, відчуття дорослості, прагнення до самостійності у своїй
діяльності. У зв’язку з цим, тематика і форми роботи художнього музею з
підлітками повинні стати різноманітнішими.
В екскурсійні програми, призначені для учнів даного віку, необхідно
включити інтерактивні інсценізації, з адаптацією відносно образотворчої
діяльності це можуть бути: ігри-подорожі: “Мій вибір”, “Музей відкриває
таємниці”; рольові ігри: “А у нас на селі”, “Посиденьки у коморі”, “Українські
вечорниці” – з певною адаптацією відносно образотворчої діяльності;
детективні

ігри:

Житомирщини”,

а

“Ніч
також

у

музеї”,

“Викрадення

виготовлення

ігрових

Мадонни”,
книг,

“Скарби

путівників

для

відвідувачів музею тощо.
Сьогодні шкільні музеї створюються і функціонують в загальноосвітніх
школах і позашкільних установах всіх типів з метою підвищення ефективності
навчально-виховного процесу, розвитку пізнавальної і творчої активності учнів,
формування в них навичок ціннісно-орієнтованого ставлення до культурноісторичної спадщини краю. Основу таких музеїв складають систематизовані
тематичні зібрання пам’ятників історії, культури, природи, які мають
пізнавальне та виховне значення, також можуть бути представлені творчі
роботи учнів [4].
Специфіка шкільного музею визначається: профільною спрямованістю
колекцій музею; особливостями середовища музею і мірою її входження в
міський соціокультурний простір; рівнем взаємодії шкільного музею з
основними музейними службами; мірою включення музею в сучасний
художній процес; умовами і можливостями розвитку творчого потенціалу
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дитини на основі діалогу з витвором мистецтва і матеріально-художній
діяльності; взаємодією дитячої творчості і “дорослого” мистецтва.
Формами роботи музею на базі школи можуть бути: студії та гуртки;
виставки; фестивалі, конкурси, свята; видання інформаційних і методичних
матеріалів; фонд дитячої творчості та художньо-педагогічний архів. Пропонуємо
такі форми роботи у шкільному музеї: пошук музейних експонатів, проведення
пошукових експедицій; створення експозицій, які можуть бути організовані як
виставка творчого портрету (для показу становлення особистості підлітка в
його творчому аспекті); художньо-експериментальна (досвід зіткнення з
мистецтвом інших культур), художньо-тематичні (за видами мистецтв:
живопис, рисунок, графіка, скульптура); за технікою виконання робіт (олівець,
акварель, гуаш, туш, аплікація, колаж); фантазійна (підводні фантазії, космічні
фантазії); мистецтво в комплексі з іншими дисциплінами (ілюстрування тем
інших учбових предметів); проведення екскурсії по музею для учнів і гостей
школи. Крім того, учні ведуть дослідницьку роботу, створюють тематичні
колекції.
Таким чином, співпраця навчальних закладів і музеїв значно розширює
можливості вчителя у формуванні в підлітків способу бачення світу, змісту і
структури світовідображення, в центрі яких перебуває сам підліток, художньообразного сприйняття світу і мистецтва; можливості передачі засобами
образотворчої діяльності всієї повноти особистісного відношення до світу.
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Тематика: Інші професійні науки
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
СИСТЕМАХ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
SDR (Software Defined Radio)
Красноженюк Я.А.
Кулиш К.В.
Самойленков А.Е.
Безкровный Я.Ю.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, кафедра
инфокоммуникационной инженерии имени В.В.Поповского
Введение.
Информационная безопасность является ключевым вопросом в военных
системах беспроводной связи и в системах связи специального назначения, как
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для пользователей, так и для провайдеров этих систем. Данная ситуация
характерна для всех систем связи, но вместе с тем, разработка систем
беспроводной связи военного назначения выдвигает особые требования по
уязвимости,

поскольку

безопасность

передаваемой

информации

в

беспроводной среде значительно легче подвержена воздействию, чем в
проводной среде.
С целью компрометации протоколов безопасности создавались и
продолжают создаваться многочисленные атаки, результатом которых может
быть как незначительное неудобство, так серьезное нарушение безопасности
связи. Даже если атака была неудачной, она все же поглощает выделенный
ресурс, таким образом отнимая ресурс у легитимной связи. Основная проблема
информационной безопасности в беспроводной связи заключается в том, что
атаки, которые широковещательно передаются по сети, сложно предотвратить.
Теория распространения электромагнитных волн обуславливает тот факт, что
сигнал беспроводной связи направлен на не одного кореспондента, а, напротив,
широко и открыто вещается, ограничиваясь только правилами взаимодействия
физических волн и окружающей среды. Радиотракт вместе с антенно-фидерной
системой, усилители с низким уровнем помех, а также способы обработки
сигнала дают злоумышленнику возможность восстановить сигналы за
пределами выделенного диапазона. Таким образом, можно утверждать, что
беспроводная

связь

не

может

считаться

абсолютно

приватной

и

конфиденциальной.
В век бурного развития цифровых технологий получило широкое
распространение ведение боевых действий в едином информационном
пространстве. Учитывая то, что военные операции требуют быстрого
развертывания сил и гибкости сообщения, беспроводные сети гораздо удобнее,
чем проводные, так как они не требуют развернутой инфраструктуры. В связи с
этим, беспроводные сети активно применяются в военных операциях для
передачи

критически

важной

информации

между

дислоцированными

подразделениями. Однако системы тактической военной беспроводной связи
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работают в неблагоприятной среде, при этом основным требованием к таким
системам

является

обеспечение

быстрого

реагирования,

безопасности,

доступности, надёжности и робастности. В небезопасной среде может
возникать нестабильность, ключевыми факторами которой являются: высокая
подвижность узлов, периодические помехи и шум, а также вредоносные атаки.
Развитие
обеспечения,

радиотехнологий,
привело

к

тому,

особенно
что

в

области

сложные,

программного

усовершенствованные

радиоприемники, охватывающее значительные части радиоспектра (700Гц – 6
ГГц) стали менее дорогими и более доступными. При этом, за последние 10 лет
изменилась и угрожающая среда, и характер угроз средств радиоэлектронной
войны EW (Electronic Warfare) в связи с доступностью информации по их
использованию. Ранее угроза EW могла возникнуть от государственного
субъекта, который мог финансировать дорогое оружие и антенные решетки,
необходимые для перехвата и искажения военных сигналов. Однако сейчас
имеется возможность свободно скачивать доступное программное обеспечение
(ПО) для запуска EW атак по широко используемым радиоканалам.
В связи с тем, что коммерческий рынок радиосредств гражданского
спектра частот активно посягает на выделенный военный спектр, войска
сталкиваются с новыми вызовами, такими как обеспечение безопасной связи
для своих операций, тем самым создавая новые задачи для разработчиков
аппаратного и программного обеспечения. Ранее управление доступом,
эффективностью и безопасностью спектра в беспроводной связи сводилось
преимущественно к внедрению оборудования и терминалов беспроводной
связи, выполненных полностью на аппаратном обеспечении. Чтобы быть
готовыми к современным средствам войны, военная связь на поле боя должна
быть функциональной, совместимой, адаптивной и быстрой. В 1970-х на замену
традиционным методам управления радиоспектром пришла технология
программно-конфигурируемого

радио

SDR

(Software-defined

Radio).

Программно-конфигурируемое радио – это устройство беспроводной связи, в
котором

функциональность

приемника

и

передатчика

меняется

или
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модифицируется с помощью программного обеспечения, без каких-либо
физических изменений в аппаратной части. Изначально SDR разрабатывалось
как программный вариант замены радиотюнеров и фильтров. Структура SDR
ликвидирует потребность в использовании резисторов и конденсаторов, т.к.
алгоритмы фильтрации на основе ПО можно использовать для выбора
соответствующих частот. Такая настройка все еще требует достаточно гибкой
аппаратной платформы. Современный дизайн направлен на обеспечение всех
этих характеристик.
SDR

также

можно

использовать

не

только

для

стандартной

двухсторонней связи, но в качестве ретрансляторов связи, которые позволяют
разным беспроводным устройствам связываться друг с другом, предлагают
безопасные

беспроводные

узлы,

работают

с

несколькими

разными

устройствами одновременно, а также обеспечивают низкую точечную (point-topoint) задержку беспроводных каналов.
Одним

из

основных

преимуществ

SDR

является

возможность

реконфигурации, то есть возможность внедрять различные стандарты на одной
системе,

выбирая

подходящее

ПО,

которое

можно

внедрить

как

в

инфраструктуре, так и в переносных комплектах. SDR также присуща
оперативная совместимость, заключающаяся в том, что SDR предоставляет
открытую архитектуру, в которой конечные пользователи могут использовать
различные приложения на своих переносных устройствах. Надежность
заключается в своевременном обнаружении ошибок ПО, их предотвращении, а
также выявление и устранение сбоев. Еще одним преимуществом SDR является
отсутствие избыточности аппаратных средств для обеспечения бесперебойной
работы

системы

при

возрастании

нагрузки,

т.е.

функциональность

радиосистемы не меняется, т.к. реконфигурация настроек происходит на ПО
без внесения изменений в аппаратную часть. Ещё одно важное свойство –
масштабируемость SDR, т.е. способность легко адаптироваться и расширятся
согласно требованиям пользователя с помощью изменений в ПО. Безопасность
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сквозной передачи данных и минимизация возможной компрометации обмена
данными при помощи внедрения алгоритмов программного обеспечения.
Тропосферные системы связи (ТСС) в технике военной связи имеют
важное предназначение, поскольку имеют ряд уникальных свойств:
– высокая разведзащищенность и защищенность от прицельных помех
благодаря повышенной пространственной избирательности излучения (ширина
главного лепестка диаграммы направленности антенной системы);
– возможность построения прямых защищенных линий связи на
расстояниях до 150 ... 200 км между основными командными пунктами (КП)
оперативно-тактических звеньев, включая КП бригад и отдельных батальонов;
– тропосферные станции имеют приемлемое для армейских условий
время развертывания и настройки устойчивой связи (до десяти минут).
Вместе с тем, реализованные протоколы защиты информации в ТСС в
настоящее время не отвечают современным требованиям по информационной
безопасности в действующей сигнально-помеховой обстановке боя.
Поэтому внедрение инженерных решений по использованию технологии
SDR в cистеме тропосферной связи направлены на обеспечение защищенности
от разведки и помех; конвергенции с современными мультисервисными
территориально-распределенными

телекоммуникациоными

гарантированным качеством обслуживания.

системами

с
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Тематика: Інші професійні науки
ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛЮ ЛОПАТОК МІШАЛКИ
МЕТАНТЕНКА
Краснолуцький П.П.
к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
Остафійчук О.І.
студент магістратури
Подільський державний аграрно-технічний університет,
м. Кам’янець-Подільський, Україна
Перемішування субстрату у метантенку є важливим елементом технології
метанового зброджування, від якого залежать не лише енергетичні витрати, але
й вихід біогазу і взагалі роботоздатність установки. Особливості цього процесу
полягають у тому, що вологість, в’язкість, липучість та фракційний склад
субстрату коливаються у широких межах, а для уникнення пошкодження
колоній метаноутворюючих бактерій лінійна швидкість переміщення не
повинна перевищувати 0,5…0,6 м/с [1]. Тобто застосування різноманітних
механічних, гідравлічних або барботажних мішалок, широко розповсюджених в
інших галузях, у даному випадку є проблематичним. Найбільш доцільно, на
наш погляд, застосовувати комбіновані системи, наприклад, гідромеханічну [2].
У такій системі мішалка приводиться у рух завдяки реакції струменю, що
витікає з трубчастих лопатей за схемою колеса Сегнера, а перемішування
основної маси здійснюється під впливом додаткових пластинчатих лопаток, для
обгрунтування геометрії яких пропонується методика, приклад застосування
якої наведено нижче.
Вихідними даними для розрахунку мішалки є її радіус

RM

=1,5 м

(прийнятий за розмірами бака); гранично допустима лінійна швидкість кінцевої
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точки Vmax =0,5 м/с. Звідси можна розрахувати колову швидкість і частоту
обертання мішалки:
ω

Vmax 0,5

=0,33 c 1
R M 1,5

n

30  ω
=
π

(1)

(30·0,33)/3,14 =3,15 хв 1 =0,05

c 1

(2)

Для якісного перемішування необхідно створити такий режим руху
частинки субстрату, щоб вона не проковзувала вниз під дією сили тяжіння.
тобто якщо буде витримана умова:
FT =G=

де

FT -

mg

(3)

сила тертя частинки на лопатці у вертикальній площині, Н;

G – вага частинки, Н; m - маса частинки, кг.

Рис. 1. Схема до визначення величини F .
З іншого боку, сила тертя зумовлена нормальною реакцією на
силу

F1

(F Z ) і, як відомо, дорівнює

FT  F1  fT

частинки по лопатці. Звідси необхідна величина
F1 

F1

, де

fT

- коефіцієнт тертя

дорівнює:

G mg

,
fT
fT

(4)

У горизонтальній площині на частинку діє сила
F2 ,сила

тертя

FT

F1 ,

відцентрова сила

(рис. 2). Відцентрова сила F2 визначається за виразом:

F2  m  ω2  R ,
Результуюча сила FX після елементарних перетворень дорівнює

(5)
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Fx 

F2  FT 2  F12

 m * 2  R i  g  
2

g2
f T2

(6)

Рис. 2. Схема до обґрунтування кута відхилення лопатки у плані :
1 – лопатка; 2 – вал; 3 – опора.
Звідси можна знайти кут



між напрямком дії сили

FX

та площиною

лопатки:
cos  

F2

FX

ω2  R i

(7)

g
(ω  R i  g)  ( ) 2
fT
2

2

Підставляючи значення ω =0,33
субстрату по сталі

fT

c 1 ,

Ri =1,5 м, приймаючи коефіцієнт тертя

0,6 [1], одержимо: cos



=0,026;



= arccos 0.026=38º

Для ковзання частинки по лопатці у горизонтальній площині необхідно
забезпечити умову:

90  α  β1  arctg
де

β1

β 1  arctg fT

fT

,

(8)

- кут відхилення площини лопатки від напрямку її руху. Звідси
-(90-  ) =31-(90-88)=29 º

Конструкційно лопатку слід виконувати криволінійною для того, щоб між
двома суміжними ділянками поверхні лопатки був зазначений кут кривизни.

198

Але з міркувань спрощення конструкції приймаємо лопатку плоскою, що
встановлена під кутом

β1

до осі обертання (див. рис. 2)

Важливим параметром є також орієнтація лопатки у вертикальній
площині. На нашу думку, лопатку слід відхилити на деякий кут від
вертикального положення проти напрямку обертання (рис 3.). Це дозволить
покращити

перемішування

суміші

вертикальних

прошарків,

оскільки,

нормальна складова Fa , а значить і результуюче зусилля F буде відхилятись
догори.
Для створення у масі довільної напруги зсуву у вертикальній площині,
кут відхилення можна орієнтовно визначити за умови:

2  в

(9)

де δ  в - кут внутрішнього тертя, δ  в =arctg

fВ .

Рис. 3. Схема до визначення нахилу лопатки

2

у вертикальній

площині
При коефіцієнті внутрішнього тертя гною
Приймаємо кут

 2 =12º.

f В =0,21

величина δ  в = 12º.

Поставлені під кутом лопатки, при обертанні ведуть

себе подібно до шнека, закручуючи масу за гвинтовою лінією. При цьому
максимальну осьову швидкість пересування маси можна орієнтовно визначити
за формулою:

V0 max  R    tgЛ ,
де tg Л - кут заходу умовної гвинтової лінії.

(10)
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Враховуючи, що Vmax не може перевищувати гранично допустиме
значення 0,5 м/с, знаходимо відповідний кут Л :
tgЛ 

V0max
0,5

=1,01.
R  ω 1,5  0,33

(11)

Л =arctg 1,01= 45 º.
Мінімальну осьову швидкість, яку лопатки надають субстрату, можна
визначити за формулою:

V0 max  RC    sin  cosЛ  fn sinЛ  ,

(12)

де R C - середній розрахунковий радіус мішалки; при прийнятому діаметрі
Д=3,0 м, діаметрі валу d=0,15 м, середній радіус становить :
R C  0,35  Д 2  d 2  0,35  32  0,152  1,15 м;

(13)

V0 max  1,05* 0,33* 0,707* (0,707  0,6 * 0,707)  0,07м / с
Тривалість змішування визначаємо за умови переміщення прошарків
субстрату з нижньої частини субстрату у верхню частину:
t ЗМ 

де

hP
,
V0max

hP -

(14)

висота частини реактора, заповненої субстратом;
t ЗМ 

h P =3,5

м;

3,5
=50 с.
0,07

Викладена методика може бути інтегрована у програмний комплекс типу
FLOW VISION [3], що дає можливість розраховувати параметри мішалки та
характер руху субстрату при різних розмірах реактора та фізико-механічних
властивостях субстрату.
Список літератури:
1. Ратушняк
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умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф.

200

Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок,
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Тематика: Інші професійні науки (Біологічні науки)
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЙ PULSATILLA
NIGRICANS НА РІЗНИХ БЕРЕГАХ Р. ДНІПРО
Крижановська Т.Є.
Войтович О.М.
к.б.н., доц.
Запорізький національний університет
На рослинний світ України, як і на рослинність взагалі, впливають
передусім різні умови: тепло, вологість, світло, напрям і сила вітрів, далі
хімічні та фізичні властивості ґрунту, нарешті — оточення, що його утворюють
інші рослини, тварини й людина. Всі ці фактори різні в різних частинах
України і вони впливають на те, що рослинний світ наших земель дуже
різноманітний. Але ці фактори зазнавали і тепер зазнають повільних, але
тривалих змін. У зв’язку з цим змінюється і наша рослинність [1].
Місто Запоріжжя лежить у зоні континентального клімату, який
характеризується теплим літом з малою кількістю опадів. Завдяки цим
особливостям в Запоріжжя переважає степова рослинність [5]. Окремий
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флористичний район становить лісостеп на широких прибережних терасах на
схід від Дніпра.
Два берега ріки представляють собою антропогенно трансформовані
спільноти. Вивчення та аналіз флористичного складу берегів дозволяє
здійснити один з варіантів біомоніторингу, спостереження за станом
біологічного різноманіття рослин [2].
Мета роботи полягала в порівнянні флори ділянок правого та лівого
берега р. Дніпро на території о. Хортиця Запорізької області. Моніторинг
стосувався типового представника первоцвітів степової рослинності Pulsatilla
pratensis.
Pulsatilla pratensis або сон-трава чорніюча – багаторічна трав'яниста
кореневищна рослина родини жовтецевих Ranunculaceae, яка занесена до
Червоної книги України у статусі «неоціненний» [4]. За екологічною
належністю рослина є ефемером, надає перевагу кислим та лужним піщаним,
силікатним ґрунтам, крейдяним та вапняковим відслоненням, нерідко з
виходами гранітів у соснових лісах, на узліссях, лучно-степових трав’янистих
схилах, є типовим представником мезоксерофітів [3].
Моніторинг стану популяцій Pulsatilla nigricans на двух берегах р. Дніпро
проведено навесті 2019 р. Описано популяція в балці Наумова о. Хортиця,
популяція на скелистому березі о. Хортиця навпроти о. Байда, популяція на
протилежному березі Дніпра поблизу скелі «Утюг» (рис. 1).
Стан популяції оцінювався за критеріями: чисельність, щільність, площа
покриття та середня висота рослин.
Популяція в балці Наумова о. Хортиця займає дві ділянки площею
632,1м2 и 357м2, які розташовані поруч на західному схилі балки (рис. 2).
Розрахована щільність популяції становить 20-50 одиниць на 1м2 . Щільність
особин найвища на верхній частині схилу. Зафіксована середня висота рослин в
популяції складала 30 ± 2,7 см.
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Рис.1. Картосхема популяцій Pulsatilla nigricans: 1 – популяції в балці
Наумова о. Хортиця, 2 – популяція на скелистому березі о. Хортиця навпроти о.
Байда, 3 – популяція на протилежному березі Дніпра поблизу скелі «Утюг».

Рис. 2 – Популяція Pulsatilla nigricans в балці Наумова о. Хортиця
Друга популяція на скелистому березі о. Хортиця навпроти о. Байда має
площу 261 м2, розрахована щільність складає 1-5 одиниць на 1м2. Популяція
дуже розкидана по всій площі, середня висота рослин складає 18 ± 3,7 см (рис.
3).
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Рис. 3 – Типовий представник популяції на скелистому березі о. Хортиця
навпроти о. Байда.
Третя популяція Pulsatilla nigricans на протилежному березі Дніпра
поблизу скелі «Утюг» з усіх трьох є найменшою, нараховує лише 22 одиниці.
Площа складає 63 м2, щільність 1-3 одиниці на 1 м2. Середня висота рослин 12
± 2,1 см (рис. 4).

Рис. 4 – Представник популяції на протилежному березі Дніпра поблизу
скелі «Утюг».
Відмінності в показниках пояснюються різними екологічними умовами та
антропогенним впливом. Оскільки о. Хортиця є заповідною територією,
антропогенне навантаження

тут дуже низьке. А на протилежному боці р.

Дніпро відбувається інтенсивна забудова території. Через це відбувається
рівень біорізноманіття значно зменшується і спостерігається пригнічення
рослинності, зокрема сону лучного (рис.5).
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Рис. 5 – Порівняльна характеристика популяцій за площею (м2), висотою
(см) та щільністю (од. на 1 м2)
Подальший моніторинг дозволить відстежити динаміку популяційних
змін та зробити прогноз відносно майбутнього популяцій Pulsatilla nigricans за
різних умов.
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Тематика: Економічні науки
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ТА
ЗМЕНШЕННЯ ТЕМПІВ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
Криницина Д.С.
Студентка факультету міжнародної торгівля і права
Київського національного торговельно-економічного університету
З розвитком сучасного економічного глобалізованого життя відбувається
формування системи складних взаємозалежностей і впливів між різними її
компонентами та складовими. Головні економічні процеси та явища, описані
відповідними традиційними економічними категоріями, почали набувати
нового змісту. Зокрема, неабиякий інтерес становить макроекономічна
проблема,

що

проявляється

у

сфері

грошово-кредитних

відносин

і

опосередковує зв'язок інфляційних процесів і девальвації національних валют.
Валютні коливання та темпи розвитку інфляційних процесів як фактори,
що порушують рівноважний стан економіки та негативно пливають на всі
сфери життя суспільства, спостерігаються на всіх етапах розвитку багатьох
країн світу, а особливо в період інтернаціоналізації господарського життя. Вони
є одними з головних індикаторів економіки, які визначають темпи і масштаби
її розвитку, рівень організації та конкурентоспроможності. Вагомого значення
вони набувають для країн з перехідною економікою, якою і є Україна. Тому в
умовах нестабільної економічної та політичної ситуації та погіршення рівня
життя населення в нашій державі є важливо знайти шляхи для забезпечення
стійкості валютного курсу та зменшення темпі інфляції для стабільної ситуації
в майбутньому.
Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в
грошових одиницях іншої [1, с. 149]. Основою визначення валютних курсів є
паритет

купівельних спроможностей національних валют різних країн.
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Співвідношення купівельної сили валют визначається стосовно певного набору
товарів та послуг двох країн, так званого споживчого кошика, що оцінюється в
національних валютах двох країн. Порівняння рівня цін споживчого кошика і
співвідношення витрат виробництва однієї країни відносно іншої і дозволяє
зробити кількісне визначення валютного курсу однієї національної валюти
відносно іншої [2, c. 87-88].
Під поняттям «інфляції» розглядають як процес знецінення грошей
внаслідок перевищення кількості грошових знаків, які перебувають в обігу
загальної суми цін товарів і послуг, внаслідок недотримання закону грошового
обігу [3, с. 348]. Хоч це явище і проявляється в зростанні цін, але його не
потрібно відносити лише до грошового феномена. Це складне соціальноекономічне явище, що породжується диспропорціями відтворення в різних
сферах ринкового господарства.
Сучасна

економіка

демонструє

цікаву

систему

складних

взаємозалежностей і впливів між різними її компонентами та складовими.
Однією з таких взаємозалежностей є інфляція та валютний курс.
Інфляція є найважливішим показником розвитку економічних процесів, а
для валютних ринків - одним з найбільш істотних орієнтирів. Співвідношення
валют за їх купівельною спроможності, відображаючи дію закону вартості,
служить своєрідною віссю валютного курсу. Тому на валютний курс впливає
темп інфляції. Чим вище темп інфляції в країні, тим нижче курс її валюти, якщо
не протидіють інші фактори валютного ринку. Інфляційне знецінення грошей в
країні викликає зниження купівельної спроможності і тенденцію до падіння їх
курсу до валют країн, де темп інфляції нижче. Дана тенденція зазвичай
простежується в середньо- і довгостроковому плані. Вирівнювання валютного
курсу, приведення його у відповідність з паритетом купівельної спроможності
відбуваються в середньому в протягом двох років [4]. Поясненням цього слугує
те, що щоденне котирування курсу валют не коригується за їх купівельної
спроможності, а також діють інші фактори, які формують курс.
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На даному етапі в Україні існує

ряд проблем, які

заважають

забезпеченню стійкості валютного курсу та зменшення темпів інфляції в
Україні. Тільки

при вирішенні цих проблем наша держава зможе досягти

сприятливого валютного середовища та зменшення рівня інфляційних процесів.
Першочерговим етап є розробка комплексних державних програм
розвитку

галузей

наукомісткого

економіки,

та

які

сприяють

високотехнологічного

створенню
виробництва,

конкурентного,
особливо

в

агропромисловому комплексі та ІТ-індустрії. Продукти цих галузей не тільки
будуть спрямовані на власне споживання, а і на постачу за кордон, що
розширить експортні можливості України та зменшить дефіцит торгового
балансу.

В

свою чергу, підвищення конкурентоспроможності вироблених

товарів дасть змогу покращити інвестиційну привабливість країни і залучення
додаткового іноземного капіталу.
Зменшення

експорту

сировини

є

також

запорукою

стабілізації

економічної ситуації в країні. Адже обмеження експорту сировини,

в

подальшому призведе до переробки та виготовлення готової продукції з неї, що
збільшить обсяг ВВП країни та зменшення імпортозалежності країни в цілому.
Окремо можна виділити те, що Україна має достатньо паливно-енергетичних
ресурсів для забезпечення себе самостійно. Їх видобуток на території країни
призведе до зменшення їх в пливу на коливання в економіці і забезпечить її
міць.
Проведення

владою ефективної фіскальної та монетарної політики, а

саме збільшення та підтримання достатнього рівня валютних резервів країни, є
ключовим для стабілізації економічного стану. Також підтримка державою в
кредитуванні ефективного виробництва в

різних секторах економіки,

контрольована емісія, яка спрямована на розвиток реального виробництва, що
сприятиме насиченню внутрішніх ринків вітчизняними товарами, зростанню
зайнятості та заробітної платні. В результаті, збільшення заробітної плати та
зайнятості збалансує розвиток внутрішнього ринку та стримує інфляцію.
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Доцільне використання бюджетних коштів є також шляхом покращення
економічного

стану

країни.

Уряд

повинен

переглянути

ефективність

використання бюджетних коштів, особливо, необхідно стримувати зростання
соціальних трансфертів, але одночасно треба зберігаючи бюджетну підтримку
для самих незахищених груп населення. Влада навпаки повинна знайти шляхи
до збільшення надходжень до бюджету, а не витрачання їх. Зменшення
державного боргу та сплату минулих боргів слід також розглядати, адже країна
повинна спиратися на власні сили, а не запозичені гроші, що ускладнюють
ситуацію в країні.
Боротьба з тіньовою економікою є нагальною проблемою в країні. Для
перемоги в цій боротьбі держава повинна стимулювати цю ланку бізнесу, а
сама за допомогою влагодженої податкової системи, яка базується на
диференціації величини податку від галузі та обсягу виробництва, а також
підтримка та страхування підприємства на перших роках його існування.
Стабільний економічний розвиток може бути тільки при наявності
стабільної політичної ситуації в країні. Влагоджені інтереси владних верхівок,
сконцентровані на розвитку країни та

вирішення конфліктів, які зараз

тривають на сході країни, можуть забезпечити зменшення коливань валютного
курсу та зростання рівня інфляції в Україні.
Щодо довіри населення до гривні, то українці повинні пам’ятати, що
коливання обмінних курси на неофіційних валютних ринках та недостовірні
прогнози щодо майбутніх темпів інфляції можуть бути спекулятивними діями,
які направленні на власні інтереси, штучно лякаючи населення.
Отже, при покращенні валютного середовища та рівня інфляції потрібно
звертати увагу не на короткострокові методи стримування цими процесами, а
на

ті,

які

забезпечують

стабільність

в

майбутньому.

А

комплексне

використання всіх вищеперерахованих шляхів покращує їх ефективність.
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Тематика: Педагогічні науки
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
Кропивка Ольга Григорівна
аспірантка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту
ім. І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету
ім. В. Г. Короленка, kropivkaolga2606@ukr.net
Ефективність підготовки майбутніх учителів природничих наук до
організації безпечної життєдіяльності учнів старшої школи та якість освіти у
педагогічних ЗВО загалом визначаються рівнем готовності до виконання
професійних обов’язків і завдань в аспекті формування культури безпеки,
безпечного і здорового способу життя учнів старшої школи. Діагностувати цей
рівень можливо завдяки критеріальному підходу, який передбачає чітке
визначення критеріїв, показників та рівнів готовності майбутніх учителів
природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів старшої
школи. Для виявлення результативності нашого дослідження було визначено
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основні критерії готовності майбутніх учителів природничих наук до
організації безпечної життєдіяльності учнів старшої школи – когнітивнопроцесуальний,

діяльнісно-технологічний,

мотиваційно-ціннісний

та

рефлексивно-саморегуляційний. На підставі аналізу наукового доробку вчених
(М. Астахова (2015), В. Багрій (2012), В. Биков, О. Кожем’якін (2007),
Р. Васильєва (2010), С. Гвоздій (2010), Л. Гладка (2009), Т. Железнова (2006),
Ш. Ісмаїлов (2012) та ін.) визначено 3 рівні готовності – елементарний,
достатній та високий.
Когнітивно-процесуальний критерій готовності майбутніх учителів
природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів старшої
школи відбиває ступінь усвідомленості та засвоєння системи знань з
теоретичних основ безпеки, безпечної життєдіяльності, з проблем основ
здоров’я, способів безпечної поведінки в повсякденних і надзвичайних
ситуаціях; знань щодо організації освітнього процесу в ЗЗСО й розуміння
значення цих знань для практики формування безпечної поведінки підлітків,
культури безпеки й здорового способу життя. Цей критерій характеризує якість
освоєння майбутніми учителями природничих наук теоретичного навчального
матеріалу, який дається їм для опрацювання у межах професійної підготовки та
стосується теоретичних основ безпеки, безпечної життєдіяльності, здоров’я,
проблематики здорового способу життя; ступінь засвоєння майбутнім учителем
природничих наук набутих знань у галузі безпеки життєдіяльності та основ
здоров’я.
З іншого боку, послуговуючись думкою Н. Кононец, цей критерій має
відображати уміння студентів здійснювати процес побудови знань (Кононец,
2016). Ми переконані, що

майбутні

учителі

природничих наук, які

здійснюватимуть організацію безпечної життєдіяльності учнів старшої школи,
повинні уміти шукати, аналізувати, узагальнювати й оцінювати знайдену
(отриману іншим шляхом) інформацію, адже ці когнітивні компетенції
знаходяться на найвищих рівнях Таксономії Блума (Bloom, 1956).
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Відтак, показниками когнітивно-процесуального критерію є: знання
теоретичних основ безпеки життєдіяльності (основи безпеки життєдіяльності,
психологічні, екологічні, валеологічні аспекти безпеки життєдіяльності тощо);
знання з безпеки життєдіяльності людини (безпека життєдіяльності в
надзвичайних ситуаціях, держава на захисті безпеки життєдіяльності людини,
правила безпеки під час навчання у ЗЗСО, безпека дорожнього руху, пожежна
безпека, електробезпека, радіаційна безпека, безпека поводження на воді,
безпека інформаційного простору, надзвичайні ситуації в житті сучасної
людини, побутовий травматизм тощо); знання з методики організації безпечної
життєдіяльності учнів старшої школи (знання форм і методів навчання,
ефективних для старших класів ЗЗСО, розробка сучасних засобів навчання,
здоров’язбережувальні

технології,

сучасні

інформаційно-комунікаційні

технології, знання, як організувати безпечну життєдіяльність школярів та ін.);
уміння студентів здійснювати процес побудови знань (пошук інформації, її
обробка, аналіз, інтерпретація знайденої інформації та її адаптація до
конкретних

навчальний

цілей

і

завдань;

уміння

узагальнювати

та

систематизувати інформацію, приймати рішення, генерувати нові ідеї).
Діяльнісно-технологічний

критерій

готовності

майбутніх

учителів

природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів старшої
школи відбиває ступінь сформованості найбільш значущих груп умінь
студентів, необхідних для організації безпечної життєдіяльності школярів. По
суті, цей критерій відображає здатність майбутніх учителів природничих наук
до застосування набутих знань на практиці для успішної організації безпечної
життєдіяльності учнів старшої школи засобами сучасних освітніх технологій.
Отже, показниками діяльнісно-технологічного критерію є: прогностичні
вміння; організаторські уміння; комунікативні уміння; гностичні вміння;
дослідницькі уміння; проектувальні уміння.
Мотиваційно-ціннісний

критерій

готовності

майбутніх

учителів

природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів старшої
школи відбиває ступінь сформованості системи мотивів студентів до
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навчальної і позанавчальної діяльності, спрямованої на формування культури
безпеки особистості, мотивів до оволодіння способами організації безпечної
життєдіяльності учнів старшої школи.
Показниками

мотиваційно-ціннісного

критерію

є:

відповідальне

ставлення студентів до оволодіння системою знань, які сприятимуть успішній
організації безпечної життєдіяльності учнів старшої школи, та усвідомлення
необхідності цих знань; інтерес до організації безпечної життєдіяльності учнів
старшої школи та наявність внутрішніх спонук до самостійної пізнавальної
діяльності в галузях педагогіки та безпеки життєдіяльності; спрямованість
мотивації на вдосконалення процесу організації безпечної життєдіяльності
учнів старшої школи; ціннісне ставлення студентів до здоров’я та безпеки
життєдіяльності.
Рефлексивно-саморегуляційний критерій готовності майбутніх учителів
природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів старшої
школи відображає уміння рефлексії на основі адекватного самооцінювання,
самоконтролю і самоорганізації, що забезпечують адаптивність студентів до
змін в освітній сфері та професійній діяльності у напрямі організації безпечної
життєдіяльності учнів старшої школи. Показниками критерію є: рефлексивна
позиція (критичність мислення студента, уміння рецензування, оцінки
висловлення особистої думки, тобто висловлення власної позиції студента;
уміння довести свою позицію; здатність ставити питання; здатність вести
дискусію, уміння адекватно оцінювати свою діяльність); самооцінювання
(оцінювання студентом самого себе, своїх можливостей, якостей, місця серед
інших людей); самоконтроль (свідома оцінка, регулювання своїх дій відповідно
до поставленої мети та правил виконання навчальних і професійних завдань);
саморегуляція (вищий ступінь будь-якої діяльності, коли вміння виконувати
певні операції перетворюється на навички, що здійснюються автоматично).
Отже, діагностико-критеріальну основу готовності майбутніх учителів
природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів старшої
школи

становлять

критерії

(когнітивно-процесуальний,

діяльнісно-
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технологічний, мотиваційно-ціннісний та рефлексивно-саморегуляційний) та їх
показники.
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Тематика: Інші професійні науки (Фізична терапія, ерготерапія)
ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ СПОРТСМЕНОК ВАЖКОЇ
АТЛЕТИКИ ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ РОТАТОРНОЇ МАНЖЕТИ
ПЛЕЧА
Крупка Ю.П.
Івановська О.Е.
к.фіз.вих.
Національний університет фізичного виховання та спорту України, м.
Київ
Вступ. Фізична реабілітація при травмах РМП - це процес заходів, що
включає в собі медичну, психологічну, педагогічну, соціально-економічну
реабілітацію, основною метою якої є усунення обмежень або пристосування
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людей до життєдіяльності, працездатності викликаних порушенням здоров'я
після певних отриманих травм [1,3].
Основним завданнями у відновленні пацієнтів є: повно або близьке до
повного

відновлення

відновлення

певних

здоров’я

[2];

функціональне

суглобів;

повернення

людини

пристосування
до

або

нормального

повсякденного існування; відновлення трудової діяльності, або заміна її на
можливу [4].
Мета роботи: Науково-методично обґрунтувати і розробити програму
фізичної терапії для спортсменок важкої атлетики при пошкодженнях
ротаторної манжети плеча.
Методи дослідження. Аналіз та узагальнення науково-методичної
літератури та Інтернет джерел, систематизація даних.
Результати дослідження та їх обговорення. У фізичній реабілітації
травм ротаторної манжети плеча важливим, ранній початок проведення
реабілітаційних заходів, комплексність та методика, при якій необхідно
акцентувати увагу на стабільності плечового суглоба, нормальної амплітуди
рухів також важливим завданням є відновити об’єм, еластичність та силу м'язів
прагнення відновити працездатність людини в найшвидший термін.
Програма фізичної реабілітації поділяється на три етапи у яких
використовуються різні засобі і методи фізичної реабілітації. Кожен етап має
свою мету і завдання для вирішення поставлених завдань (рис. 1).
Висновки. Як свідчать результати дослідження обробленої нами
науково-методичної літератури, програму фізичної терапії при пошкоджені
ротаторної манжети плеча рекомендовано складати з 3 етапів, кожен з яких
створює передумови для переходу на інший. Інтенсивність навантажень
відбувається поступово також додаються більш складні вправи. Розробка
програми фізичної реабілітації має на меті посилення біомеханіки плечового
суглоба, зміцнення м’язів, для цього застосовують комлексний підхід
реабілітаційних заходів, такий як: масаж, лфк, механотерапії, працетерапії,
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гідрокінезетерапії, кінезіотйпування та спеціальних фізичних з нестійкою
опорою.
Фізична реабілітація пошкоджень ротаторної манжети плеча

Перший етап

Нормалізація трофіки та прискорення
процесів регенерації тканин плечового
суглоба, профілактика контрактури
суглоба, підтримка загального тонусу
організму.

Задача

(початковий)
Методи

Спеціальн
і фізичні
вправи

Вправи на
тренаженах

Другий етап

Задача

(щадно-тренуючий)

Лікувальна
гімнастика

Поступове зміцненя м'язового
апарату, розвиток рухливості
суглоба, збільшеня обсягів та
амплітуди рухів.

Методи
Механотерапія

Спеціальні
фізичні вправи

Вібротерапія
Задача
Другий етап
(щадно-тренуючий)

Гідрокінезотерапія
Масаж

Максимальне тренування силової
витривалості м’язів плеча та
передпліччя, адаптація до
фізичних навантажень,

Методи
Працетерапія

Лікувальна
гімнастика

Механотерапія

Елементи
спортивних
ігор

Загальні
фізичні
вправи

Рис.1. Структурна схема програми фізичної реабілітації спортсменок
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Тематика: Інші професійні науки
МОЛЕКУЛЯРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Кручко Вікторія
Науковий керівник: Рябенька Марина Олександрівна
к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
У світ високої моди прийшла така суперсучасна технологія, як
молекулярна гастрономія, інакше кажучи молекулярна кухня, яка на сьогодні
вважається трендом ресторанного бізнесу.
Молекулярна гастрономія вивчає і, практично, виконує фізико-хімічні
перетворення інгредієнтів, що відбувається під час приготування їжі, а також
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соціальні, художні і технічні складові кулінарних і гастрономічних явищ в
цілому з точки зору наукового погляду [1, с. 5].
Одним із завдань, які вирішує молекулярна гастрономія, є комбіноване
поєднання або, так зване, «сполучання» харчових продуктів, різних за типом
(видом), на молекулярному рівні, за сукупність хімічних сполук і амінокислот,
наприклад, банан з петрушкою, ікра з білим шоколадом. З

молекулярною

кухнею, кухар працює не з окремими молекулами, а з хімічним складом та
агрегатним станом продуктів. Хімія і фізика в останні десятиліття особливо
щільно пов'язані з кулінарією, але основи всіх сучасних знань в цій області
були закладені багато століть назад і вже стали універсальним знанням[2, с. 32].
Основоположниками молекулярної гастрономії та технології вважаються
французький вчений Херв Тис (Herve This) і Микола Курті (Микола Курті ),
професор фізики з Оксфорда. У 1999 році Хестон Блюменталь (Heston
Blumenthal), шеф-кухар знаменитого англійського ресторану Fat Duck,
приготував першу « молекулярну страву» для ресторану - мус з ікри і білого
шоколаду. Як виявилося, ці продукти містять схожі аміни і тому цілком
гармонійно поєднуються в одній страві. Ідеальне поєднання також мають
ананас і чорний перець. У 2005 році в Реймсі (Франція) було відкрито Інститут
Смаку, Гастрономії і Кулінарного Мистецтва (Institute for Advanced Studies on
Flavour, Gastronomy and the Culinary Arts), який об'єднав передових кулінарів
світу.
Нині актуальність молекулярної гастрономії є безперечною, адже це
сучасний стиль приготування їжі, який практикується як ученими, так і
фахівцями харчової промисловості, за допомогою якого можна змінити страви
до невпізнання, опираючись на знання різноманітних процесів, що перебігають
всередині основного продукту [7, с. 121].
Це можливість за допомогою сучасних нанотехнологій розкласти будьякий продукт на молекули, створити унікальне смакове поєднання, або ж
надати страві неповторної форми. Розбивка на молекули і є ключем для
приготування екзотичних шедеврів. Це мистецтво, в якому замість звичайної
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сковорідки

та

каструлі,

кулінари

молекулярної

кухні

використовують

центрифугу, азот, вакуумне приготування їжі. А замість приправ – спеціальні
компоненти, такі як агар-агар, мальтодекстрин, ксантанову камедь та лактат
кальцію. Улюблені форми подачі страв у кулінарів-новаторів – емульсії, муси і
піна, приготовлені з рідини, сиру, м’яса, овочів, але тільки не за допомогою
вінчика,

а

в

спеціальному

лазерному

сифоні

–

у

ньому

продукти

розщеплюються буквально на молекули і потім насичуються киснем. Таким
чином, у молекулярній кулінарії важливо не лише вміти готувати, а й бути
трохи хіміком, трохи інженером-фізиком [6, с. 27].
Молекулярна кулінарія найбільш спірна і експериментальна, але це
викликає інтерес у всьому світі, тож у нас, в Україні з’явилися такі ресторани.
Та попри все, використання молекулярної гастрономії в українських ресторанах
поки що не дуже поширене. Це пов’язано з низьким рівнем обізнаності
споживачів. В їх розумінні молекулярна кухня асоціюється з хімічними
сполуками, які не є запорукою здорового харчування, ще й за високу ціну. Для
формування довіри споживачів до молекулярної кухні доцільно інформувати
потенційних споживачів за допомогою реклами у засобах масової інформації, з
детальним поясненням інгредієнтів страв та технології приготування [4, с. 117].
Молекулярна технологія – прогресивна технологія, суть якої полягає в
тому, що в процесі приготування поєднуються продукти харчування новітньої
технології й молекулярної хімії, завдяки чому виходять цікаві страви з
незвичайною консистенцією й оригінальними смаковими якостями.
Основними завданнями молекулярної технології продуктів ресторанного
господарства є:
- дослідити соціальні явища, художній компонент та технічну складову
кулінарної діяльності;
- вивчити існуючі рецепти з метою створення нових страв;
- впровадити нові інструменти, компоненти і методи на кухні.
Молекулярні технології змінюють всі традиційні уявлення про зовнішній
вигляд та подачу кулінарних страв та виробів. Одним із факторів, який сприяє
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досягненню

цього,

є

зміна

температурних

режимів

та

тривалості

температурного обробляння харчових продуктів. На відміну від традиційних
технологій виробництва продукції, у молекулярних технологіях виробництво
кулінарних страв здійснюється за мінімальної температури впродовж тривалого
часу [3, с. 52].
Напрямами досліджень молекулярної технології продуктів ресторанного
господарства є:
1. Роль запаху, смаку та текстури у сприйнятті страви споживачем;
2. Вплив аромату (кількість і концентрація ароматичних речовин) на смак
кінцевого продукту (страви);
3. Вплив способів приготування на органолептичні властивості страви
(смак, аромат, текстуру);
4. Як наше задоволення від їжі залежить від таких факторів, як: зовнішнє
середовище, настрій, шоу-подача страви тощо.
Отже, на сьогоднішній день молекулярна кухня досягла великих
успіхів в кулінарії і набирає популярності майже всіх країнах світу.
Ресторани, які пропагують приготування страв таким способом мають
колосальний успіх. Дуже висока конкуренція на ринку зумовлю рестораторів
постійно удосконалювати свої заклади, і тому інновації в ресторанній індустрії
значно впливають на розвиток даного ринку. Впровадивши в

ресторанах

ексклюзивні страви такі, як твердий борщ з рідким хлібом, піну з лосося, а
також каву у вигляді печива, морозиво зі смаком шинки є досить доцільним.
Таким чином, ті ресторатори, які це вчасно зрозуміє, зможуть підняти свої
заклади гостинності на новий якісний рівень.
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Тематика: Інші професійні науки (Комп’ютерні науки)
ТЕСТУВАННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ
ПОЗААУДИТОРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Кулакевич Л.М.
здобувач вищої освіти факультету математики та інформатики
Батишкіна Ю.В.
кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних
технологій та методики викладання інформатки
Рівненського державного гуманітарного університету
Рівень цілісного освітнього процесу у ЗВО в більшій мірі залежить від
його організації, профорієнтаційної роботи, розроблених навчальних планів,
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контролю і оцінки якості освіти, тощо. Особлива увага приділяється
кваліфікаційним вимогам до співробітників, в яких виділені показники
навчально-методичної та наукової работи. В основному, ці види діяльності
стосуються викладачів ЗВО і спрямовані на підвищення рівня їх науководослідницької діяльності, виховання і кваліфікації майбутніх фахівців.
Облік позааудиторного навантаження викладачів досить трудомісткий
процес, пов’язаний з обробкою великих обсягів облікової інформації та
складними розрахунками, крім того, форми звітів щорічно змінюються, що
спричиняє додаткові витрати часу на їх підготовку.
Для автоматизації формування різноманітних звітів та відповідей на
запити МОНУ у Рівненському державному гуманітарному університеті
розроблено інформаційну систему «Облік позааудиторного навантаження
науково-педагогічних працівників», призначену для накопичення даних про
відпрацьовані години працівниками закладу та можливістю отримувати
інформацію, вибрану за певними критеріями [1-2].
Система обліку працює через веб-браузер, що дає можливість з будьякого комп’ютера або мобільного телефону, який має вихід в Інтернет,
отримати доступ до особистого облікового запису: завантажити розроблені
напрацювання, сформулювати звіт чи переглянути поточний стан нарахованих
трудогодин.
У системі реалізовано такі функції:


створення інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу;



створення зрозумілих та зручних форм робіт з первинною

інформацією;


точність розрахунку та виведення інформації за визначеними

запитами;


автоматичний розрахунок кількості відпрацьованих годин;



захист від некоректного введення інформації;



забезпечення експорту таблиць бази даних або результатів запитів у

відформатованому вигляді у необхідний формат;
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зберігання файлів різних форматів;



зберігання даних користувачів та ін. [1-2].

Разом з тим, варто зазначити, що в результаті експлуатації та тестування в
системі було виявлено ряд помилок, крім того було сформульовано побажання
замовника щодо інтерфейсу та відображення в системі структурних змін в
університеті.
Для тестування системи використовувались технології ручного та
автоматизованого

тестування,

зокрема,

було

використано

програмне

забезпечення OpenServer. Це серверна платформа, яка дозволяє розробляти,
виконувати налагодження, тестувати веб-проекти, надавати веб-сервіси у
локальних мережах. Завантаживши систему до даної платформи можна
переглянути її інтерфейс та перевірити коректність виконання функцій цієї
системи [3].
Після тестування системи було виправлено наявні помилки та здійснено
модернізацію
педагогічних

системи

обліку

працівників

позааудиторного

Рівненського

навантаження

державного

науково-

гуманітарного

університету. Модернізація також проводилася за допомогою програмного
забезпечення OpenServer увійшовши до системи як адміністратор (рис.1).

Рис. 1 Модернізована система обліку позааудиторного навантаження
науково-педагогічних працівників РДГУ
Для кодування використовувалося програмне забезпечення PHP Storm.
Це комерційне крос-платформове інтегроване середовище, яке являє собою
інтелектуальний редактор для PHP, HTML і JavaScript з можливостями аналізу
коду «на льоту», запобігання помилок у коді і автоматизованими засобами
рефакторингу для PHP і JavaScript, який також було частково реалізовано.
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В результаті комплексного тестування та модернізації системи обліку
позааудиторного навантаження науково-педагогічних працівників РДГУ було
усунуто ряд недоліків, а також враховано пропозиції замовника щодо зручності
використання системи, які виникли під час її експлуатації.
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Забезпечення безпеки дорожнього руху в умовах безперервного
зростання швидкості і інтенсивності транспортних потоків, є найважливішим
технічним і соціально-економічним завданням. Численні дослідження вчених
показують, що головною причиною дорожньо-транспортних пригод є людський
фактор. Залежність процесу керування рухом транспортного засобу від
психофізіологічного стану водія створює труднощі у вирішенні проблеми
забезпечення безпеки руху. Усунення зазначеної залежності на сучасному етапі
вирішується

шляхом

автоматизації

автомобілів

в

рамках

концепції

інтелектуального транспортного засобу.
Значну частину всіх дорожньо-транспортних пригод складають зіткнення
транспортних засобів, з яких більше однієї третини припадає на попутні
зіткнення. Одним з головних факторів, що призводять до попутних зіткнень на
магістралях з напруженим рухом є раптове інтенсивне зменшення швидкості
транспортного засобу, що йде попереду. Такі режими руху виникають досить
часто, що змушує водія транспортного засобу, що рухається за автомобілемлідером, застосовувати режим екстреного гальмування. Причому виконання
безпечного гальмування створюється в умовах бракування часу на виконання
водієм відповідних дій.
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В сучасному науковому середовищі досліджуються системи, що
допомагають водієві керувати транспортним засобом. Найбільш важливим в
цих дослідженнях є аналіз і прогнозування можливих небезпечних ситуацій для
того, щоб в разі їх виникнення застосовувати автоматичне включення
гальмівних систем та запобігти зіткнення.
На допомогу оцінки руху за лідуючим транспортним засобом приходять
математичні моделі, які імітують процес підтримки дистанції водієм. Завдяки
моделюванню досліджується вплив поведінки водія, факторів дорожнього
середовища, технічних характеристик транспортних засобів на швидкість руху
для збереження дистанції. Для проведення такого моделювання необхідно
проаналізувати вже розроблені математичні моделі, на підставі яких оцінюється
робота систем підтримки безпечної дистанції, що є метою цієї роботи.
А. А. Власовим наведено аналітичні залежності для обчислення
швидкості керованого автомобіля. Проведено імітаційне моделювання за
алгоритмом підтримки дистанції. У роботі Ш. Шаха запропоновано для
виявлення

перешкод

навколо

транспортного

засобу

використовувати

віртуальну еліпсоїдну периферію.
Є. І. Босенко розроблена модель роботи системи автоматичного
гальмування. Визначення швидкості, прискорення та гальмівного шляху
описані системою рівнянь, що дають змогу системі обрати безпечну дистанцію
для руху. Також у роботі було проведено розрахунок безпечної дистанції для
руху в залежності від коефіцієнту зчеплення, швидкості руху першого і другого
автомобіля та їхньої маси.
У роботі Д. Кью, X. Чен, В. Янг і X. Біан досліджують характеристики
безпеки під час експлуатації транспортного засобу для забезпечення необхідної
безпечної

відстані

на

підставі

моделі

car-following

з

використанням

молекулярної динаміки. Розроблена модель застосована для опису залежності
між поздовжньою і поперечною безпечними відстанями за умови, що лідуючий
транспортний засіб зберігає рівномірне уповільнення. Отримані у роботі
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результати мають наукову цінність для теорії стеження за автомобілем і
мікроскопічного моделювання руху.
У роботі С. Хосеніні та інших вчених використано методи обробки
зображень для розробки інтерактивної системи, яка обчислює поздовжні
відстані між транспортними засобами. Але ця система спрощує контроль
безпечних

відстаней

високотехнологічних

між

автомобілями

приладів.

Головна

через

відсутність

концепція

роботи

бортових
полягає

у

використанні швидких і ефективних алгоритмів для розрахунку положення
кожного транспортного засобу на зображеннях. Така система зберігає у пам’яті
місце порушення у разі не дотримання водієм безпечної дистанції і може бути
використана як контролююча органами поліції.
Х. Віном та М. Вангом запропоновано систему щодо зниження
ймовірності виникнення задніх зіткнень. Одним з ключових елементів у системі
запобігання таких зіткнень є створення ефективної математичної моделі
безпечної відстані, яка враховує динамічний і кінематичний аналіз процесу
гальмування транспортного засобу. Використання авторами програмного
забезпечення MATLAB дало змогу довести достовірність використаних
методів.
У роботі В. В. Ширіна визначено, що застосування відомих моделей
транспортного потоку для визначення пропускної здатності автомобільних
доріг ускладнене через розбіжність значень дистанції між автомобілями в
потоці. На підставі експериментальних досліджень визначено характер
взаємозв’язку дистанції між автомобілями з обраною водієм швидкістю руху,
значення якої розглядається в різних діапазонах.
M. Лоі та M. Тангом запропонована спільна система попередження про
зіткнення транспортного засобу, що заснована на останніх досягненнях у
системах позиціонування та бездротових комунікаційних технологіях. Для
поліпшення системи запропоновано графічну модель для опису взаємодії між
декількома транспортними засобами на визначеній дорозі і в певний час. На
підставі аналізу усіх транспортних засобів в безпосередній близькості від
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досліджуваного автомобіля розроблено графік взаємодії, в якому враховують
такі властивості транспортних засобів, як положення, швидкість, напрямок
тощо.
У роботі Р. Лі вказується, що самокеровані транспортні засоби, як нова
технологія, потребують часу для того щоб довести їхню безпеку. Як ефективно
управляти

розвитком

автоматичного

водіння

і

забезпечувати

безпеку

дорожнього руху, безумовно, буде однією з важливих завдань управління
дорожнім рухом в майбутньому. Вказано, що на сьогодні не існує повної
системи для оцінки стандартних і безпечних характеристик автономних
транспортних засобів. Автор використовує метод математичної статистики для
оцінки нижньої межі того, яка має бути вибірка відстаней проїжджаючих під
час дорожнього випробування автономних транспортних засобів, щоб
встановити безпечність руху.
У своїй роботі В. А. Мохнєв вказує, що під час руху транспортного
засобу в щільному транспортному потоці необхідно здійснювати моніторинг
безпечної дистанції.

Для цього запропоновано алгоритм забезпечення

безпечної дистанції між автомобілями в потоці. В основі алгоритму закладено
математичний апарат теорії ризику.
Р. М. Швець та С. А. Осташевським запропоновано альтернативний
підхід

до

автоматичного

керування

дистанцією

між

автомобілями

у

транспортному потоці (колоні) для інформаційно-індикаторної системи
попередження зіткнень.
М. П. Малиновським на підставі зв'язків між дистанцією і стійкістю руху
розроблена математична модель поздовжнього зближення з зовнішніми
об'єктами, яка дає змогу обґрунтувати вибір дії між об'їздом і екстреним
гальмуванням при збереженні стійкості. Для реалізації запропонованого методу
розроблено алгоритм комплексної системи активної безпеки, функціональний
склад якої обумовлений взаємозв'язком факторів, що впливають на стійкість
руху.
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Таким чином, на підставі останніх досліджень, що стосуються систем
допомоги водієві для підтримки дистанції, вченими запропоновано різноманітні
моделі. Але у них практично не освітлюються питання одночасного
забезпечення комфортних умов руху і безпеки водія. Враховуючи фактори, за
якими визначається дистанція, була розроблена розрахункова схема для
подальшої побудови моделі для оцінювання дистанції в програмному
середовищі MATLAB Simulink. В межах дослідження, що проводиться,
розглядається гальмування в колоні з трьох транспортних засобів. Для
розрахунку враховується положення та швидкість транспортних засобів в
певний момент часу, сила опору руху, що діє на автомобілі та тягові сили усіх
транспортних засобів. За основу приймається величина зменшення номінальної
дистанції. В цьому випадку враховується, що на транспортні засоби діють
керовані сили, які зменшують або збільшують швидкість руху транспортних
засобів. Отже модель має оцінювати різницю сил тяги транспортних засобів.
Причому тягові сили мають бути такими, щоб за умови безпеки руху
забезпечити комфорт водію і пасажирам.
Тематика: Інші професійні науки (Комп’ютерні науки)
РОЗРОБКА ВІРТУАЛЬНОЇ КАРТИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курин М.В.
здобувач вищої освіти факультету математики та інформатики
Батишкіна Ю.В.
кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних
технологій та методики викладання інформатки
Рівненського державного гуманітарного університету
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Віртуальна карта – технологія, що об'єднує традиційні операції при роботі
з базами даних, такими, як запит і статистичний аналіз, з перевагами
повноцінної візуалізації і географічного (просторового) аналізу, які надає карта.
Ці особливості відрізняють віртуальну карту від інших інформаційних систем і
забезпечують унікальні можливості їх застосування в широкому спектрі
завдань, пов'язаних з аналізом і прогнозом явищ і подій навколишнього світу, з
осмисленням і виділенням головних факторів і причин, а також їх можливих
наслідків, з плануванням стратегічних рішень і поточних наслідків зроблених
дій [1].
Для того, щоб майбутні студенти Рівненського державного гуманітарного
університету змогли мати доступ до віртуальної карти з будь-якої точки світу,
було вирішено створити вебсторінку, на якій міститиметься вся необхідна
інформація про університет. Вейбсайти розміщуються на відповідних доменних
іменах (доменах), тому було вирішено зареєструвати домен www.rshu.pp.ua,
який тимчасово буде відповідати за розміщення віртуальної карти в мережі.
Згодом планується її перенесення на офіційний домен.
Для розробки віртуальної карти РДГУ було використано Adobe Illustrator
та WordPress. Adobe Illustrator – це програма для роботи з векторною графікою.
Завдяки Adobe Illustrator можна створювати векторні зображення будь-якого
рівня складності, швидко і точно перетворювати намальовані вручну
відскановані ескізи, фотографії, або інші растрові зображення в редаговані
векторні контури, а інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і легкий доступ до всіх
функцій програми забезпечать професійний рівень контролю всього процесу
створення графіки. WordPress – це програмна оболонка, яка дозволяє легко
вводити і редагувати дані: текст, зображення, додавати і видаляти сторінки,
тобто, керувати сайтом в режимі онлайн, без ґрунтовних знань HTML, мов
програмування та інших спеціальних навичок. CMS містить комплекс найбільш
поширених

модулів

–

наприклад,

систему

коментарів,

голосування,

фотогалерею тощо, які не доведеться шукати і додавати до сайта окремо.
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Розроблений сайт містить іформацію про РДГУ, а саме: адреси
навчальних корпусів, їх евакуаційні плани та зображення всіх аудиторій.
Робота по створенню віртуальної карти в університеті триває уже кілька років
[2], на даний момент візуалізовано три навчальні корпуси.
Макет

приміщення

був

створений

за

допомогою

програмного

забезпечення Adobe Illustrator (рис.1), а сам дизайн цього макету розроблявся на
WordPress за допомогою HTML та CSS стилів (рис.2). Самі ж зображення
аудиторій навчального закладу додавалися через WordPress (рис.3).

Рис. 1. Макет поверху в програмному забезпеченні Adobe Illustrator

Рис. 2. Макет поверху в WordPress
Об’єднавши додаток «Переглядач вулиць» від Google та плагін для
створення панорам від WordPress, була додана можливість перегляду аудиторій
в 360 градусів безпосередньо на сторінці віртуальної карти.
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Рис. 3. Панорамне зображення аудиторії
Розроблена

віртуальна

карта

університету

пропонує

користувачу

оволодіти інформацією про навчальний корпус у зручній формі, що буде
доступна на будь-якому смартфоні, планшеті, комп’ютері у будь-який час.
Саме

вона

дозволить

студентам

та

гостям

Рівненського

державного

гуманітарного університету краще орієнтуватися у кормусах та аудиторіях
закладу.
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Тематика: Інші професійні науки
ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ЯК КЛЕЮ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЇ ПЛІВКИ
НА ПРОЦЕС ПРОГРІВАННЯ ПАКЕТА ШПОНУ У ВИРОБНИЦТВІ
ФАНЕРИ
Кусняк І.І.
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна,
асистент кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів,
целюлози та паперу
Копанський М.М.
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна,
к.т.н., доцент кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів
целюлози та паперу
Термопластичні плівки мають хороший потенціал для використання їх як
клею для виробництва фанери на основі лущеного шпону, а саме:
 дає змогу скоротити цикл виготовлення фанери (відсутність операції
приготування рідкого клею);
 підвищує культуру виробництва;
 зменшує токсичність готового матеріалу;
 відпадає потреба в чищенні обладнання для нанесення клею (за його
відсутності).
Мета дослідження – встановити тривалість прогрівання пакета шпону в
процесі

пресування

листів

шпону із

термопластичним полімером.

В

експериментах для виготовлення фанери використовували лущений березовий
шпон розміром 300×300×1,6 мм і вологістю 6±2%. Листи шпону відбиралися
візуально

без

видимих

дефектів.

Для

склеювання

листів

шпону

використовували термопластичну плівку з поліетилену низької густини (ПЕНГ)
витратою 130 г/м2 та 190 г/м2. Листи шпону у пакеті вкладалися із взаємно
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перпендикулярним напрямком волокон деревини у суміжних шарах. Між
суміжними листами шпону вкладали термопластичну плівку (замість нанесення
шару рідкого клею).
Щоб зрозуміти розподіл температури всередині пакета шпону під час
гарячого пресування необхідної для розтікання термопластичного полімеру
ПЕНГ на поверхні шпону, було застосовано термопару, яку під час формування
пакета шпону розміщували в середині пакета та підключали до цифрового
мультиметра (рис. 1).

Рисунок 1. Схема заміру температури всередині пакета шпону за
допомогою термопари і цифрового мультиметра: 1–плити преса; 2–
термопластична плівка ПЕНГ; 3–лущений шпон; 4–термопара; 5–
цифровий мультиметр РТ-0102.
Сформований пакет шпону пресувався в гідравлічному пресі за
наступними режимними параметрами (табл. 1)
Таблиця 1
Умови виробництва фанери
Випробуван
ня
1
2
3
4
5
6

Умови виробництва фанери
Вид
Витрата
Температура
2
клею
клею, г/м
пресування,
о
С
130
140
190
130
ПЕНГ
160
190
130
180
190

Тиск пресування, Час
МПа
пресування, хв

1,8

6,5
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В момент зімкнення плит преса включали секундомір. Температуру
всередині пакета фіксували кожну секунду до того часу, поки вона не досягла
температури пресування (рис. 2).

Рисунок 2. Криві розподілу температури всередині пакета шпону під
час гарячого пресування
Важливим фактором у виробництві фанери склеєної термопластичними
плівками є їх температура плавлення [1]. Температура плавлення всередині
пакета шпону була досягнута за 120–125 с, 75–85 с та 60–80 с, відповідно для
температур пресування 140 оС, 160 оС, 180 оС та витрати полімеру від 130 до
190 г/м2. Зі збільшенням температури пресування, швидкість нагрівання пакета
шпону збільшується, а із збільшенням витрати клею – зменшується. Цю
залежність можна пояснити тим, що зі збільшенням температури клейового
шару (плівки), зумовлюється перехід полімеру із високоеластичного стану у
в’язкотекучий (Тт – Тд), посилюється тепловий рух молекул і покращується
процес проникнення рідкого полімеру в порожнини шпону, утворюючи
механічне блокування [2–4]. Зі збільшенням витрати термопластичної плівки,
більша кількість рідкого полімеру проникає в шпон і заповнює більшу кількість
його клітин та судин, що сповільнює проникання тепла крізь поверхню шпону.
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Тривалість прогрівання пакета шпону склеєного термопластичною
плівкою ПЕНГ залежно від температури пресування та витрати полімеру була
250–370 с (4,2–6,12 хв).
Висновок:
Встановлено закономірності впливу витрати термопластичної плівки на
процес

прогрівання

пакета

шпону

в

процесі

пресування.

Тривалість

прогрівання пакета шпону із збільшенням температури пресування від 140 до
180 оС зменшується, а із збільшенням витрати плівки від 130 до 190 г/м2 –
збільшується.
Отримані результати дають змогу підвищити ефективність процесу
пресування

пакета

шпону

склеєного

термопластичним

полімером

у

виробництві фанери.
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Тематика: Інші професійні науки (Технічні науки)
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ЦЕХА ХОЛОДНОЙ
ПРОКАТКИ НА СНИЖЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
ОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ СТАЛИ
Кухарь В.В.
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
Нагнибеда Н.Н.
аспирант
Калатало А.В.
магистрант
Кафедра обработки металлов давлением,
Государственное высшее учебное заведение «Приазовский
государственный технический университет», г. Мариуполь
Коррозионная

стойкость

является

важной

эксплуатационной

характеристикой изделий из оцинкованной стали, достижение которой должно
обеспечиваться наличием цинкового покрытия на металле. Однако, на практике
имеют место случаи, когда, ввиду несовершенства технологий изготовления
оцинкованного листа и последующей металлопродукции из него (армирующих
и строительных профилей, ограждений, профилированных настилов и др.),
поставки или хранения изделий из оцинкованной стали, происходит их быстрое
корродирование. Данный процесс считают необратимым, а работе [1] прямые
затраты на борьбу с коррозией указаны для Великобритании, Японии,
Австралии, Китая, Швеции, Кувейта, Финляндии и Германии на уровне 1…3 %
от ВВП, а затраты, связанные с коррозией в США, указаны на уровне
1 триллион долларов. Причем с каждым годом отмечается рост данных
расходов, что свидетельствует о глобальном уровне проблемы.
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Цинковое покрытие играет роль двойного назначения [1, 2]: (a) барьера,
защищающего основной металл; и (б) «жертвенного» анода (гальваническая
защита), перетягивающего на себя активные коррозионные процессы.
Коррозионная стойкость оцинкованной металлопродукции обеспечивается
двухсторонним цинковым покрытием, наносимым различными способами: hot
dip galvanization, spray galvanization, galvaneeling, электроосаждением и пр.
Оцинкование

листового

металла

в

цехах

холодной

прокатки

осуществляется методом непрерывного горячего окунания в цинковый расплав
чистотой 99 %. Суммарная масса цинка на двух поверхностях рулонной стали
должна составлять не менее 275 г/м2, что обеспечивает коррозионную
стойкость профилей в течение не менее 25 лет (по утверждению источника [3])
при эксплуатации в условиях неагрессивной или слабоагрессивной среды. При
указанном расходе цинка толщина защитного слоя составляет не менее 20 мкм.
Таким образом, существенное влияние на возникновение и развитие
процессов коррозии продукции из оцинкованной стали оказывает целый
комплекс

факторов,

связанных

с

изготовлением

исходного

сырья

и

непосредственно самой металлопродукции (профилей, ограждений, панелей и
др.).

А именно [3, 4]:

тщательность

очистки

от

окалины

исходных

горячекатаных рулонов, подверженных дальнейшему травлению и смывке
кислоты с поверхности стальных рулонов с использованием органических
эмульсий, прочность нанесенного цинкового покрытия, способность его
деформироваться вместе с основным листовым металлом без растрескиваний и
отслоений, отсутствие задиров и царапин при транспортировке и движении
полосы по рольгангу, в валках, ножах и других устройствах и т.п.
Выявление причин коррозии металлопродукции из оцинкованной стали
представляет собой актуальную и комплексную задачу, которая требует
изучения целого ряда условий: производства исходного сырья – рулонов
оцинкованной стали, транспортировки и хранения сырья. В проведенной работе
выделены и проанализированы производственные воздействия, которым
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подвергается оцинкованная сталь при производстве в цехе холодного проката
(ЦХП), способствующие ускорению процессов коррозии металлопродукции.
Рассматривали технологию производства рулонной оцинкованной стали
по переделам цеха холодного проката. В качестве исходной заготовки для
производства

холоднокатаных

и

оцинкованных

полос

используют

горячекатаные рулоны, поставляемые со стана горячей прокатки. На
поверхности горячекатаных полос имеется воздушная (и местами печная)
окалина. Технологический процесс производства оцинкованной полосы в ЦХП
состоит из следующих основных этапов: а) удаление окалины с поверхности
горячекатаной полосы на непрерывно-травильных агрегатах (НТА) НТА-1 или
НТА-2; б) холодная прокатка травленой полосы на непрерывном 4-х клетевом
стане; в) нанесение цинкового покрытия на агрегатах горячего непрерывного
цинкования (АГНЦ) АГНЦ-1 или АГНЦ-2у. Для предупреждения коррозии
покрытия при транспортировке и хранении оцинкованного металла его
пассивируют в растворе хромового ангидрида или промасливают.
В результате проведенного исследования технологического процесса
оцинкования полосы в условиях ЦХП установлены следующие основные
причины появления коррозии металла после НТА: наличие одноводного
купороса в травильных ваннах; недостаточная промывка поверхности полосы,
засорен коллектор; неудовлетворительная сушка поверхности полосы после
промывки; простой полосы в ваннах промывки; увлажнение рулонов после
сушки; неравномерное и недостаточное покрытие поверхности смазкой; низкая
температура промасливающей эмульсии; низкое процентное содержание
промасливающей эмульсии; бортовка полосы из-за нарушения центровки;
нарушение гуммировки на отжимных роликах.
Загрязнения

на

полосе

после

прокатки

также

приводят

к

ее

корродированию. При этом установлены следующие причины появления
загрязнений на полосе после прокатки: грязная эмульсия; попадание масла на
поверхность полосы и валков из маслосистем стана; наличие эмульсии на
полосе после 4-ой клети стана; наличие продуктов травления на полосе.
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Среди причин, приводящих к появлению и развитию коррозии, следует
обозначить дефекты горячего оцинкования. Отслоение покрытия, как дефект,
встречаются в двух видах [5, 6]: первый — отделение верхнего слоя покрытия
от слоя железоцинкового сплава (иногда этот эффект называют «шелушением»)
и второй — отделение покрытия от основного металла, включая слой
железоцинкового сплава. Основными причинами отслоения покрытия являются
механические воздействия (удары, изгибы), температурное воздействие
(медленное охлаждение оцинкованных изделий или эксплуатация их при
температуре около 200 °C и выше). Причиной отслоения покрытия может также
являться абсорбированный стальной поверхностью водород, который при
выделении приводит к появлению вздутий (пузырей) на оцинкованной
поверхности. В случае оцинкованной полосы причиной отслоения покрытия
может служить низкая прочность сцепления покрытия с основой, которая
зависит от химического состава стали, подготовки полосы, содержания
алюминия в расплаве цинка и температуры расплава.
Выводы. На основании анализа процесса производства холоднокатаной
оцинкованной рулонной стали в условиях ЦХП установлены недостатки
технологии, вызывающие коррозию металлопродукции, возникающие на этапах
травления

исходной

горячекатаной

полосы,

холодной

прокатки

на

непрерывном 4-х клетьевом стане и при нанесении цинкового покрытия.
Показано, что при удалении окалины с поверхности горячекатаной
полосы способом горячего сернокислого травления причинами последующей
коррозии рулонов и полос являются: наличие одноводного купороса в
травильных ваннах; недостаточная промывка поверхности полосы, засорен
коллектор; неудовлетворительная сушка поверхности полосы после промывки;
простой полосы в ваннах промывки; увлажнение рулонов после сушки;
неравномерное и недостаточное покрытие поверхности смазкой; низкая
температура промасливающей эмульсии; низкое процентное содержание
промасливающей эмульсии; бортовка полосы из-за нарушения центровки;
нарушение гуммировки на отжимных роликах.
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На

этапе

холодной

прокатки

установлены

причины

появления

загрязнений на полосе, ускоряющие её корродирование: грязная эмульсия;
попадание масла на поверхность полосы и валков из маслосистем стана;
наличие эмульсии на полосе после 4-ой клети стана; наличие продуктов
травления на полосе. На этапе нанесения цинкового покрытия методом
горячего непрерывного цинкования окунанием установлены следующие
причины, реализация которых приводит к ускоренному корродированию
оцинкованного

металла:

плохое

удаление

жировых

и

механических

загрязнений, некачественная промывка полосы и её сушка; нарушение
технологии оцинкования с получением нерегламентированной толщины слоя
цинка (с его отслоением или растрескиванием при последующее пластической
деформации); нарушение технологии пассивирования и плохой отжим
пассивирующего раствора.
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Тематика: Державне управління
РЕГУЛЮВАННЯ СТРЕСУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ
Кучеренко В.В.
магістрант кафедри технологій управління
Національного університету «Львівська політехніка»
Лучко Г.Й.
к.е.н, доцент кафедри технологій управління,
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
У сучасному світі людина дедалі більше зазнає впливу стресових
факторів у їх найрізноманітніших проявах. Найбільш поширеним на сьогодні є
визначення стресу як взаємодії між ситуацією та індивідом – це психологічний
та фізичний стан, який виникає, коли ресурсів індивіда недостатньо для того,
щоб впоратися з вимогами і тиском ситуації. Саме тому стрес може виявлятися
з тією чи іншою вірогідністю в залежності від самої ситуації чи індивіда [3].
Стрес може негативно вплинути на досягнення цілей, як окремих особистостей,
так і цілих організацій.
Інше визначення стресу, згідно зі Стівеном Палмером, звучить так: стрес
це «психологічна, фізіологічна і поведінкова відповідь індивіда в разі
відсутності відповідності між вимогами, покладеними на нього/неї, та
здатністю відповідати цим вимогами, що з часом призводить до погіршення
здоров’я» [1].
Місце роботи постає джерелом як вимог і тиску, що спричиняє стрес, так
і структурних і соціальних ресурсів, що протидіють стресу. Робочі фактори, що
були визнані як пов’язані зі стресом та ризиками для здоров’я, також можна
поділити на ті, що стосуються змісту роботи та такі, що пов’язані з соціальним
та організаційним аспектом роботи. Факторами, що стосуються самої роботи
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можуть бути довгий робочий день, перепрацьовані години, надмірне
навантаження, обмежені часові рамки, складні чи специфічні завдання,
відсутність перерв, нечітко визначені цілі та задачі роботи, одноманітність та
несприятливі умови праці [2]. Значно більше може бути організаційних та
психологічних факторів: конфліктуючі посадові ролі та рамки, стосунки на
робочому місці, корпоративна культура, схильні до критики вимогливі
керівники, зміни організаційної структури, низький рівень заробітної плати,
відсутність можливості розвитку та кар’єрного зростання, невідповідність
робочих обов’язків потенціалу працівника, відсутність соціальної підтримки,
недостатня участь у прийнятті рішень, конфліктні вимоги або нечітко
сформовані очікування від результату роботи.
Тому для ефективної діяльності організації доцільним є запровадження
техніки стрес-менеджменту. Стрес-менеджмент (згідно з визначенням Gale
Encyclopaedia of Medicine) – це сукупність технік та програм, що мають на меті
допомогти людям ефективно справлятися зі стресом, завдяки аналізу
специфічних факторів стресу та вживанні позитивних заходів, щоб мінімізувати
їх вплив [1].
Запобігання та менеджмент стресу на робочому місці вимагає втручання
на організаційному рівні, оскільки саме організація спричиняє стрес.
Організаційні заходи можуть бути різних типів, варіюючи від структурних
(наприклад, рівні персоналу, робочий графік, фізичне середовище) до
психологічних (до прикладу, соціальна підтримка, контроль робочого процесу,
взаємодія між працівниками) [3].
Працівники або ж члени команди, які страждають від стресу на робочому
місці, можуть спричиняти нижчу продуктивність, неефективність роботи,
невчасно виконані завдання, плинність кадрів тощо. Тому одним із завдань
менеджера, керівника чи роботодавця має бути запобігання та регулювання
стресу на робочому місці.Можна виділити такі принципи та заходи з
попередження та управління стресом на робочому місці з боку менеджера та
організації.
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З боку організації:
умови



праці,

адаптовані

до

різноманітних

фізичних

та

психологічних потреб людей;
надання працівникам можливості брати участь в регулюванні



власної ситуації на робочому місці та в процесах зміни і розвитку їх роботи;
технологія



та

організація

робочого

процесу

повинні

бути

сформовані так, щоб працівники не зазнавали фізичної чи психологічної
напруги;
строго контрольованої чи обмеженої роботи потрібно уникати або



обмежувати, важливо брати до уваги розподіл робочих годин;
умови праці повинні надавати можливості для професійного та



особистісного

зростання,

а

також

самореалізації

та

професійної

відповідальності.
З боку менеджера:
консультування працівників – з метою дізнатися про специфічні



фактори, що роблять роботу стресовою, спілкування з працівниками може
також зменшити невпевненість в їх роботі та майбутньому;
спілкування з працівниками один-на-один – особиста комунікація



дасть змогу працівнику відчути, що його чують та розуміють;
регулювання конфліктів на робочому місці позитивним шляхом –



повага

гідності

кожного працівника, нетерпимість до

зловживань та

принижень;


надання можливості працівникам брати участь у прийнятті рішень,

що впливають на їх роботу – що працівники більше залучені в процес, то більш
віддані роботі;


уникнення нереалістичних часових рамок – робоче навантаження

повинно відповідати можливостям та ресурсам працівників;


чіткість очікувань – ролі, цілі, задачі та обов’язки працівників

повинні бути чітко визначеними;
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заохочення ініціативи винагородою – робочі досягнення повинні

бути схвалені як вербально, так і на організаційному рівні, а також заохочення
можливості соціальних взаємодій серед працівників [3].
Втілення програм зі стрес-менеджменту в роботу організації є потенційно
комплексним та складним і вимагає ретельного планування, враховуючи
можливі перешкоди боротьбі зі стресом [4].
Отже, проаналізувавши фактори, які спричиняють стрес на робочому
місці та розглянувши можливі шляхи їх запобіганню, можна стверджувати, що
успіх в регулюванні та запобіганні стресу залежить від культури організації.
Стрес слід розглядати як корисний інструмент для направлення дій, а не як
слабкість особистості. Надзвичайно важливою є культура відкритості та
розуміння, без звинувачення та критики на робочому місці[3]. Створення такої
культури вимагає активного лідерства та позитивних рольових моделей з
верхівки організаційної структури, розвиток та втілення політики регулювання
стресу по всій організації та систем ранньої ідентифікації проблем задля
перегляду та вдосконалення існуючих стратегій.
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Тематика: Історичні науки
УЧАСТЬ КОЗАКІВ У БИТВАХ ТА ПОЛІТИЦІ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ
Кучма А.Ю.
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського, студентка
Козацтво – унікальний феномен української історії, що лишив по собі не
лише слід в українській військовій, політичній історії, культурі, але й
міжнародній світовій політиці. Являючи собою могутню військову силу воно
активно використовувалось європейськими державами у внутрішньо- та
зовнішньополітичних протистояннях, результат яких визначав сьогоденну
історію Європи та світу.
Однією з головних причин, що спонукала козаків йти у найманці –
простий брак грошей. Потреба піклування про себе, сім’ю, старих, калік,
козацьких вдів й сиріт, зброю, провізію, коней та багато іншого постійно
вимагали значних фінансових ресурсів. Уряд Речі Посполитої не міг повністю
профінансувати дані потреби. Відомо, що у 1614 році реєстровим козакам (1000
осіб) на рік виділяли 10 тисяч zł, а у 1630-х роках реєстровців вже було 8 тисяч
і їм призначалося 100 тисяч zł (1 злотий дорівнював вартості 0,1687 г золота).
Проте це стосувалося лише реєстрових козаків, решта – близько 50 тисяч, мали
здобувати кошти самостійно. Самостійні походи не приносили потрібного
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достатку та й часто критикувалися як розбійницькі, що змушувало їх все
частіше і частіше йти на службу до різних європейських монархів [7].
У кінці XVI сторіччя козаки вже були відомі, як сильний, відважний та
вольовий народ. Через це, багато хто бажав бачити їх у своєму війську.
Польський король був не проти найманства запоріжців, бо таким чином, вони
спрямовували всю свою енергію на поле битви, а для польського уряду, то було
меншим злом.
Під кінець XVI століття Австрійські Габсбурги воювали з османами, та їм
бракувало сил, тому у 1594 році вони домовилися з козаками щодо їх походу до
Молдови та Валахії, що знаходилися під протекторатом турецького султана.
Керував походом Северин Наливайко. Він зібрав дванадцятитисячне козацьке
військо й завдав молдаванам фіаско. Завдяки цьому, місцевий володар
тимчасово визнав владу Габсбургів [6]. А січовики відтоді стали ще більш
популярною мілітарною силою, яка могла перевернути хід бою на користь
свого наймача.
1618 рік відомий початком першої загальноєвропейської Тридцятирічної
війни (1618-1648) між союзом католицьких і коаліцією протестантських
держав. Католиків підтримували: Священна Римська імперія, Іспанія, Австрія,
Католицька Ліга, італійські міста-держави; протестантів — Англія, Данія,
Швеція, Голландія, а також католицька Франція [1]. Це протистояння вимагало
залучення кваліфікованого війська, якого бракувало роздрібненим князівствам
та маленьким державам. Таких найманих воїнів у Європі називали — кнехти
(тобто «гвіздки»). Ця війна, була дуже вигідною для запоріжців, через те, що
було багато замовників, тому козаки активно приймали участь у цій війні, на
боці того монарха, який залучав їх до служби.
Жовтень 1619 року 10 тисяч козаків-лісовчиків під керівництвом
полковників Кличковського та Русиновського прибули до Закарпаття на
запрошення Фердинанда II Габсбурга. Трансільванський князь Бетлен Габор та
чеські загони оточили імперські сили у Відні, тому вони (імператорські сили)
були у тяжкому становищі [2]. 22 листопада козаки-лісовчики розгромили
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трансільванців й оточили міста Кошице і Пряшев у Словаччині, цим вони
змусили війська протестантського блоку якнайшвидше зняти облогу Відня. Та,
так сталося, що австрійці відмовились виплачувати козакам гроші в повному
обсязі, саме тому у середині грудня 1619 року запоріжці повернулися на Січ.
А ось у 1631 році, 3 тисячі козаків брали участь в бойових діях у Сілезії.
То була битва між Саксонією та Священною Римською Імперією. Січовики
були на боці військ імперського генералісімуса Альбрехта Валленштейна [6].
Він признавав їх силу й тактику. Збереглися відомості про те, що Валленштайн
вимагав у Сигізмунда III, саме козаків, з яких австрійські генерали утворювали
ескадрони легкої кінноти у підрозділах імперських генералів Верта й Галласа.
У тижневику № 81 (1631 р.) «Gazette de France» можна знайти
інформацію про чотиритисячний загін козацької кінноти під керівництвом
полковника Тараського, який під знаменами імператора воював у Люксембурзі
проти французьких військ генерала де Суассона. Після першої невдалої атаки,
французи писали: «козаки напали на французів зі страшним криком; наші люди
(французи), не звикли до такого крику, так злякалися, що почали тікати і
відступили до болота на іншому березі річки...» 2.
Умови служби запоріжців завжди визначалися контрактами. Український
історик Олександр Баран, що працював у віденських архівах, опублікував деякі
пункти угоди між австрійським імператором та козаками 1635 року. За
договором полковник (П. Носковський) отримував щомісяця 200 талярів,
капітан – 100, хорунжий – 50, а звичайний запорожець – до 6. Але, умови
договору не завжди виконувалися австрійським урядом [5]. Через це 1631 року
відбулась козацька рада, на якій вирішили розірвати контракт з Австрією.
Тривалі переговори та часткова виплата боргу допомогли розв’язати цю
проблему. Та, все ж таки, восени 1636 року січовики покинули службу й
повернулися через Сiлезію до Речі Посполитої.
У 1644 року відбулася зустріч Богдана-Зиновія Хмельницького з послом
Франції графом де Брежі у Варшаві. Після цієї зустрічі граф написав листа до
кардинала Мазаріні, у якому йшла мова про таке: «...Козаки дуже відважні
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вояки, непогані вершники, досконалі піхотинці, здатні до захисту фортець... Що
стосується служби козаків у його величності, то, якщо війни з турками не буде,
Хмельницький

готовий

допомогти

мені

в

цій

справі».

Цей

вислів

прорекламував запоріжців так, що через деякий час Франція вирішила взяти їх
на службу.
За 10 років французи не змогли заволодіти містом-фортецею Дюнкерк,
яку також називали "ключем від Ла-Маншу" [5]. Англія та Нідерланди
намагались допомогти, та все марно, тому Франція вирішила звернутися до
українського козацтва. У жовтні 1645 року, після довгих переговорів
2600 воїнів (1800 піших і 800 кінних козаків) через польський порт Гданськ
вирушило до Кале, а з нього – до фортеці. Під орудою Сірка козаки розгромили
іспанську ескадру в абордажній битві, полонили адмірала та змусили його
допомогти в захопленні форту Мадрик [4]. В той самий час, з іншого боку
Дюнкерка прибули загони Хмельницького та військо принца Конде.
Дочекавшись ночі, козаки увірвались у місто та змусили іспанців капітулювати.
У 1683 р. відбулася Віденська битва – перша і найважливіша битва Війни
«Священної ліги», згідно з «Odsiecz Wiedenska 1683 roku» Дж. Віммера в ній
брало участь 3700 козаків. Результатом цієї битви був розгром османського
війська візира Кари-Мустафи.
Отже, військова майстерність козаків сприяла затвердженню не лише
слави та зміцненню фінансової стабільності Січі, але й формуванню
зовнішньополітичного іміджу козацтва. Козацька Україна починає визнаватися
Європейськими державами не лише як військова сила, але й як політична
організація, держава. Підтвердженням чому слугує визнання Швецією України
та погодження на політичний протекторат. Успішність війн за участю козаків
визначав і курс розвитку Європи, мав не лише політичний, але й культурний
вплив. Значна частина козаків після походів одружувалась та лишалася жити
там. Такі випадки мали велике зовнішньополітичне значення на прикладі хоча б
Орлика та його дітей.
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Тематика: Психологічні науки
ТРИВОЖНО-ФОБІЧНІ РОЗЛАДИ СЕКСУАЛЬНОГО ЗМІСТУ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА РІВЕНЬ СЕКСУАЛЬНОЇ ЗАДОВОЛЕНОСТІ
Кушнір А.Т.
студентка IV курсу, о.п. «Психологія»
Донецький Національний Університет імені Василя Стуса
Тривожно-фобічні розлади становлять досить великий відсоток звернень
до сексопатолога [21]. За даними різних авторів (Васильченко Г.С, Кон И.С,
Мастере У., Джонсон В., Каплан Х.С. та інші) невротичні розлади у вигляді
тривожно-фобічних і обсесивно-фобічних проявів є стрижневим симптомом у
30% пацієнтів сексолога, а супутнім - майже у 90% випадків. Подібні розлади
можуть ставати причиною.
Підвищення уваги до питань сексуальності та сексуальної поведінки з
боку засобів масової інформації, ототожнення сексуальної і особистісної
успішності людини, призводять до зростання внутрішньої напруги при
взаємодії з сексуальною сферою, що в свою чергу відбивається на
психологічному здоров'ї людини. дисгармонії подружніх пар.
Це пов'язано з високою соціальною і фізіологічної значимістю
сексуальної функції, особливо у чоловіків. Ситуація, в якій статевий акт в
якихось параметрах не відповідає якимсь, можливо, нереальним, критеріям,
частиною осіб розцінюється як стресова, що несе в собі якусь загрозу
особистого благополуччя і успішній міжособистісній взаємодії. У зв'язку з
особливостями виховання і сексуальної освіти, певна тривожність або навіть
чітко окреслена тривога з приводу майбутньої близькості може бути присутня
до початку статевого життя, але може спостерігатися і після початку статевого
життя людини.
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У психологічній літературі виділяють синдром тривожного очікування
сексуальної невдачі – СТОСН. Синдром тривожного очікування сексуальної
невдачі (СТОСН) - один з найбільш часто діагностованих і універсальних
сексопатологічних синдромів у чоловіків, які звертаються за допомогою до
сексолога. Детально він був вивчений в СРСР у другій половині 80-х - початку
90-х років ХХ ст. [7, 8, 10]. У західній літературі СТОСН відомий під назвою
«fear of sexual failure» (Страх / боязнь / побоювання сексуальної невдачі
[англ.]). Основним в цьому синдромі є страх неможливості виконати статевий
акт або порушення здатності до повноцінного його здійснення. Цей страх
максимально виражений в обстановці інтимної близькості, що, як правило,
призводить до порушення сексуальних функцій внаслідок їх дезавтоматизаціі.
СТОСН може існувати в двох іпостасях: в формі тривожного побоювання
сексуальної невдачі, яка характеризується нав'язливими думками про можливу
сексуальну невдачу і гіперконтроль напруги статевих органів, а також у формі
страху сексуальної невдачі (Коітофобіі).
Всі фобічні розлади характеризуються надзвичайною стійкістю і
схильністю до генералізації [6, 12]. При цьому фобії мають тенденцію
розвиватися вже після подолання невротичної ситуації, без продовження дії
психотравми, як причини розвитку даної фобії. Ця закономірність особливо
відноситься до коітофобіі.
Фобічний розлад з часом включає в себе також і обсесивні переживання.
При цьому розвиток обсесивно-компульсивних і тривожно-фобічних розладів
залежить не стільки від сили психотравмуючої дії, скільки від надзвичайно
стійкої фіксації первинної реакції переляку перед тим, що відбувається [9].
Розбіжність очікувань і результатів інтимного спілкування відбувається
на порядок частіше, ніж повний збіг. При цьому розвивається фрустрація, що
включає в себе як психічний, так і тілесний компоненти. Виразність фрустрацій
і їх подальший можливий патогенний вплив, як правило, не піддаються
прогнозуванню. Для різних людей один і той самий зовнішній вплив або
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внутрішній стан при близькості може бути незначною дрібної подробицею або
найсильнішим стресом, психологічною травмою в широкому сенсі цього слова.
Коітофобію умовно можна віднести до розряду соціофобій, хоча,
ймовірно, лише ця фобія відноситься до настільки потужного і природного
фізіологічного процесу, як соціалізований статевий інстинкт. Але, не дивлячись
на те, що у вузькому сенсі слова «коітофобія» - це страх сексуальних відносин,
насправді, захворювання пов'язане саме з необхідністю спілкування з іншою
людиною, з пильною увагою до своєї персони з боку партнера.
У той же час коітофобія, як будь-який інший тривожно-фобічний розлад,
характеризується абсолютно чіткими ознаками, аналіз яких по відношенню до
пацієнта будь-якої статі дозволяє правильно діагностувати його стан.
Невротична фобія включає в себе нав'язливі переживання страху з чіткою
фабулою, яка загострюється в суворо визначених ситуаціях. При цьому
переживання страху мають яскравий, чуттєвий характер - поряд з чітким
розумінням необгрунтованості страху. Таке роздвоєння відношення до
предмету фобії переживається хворими надзвичайно болісно, що, врешті-решт,
може призводити до розвитку вторинних фобій - по відношенню до невміння
впоратися зі своїм, здавалося б, смішним або безглуздим страхом. Хоча, як
більшість соціофобій, коітофобія довго залишається монофобією.
У більшості хворих коітофобією розвиваються різні ритуали, призначені
для подолання страху або поліпшення сексуальних можливостей. Ці ритуали
можуть бути засновані на забобонах, або на наукових даних, або бути
самостійно знайденими, чи бути комбінованими з наукових даних і
примітивних уявлень [20]. Також в ролі ритуальних дій можуть виступати
постійні пошуки нових «чудодійних» методів лікування сексуальних розладів.
Ритуали можуть тимчасово послаблювати прояви коітофобіі, сприяючи
підвищенню впевненості в собі і удачі статевого акту. Однак досить швидко
пацієнт починає усвідомлювати безглуздість і неефективність ритуалу, від
якого, проте, не може відмовитися.
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Ще одним розладом сексуальної поведінки є вагінізм. Під вагінізмом
мають на увазі рефлекторний спазм м'язових тканин статевого органу і підняття
заднього проходу, в результаті чого статевий акт або гінекологічні маніпуляції
утруднені або неможливі зовсім.
Сексуальний невроз, що проявляється в системному мимовільному
скороченні м'язів органів малого таза, діагностують приблизно у 3% жінок. На
думку фахівців, природа вагинизма заснована на захисно-рефлекторної реакції
організму, викликаної страхом дефлорації, болю під час зносин або при
гінекологічної процедурі. При цьому слід відрізняти вагінізм від: небажання
статевого акту (коітофобіі); псевдовагінізма (механічного звуження м'язів у
вигляді реакції на больовий подразник); анатомічної аномалії організму жінки;
захворювань статевого органу.
Таким чином тривожно-фобічні розлади сексуального змісту досить
розповсюджені в сучасному світі, а також чинять руйнівний вплив на статеве
життя життя людини, що тягне за собою порушення психологічного здоров’я
особистості. В психології досить широко висвітлена тема індивідуальних
психічних порушень, що впливають на появу різних сексуальних дисфункцій в
парі (Доморацький В.А .; Бутовська М.Л .; Крукс Р., Баур К., Шарфф Д.Е., і ін.).
При цьому вказується на наявність психологічних травм у одного з партнерів,
присутності комплексів і внутрішніх бар'єрів, низького рівня психологічної
адаптації,

розбіжності

діапазонів

сексуальної

прийнятності

та

інших

специфічних факторів, що лежать в основі дисгармоній між партнерами
психогенного походження.
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Тематика: Інші професійні науки
ОСНОВИ ОДЕРЖАННЯ ХІМІЧНО ОСАДЖЕНОЇ КРЕЙДИ ВИСОКОЇ
ЧИСТОТИ
Куштим А.І.
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
магістр 2 курсу
Всі домішки, що супроводжують процеси масової кристалізації можна
розділити на:


домішки, що дають з основною речовиною тверді розчини;



домішки, що не дають з основною речовиною твердих розчинів та

хімічних сполук;


домішки, що дають хімічні сполуки;



механічні домішки.

1. Домішки, що дають з основною речовиною тверді розчини. Атоми або
іони такої домішки займають вузли кристалічної решітки основної речовини. Ці
атоми або іони, розподілені безладно відносно один до одного.
Фізичні властивості так званих сумісних кристалів взагалі сильно
відрізняються від властивостей чистих кристалів навіть у тому випадку, якщо
відсоток розчиненої в кристалі домішки дуже малий. Пояснюється це тим, що
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атом сторонньої речовини, попадаючи в решітку на місце атома основної
речовини, деформує її в достатньо великому об'ємі. Деформація, викликана
стороннім атомом, пояснюється тим, що його зв'язок з атомами основної
речовини відмінний від зв'язку між цими останніми. Атомний радіус домішки
не залежить від атомного радіусу основної речовини.
2. Домішки, що не дають твердих розчинів і хімічних сполук з основною
речовиною. Ці домішки при кристалізації зазвичай витісняються решіткою
основної речовини і лише частково в ній застряють. Якщо кристалізація
відбувається швидко, що зародки кристалів утворюються безпосередньо у
всьому обсязі, і домішки складаються між кристалітами.
Якщо в розчині, крім речовини, що кристалізується, є домішки, то вони
опиняються в шарі, блокуючи грані кристала. Тут можуть бути два випадки:


домішка не адсорбується поверхнею кристала, тоді вона просто

змивається конвекційні потоками;


домішка

складається

з

поверхнево-активної

речовини;

вона

адсорбується на гранях кристала і пригнічує їх ріст. У цьому випадку домішка
включається в кристал шарами, паралельних гранями. Але різні грані
зростаючого кристала різноманітно адсорбують на поверхні домішки; це
залежить від розташування частинок (атомів, іонів) на даній грані. Грані, на
яких прилипає домішок більше, сильніше сповільнюють свій ріст. Цим
пояснюється поява нових граней при додаванні поверхнево-активних домішок.
3. Домішки, що дають хімічні сполуки з речовиною, що кристалізується.
Така домішка вступає в хімічну взаємодію з речовиною, що кристалізується, і
утворює нову речовина, що може розглядатися як домішка, яка дає або не дає
твердого розчину і не дає хімічної сполуки.
4. Механічні домішки. Так зазвичай називають домішки, зважені в
розчині у вигляді дрібних нерозчинних частинок або крупинок. Такі домішки
зазвичай відтісняються, зрозростаючою гранню. Однак таке витіснення
відбувається не завжди. Якщо частка щільно торкається грані, то в цьому місці
кристал не може зростати, оскільки атоми, іони або молекули речовини, що
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кристалізується, не можуть потрапити між кристалом і сторонньою часткою. У
цьому випадку кристал зростає навколо частинки, яка включається в нього.
Механічні домішки грають велику роль у утворенні різноманітних деформацій
у кристалах.
Наявність в розчині механічних домішок та всіх інших домішок, що
входять всередину зростаючого кристалу, навіть у невеликих кількостях,
призводить до того, що кристал за своїми властивостями сильно відрізняється
від абсолютно чистого кристалу.
Ступінь чистоти отриманої продукції залежить як від умов проведення
кристалізації та подальших допоміжних операцій (фільтрації, промивки), так і
від характеру домішок, присутніх у розчині. Домішки можуть захоплюватися
кристалами шляхом включення маточного розчину (таким способом у продукт
може потрапити розчинені та нерозчинні види домішок); в результаті
утворення змішаних кристалів, а також внаслідок адсорбції домішок гранями
зростаючих кристалів (при наявності в розчині адсорбованих домішок).
Звичайні (неізоморфні) домішки переходять в готовий продукт за рахунок
включень маточного розчину в тріщини і пори кристалів, за місцем їх спайки.
В залежності від характеру домішок для підвищення чистоти кристалів
можуть бути використані різні методи. Забруднення кристалів хімічно
осадженої крейди домішками можна зменшити шляхом попереднього
оброблення реагентами вихідних розчинів, застосуванням спеціального режиму
кристалізації, що виключає захоплення домішок осадженням розчину з
подальшою десорбцією домішок із осадів СаСО3 шляхом промивання кінцевої
продукції розчинами амонію хлориду та термічної обробки осаду в
дистильованій воді.
Комплексна очистка вихідних розчинів від небажаних домішок знижує їх
концентрацію в маточному розчині, а, отже, і в готовому продукті. Оскільки
зростання кристалів хімічно осадженої крейди супроводжується інтенсивною
агрегацією частинок, то уникнути захоплення домішок всередину агрегатів
СаСО3 на стадії синтезу неможливо. У зв'язку з цим необхідною стадією
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отримання хімічно осадженої крейди високої чистоти має бути стадія очищення
вихідних розчинів, що надходять на синтез СаСО3. Очищення вихідних
розчинів від домішок (головним чином заліза, іонів важких металів, від
сульфат-іону) служить однією з основних стадій виробництва неорганічних
солей з технічних продуктів. Одним з найпростіших методів розділення
речовин є переведення домішок в осад. Це може бути досягнуто, якщо при дії
необхідного

реагенту

компонент

суміші,

що

видаляється,

утворює

малорозчинну сполуку.
Адсорбція домішок на тонкодисперсному колекторі СаСО3. Для більш
повної очистки вихідних розчинів від домішок застосовується метод
соосадження, перехід в осад домішок (мікрокомпонентів), що супроводжує
осадження основної речовини (макрокомпонента) з розчину, що містить
декілька речовин. Соосадження протікає в два етапи: починається з захоплення
домішок під час росту частинок осаду при його виділенні і завершується
перерозподілом її між осадом та середовищем. На першій стадії домішка
захоплюється поверхнею зростаючих частинок (поверхневе соосадження) та їх
об'ємом (об'ємне соосадження). Якщо зростючі частки мають кристалічну
структуру, то при об'ємному соосадженні домішка локалізується на ділянках
твердої фази з ідеальною структурою (сокристалізація) і поблизу структурних
дефектів (оклюзія, межкристалітний захват і дислокаційний захват). На
другому етапі соосадження зменшується концентрація дефектів у об'ємі осаду
та його частки збільшуються. При цьому домішка, захоплена на першій стадії,
частково або повністю повертається в середовище. Відбувається вирівнювання
концентрації домішок у різних ділянках твердої фази, в результаті чого
кристали набувають рівноважний склад, залежний тільки від складу та
температури середовища. Закономірності соосадження лежать в основі
кристалізаційних методів розділення та очищення речовин.
Спеціальний режим кристалізації, що виключає захоплення домішок
осадженням розчину, передбачає проведення процесу осадження СаСО3 в
умовах, що забезпечують отримання продукту з максимальним розміром
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часток.

Відомо,

що

при

високій

швидкості

зародкоутворення

та

агломераційного росту збільшується швидкість захоплення домішок, що в свою
чергу призводить до забруднення продукту домішковими іонами, присутніми в
розчині.
Десорбція домішок з осаду. Десорбція домішок з осадів СаСО3
проводиться шляхом промивки кінцевої продукції розчинами амонію хлориду
та термічної обробки осаду в дистильованої воді. У процесі синтезу продукти
реакційного середовища контактують із частинками СаСО3. Велика частина
маточного розчину з домішками, що містяться в ній, зосереджена на поверхні
отриманих кристалів. Кількість цього маточного розчину залежить від
гранулометричного складу продукту та способу розділення суспензій. У зв'язку
з цим для видалення маточного розчину з поверхні кристалів СаСО3 необхідно
розчинити домішки шляхом комплексного промивання продукту розчинами
амонію хлориду та термічної обробки осаду в дистильованій воді.

Тематика: Педагогічні науки
КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО
СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО
КОНТИНГЕНТУ ДІТЕЙ
Лабушняк К.В.
Дитячий Центр «Апельсин», вихователь дітей дошкільного віку,
katerina.labusnak@gmail.com
Одним з ефективних засобів розвитку дитини є освітньо-розвивальне
середовище закладу дошкільної освіти. Правильно організоване освітньорозвивальне середовище впливає на всебічний розвиток дітей, стимулює
розвиток особистісній якостей, здібностей дитини, дає змогу дитині проявити
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себе, навчитися взаємодіяти з дорослими і однолітками, розуміти і оцінювати
їхні почуття і вчинки, відчути психологічну захищеність та комфорт
перебуваючи в закладі дошкільної освіти. Освітньо-розвивальне середовище
повинно об'єктивно через свій зміст і властивості забезпечувати зону
найближчого розвитку та його перспективу. Неодмінною умовою організації
освітньо-розвивального в ЗДО є опора на особистісно-зорієнтовану модель
взаємодії між учасниками освітнього процесу. Рішення задач особистісно —
орієнтованої освіти неможливо без створення сучасного освітньо-розвиваючого
середовища.
Питання організації розвиваючого освітнього середовища ЗДО на
сьогоднішній день стоїть особливо актуально. Це пов'язано з введенням нового
законодавства України, де з метою організації розвиваючого оточення
змінюються програми та засоби навчання.
Аналіз психологічної, педагогічної та методичної літератури свідчить, що
над проблемою організації освітньо-розвивального середовища працювали
багато науковців Н. Ветлугіна, М. Братко, Г. Іваненко, Л. Кларін, В. Кудрявцев,
К. Крутій,

А. Леонтьєва,

С. Литвиненко,

Дж. Локк,

Я. Матюшинець,

А. Макаренко, М. Монтессорі, С. Новосьолова, В. Петровський, І. Подласий,
С. Френе, Т. Щербакової

[1, с. 152-155]. На сьогодні, багато закладів

дошкільної

організації

освіти

при

освітньо-розвивального

середовища

дотримуються принципів організації за В. Петриковським, рекомендаціями
С. Новосьолової.
Враховуючи все вище сказане нами було обрано розробити концепцію
організації освітньо-розвивального середовища відповідно до контингенту
дітей. За основні принципи нами було взято розроблені принципи організації
розвивального

середовища

В. Петриковського:

активності;

стабільності,

динамічності; дистанції та позиції при взаємодії; комплектації і гнучкого
зонування; емоціогенності; відкритості-закритості; врахування вікових і
статевих особливостей. [5, с. 12-13]. На основі аналізу наукової літератури нами
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було визначено умови до Концепції організації освітньо-розвивального
середовища, які включають:
•

психолого-педагогічні умови — це створення цілісної, єдиної

навчально-виховної системи, яка включає в себе кваліфікованих спеціалістів,
які за мету ставлять перед собою збагачення середовища ЗДО відповідно до
контингенту дітей, всебічний розвиток маленької особистості на основі
вичерпного вивчення кожної дитини та колективу в цілому, використання
індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу та співпрацю
батьків і педагогів об’єднаних спільною метою. Сюди ж відносимо
забезпечення ЗДО кваліфікованими кадрами, які будуть здійснювати освітню
діяльність з дітьми.
•

матеріально-технічні умови - це включення до розвивального

середовища інвентарю, обладнання, іграшок, ІКТ-технологій, земельної
ділянки, приміщень, які можна було використати в організації освітньої
діяльності з дітьми дошкільного віку.
•

фінансові умови до цих умов відносимо всі матеріальні блага, які

надходять в заклад дошкільної освіти. Це може бути спонсорська допомога,
благодійні внески чи кошти на рахунку ЗДО отримані шляхом надання
додаткових освітніх послуг.
Нами було визначено, що матеріально-предметна база повинна
складатися з наступних елементів ігрового обладнання:
–

обладнання для розвитку;

–

ігрові засоби для розвитку моторики;

–

ігрові засоби для розвитку сенсорного сприйняття;

–

ігрові засоби для розвитку мислення;

–

ігрові засоби для розвитку соціально-економічного розвитку;

–

ігрові засоби для ознайомлення зі світом природи;

–

ігрові засоби для творчого розвитку дитини;

–

ігрові засоби для організації сюжетно-театральної гри.
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Враховуючи відповіді опитуваних батьків та вихователів та рекомендації
С.Новоселової [4, с.79]

найкраще при організації освітньо-розвивального

середовища дотримуватися вимоги безпечності та комфортності, домашнього
затишку, відкритості, спільної взаємодії, пізнавальної діяльності та виконання
функцій розвитку.
Опираючись на науковий погляд дослідниці К.Крутій, ми обрали
організацію освітньо-розвивального середовища поділом на осередки, оскільки
саме такий підхід є доцільним для сучасного закладу дошкільної освіти, ніж
попередній поділ на зони, який передбачає чіткі розмежування [2, с.3-4].
Відповідно було обрано, що серед осередків будуть такі: осередок гри,
«Спортивний», осередок театралізованої діяльності, осередок художньої та
пізнавальної діяльності, осередок пізнавальної активності «Лабораторія»,
осередок книги або «Казкотерапія», осередок живої природи, осередок
відпочинку, осередок вихователя.
Обов’язковою умовою впливу освітньо-розвивального середовища на
розвиток дитини є взаємодія педагога і дитини. Оскільки педагог може
заохочувати дітей до пізнавальної діяльності дітей, підтримуючи їх постійний
інтерес, забезпечуючи дітей матеріалами для дослідницької діяльності, іграми,
пропонуючи нові види діяльності [5, с.16].
При

оздобленні

осередків

групового

приміщення

доцільно

використовувати різноманітні кольори для осередків, які не є нав’язливими для
зору та будуть сприяти психологічному комфорту дітей дошкільного віку.
Доцільно для кожного осередку вибрати відповідний килимок-трансформер,
який є можливість використовувати не тільки для позначення осередку, а й для
урізноманітнення діяльності дітей, створення з нього лабіринту (по цифрам,
літерам, малюнкам). Доречним буде наповнення осередків, меблями та ігровим
інвентарем, який можна доповнювати та змінювати відповідно до вікових
можливостей дітей дошкільного віку, для творчих ігор дітей варто залишити
вільний простір. При виборі жителів та кімнатних рослин осередку живої
природи варто вибирати тварин, які будуть безпечними для дітей, з усіма
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відповідними супровідними документами, враховувати легкість догляду як зі
сторони дорослого, так і зі сторони дітей, за жителями живого куточку
природи.

Бажано

використовувати

при

наповненні

матеріали,

які

є

освітньо-розвивального
екологічними,

середовища,

поліфункціональними,

безпечними та відповідають віковим особливостям дітей дошкільного віку та
нормативним документам України з питань забезпечення ЗДО потрібним
обладнанням, посібниками та ігровим інвентарем [3; 6].
Злагоджена професійна діяльність всіх фахівців сприяє створенню
доцільного освітньо-розвивального середовища, яке позитивно буде впливати
на розвиток дітей дошкільного віку, сприятиме комфортному перебуванню
дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти.
Таким чином освітньо-розвивальне середовище є важливим компонентом
закладу дошкільної освіти, яке впливає на дітей дошкільного віку. Для
Концепції

організації

середовища

необхідно

дотримуватися

принципів

В. Петриковського та «відповідати» на потреби сучасних дітей дошкільного
віку.
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Тематика: Економічні науки
РОЗГЛЯД ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ - ЯК ДОПОМОГА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
Лаптєва В.В.
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київський національний торговельно економічний університет
м. Київ, Україна
Біла А.Є.
студентка факультету фінансів та банківської справи 3 курсу 3 групи
Київський національний торговельно-економічний університет
м. Київ, Україна
Сучасний рух економічної науки направлений на забезпечення ефективного
функціонування підприємства в умовах гострої конкуренції. Необхідність швидкого
адаптування до змін зовнішнього і внутрішнього середовищ є у кожного
підприємства, тому що виграє той, хто найшвидше пристосовується до реалій
сьогодення. Проблема виникнення дебіторської заборгованості є однією з ключових
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складових діяльності сучасного підприємства. Існування дебіторської заборгованості
є результатом продажу підприємством продукції і товарів, виконання робіт, надання
послуг з наступною їх оплатою, для підтримки конкурентоспроможності та
привабливості для покупців (замовників) такого підприємства.
Збільшення обсягу дебіторської заборгованості та її питомої ваги у загальній
величині оборотних активів підприємств України, є чи не однією із найгостріших
проблем в сучасних умовах, оскільки даний вид заборгованості є, по-перше, одним із
елементів оборотних активів, які фінансуються за рахунок власних або позикових
коштів, по-друге, частиною продукції, проданої покупцям, але ще не оплаченої, потретє, засобом погашення кредиторської заборгованості. Саме така сутнісна
багатоаспектність дебіторської заборгованості актуалізує необхідність систематичного
дослідження ефективності управління нею [2].
Проблематика дебіторської заборгованості достатньою мірою висвітлена в
науковій літературі. На особливу увагу заслуговують публікації М.В. Бардадима, В.С.
Бєлозерцева, М.Д. Білик, М.М. Василюка, І.В. Данильчука, Є.В. Дубровської, О.В.
Клименко, Н.В. Курти, П.О. Куцика, Л.О. Логіненко, І.М. Мягких, Н.В. Потриваєвої,
М.М. Чорнобривець, І.С. Чухно, в яких приділена увага сутності та причинам
виникнення дебіторської заборгованості, методологічним та практичним аспектам
аналітичного забезпечення вивчення даного виду заборгованості, а також підходам до
механізму управління нею [3].
Однак, незважаючи на значну кількість публікацій, надзвичайна актуальність
проблеми виникнення, негативної динаміки обсягів дебіторської заборгованості та
погіршення ефективності управління нею завжди залишаються остаточно не
вирішеними [3].
Станом на кінець 2017 року питома вага дебіторської заборгованості в
оборотних активах підприємств України становила значну частку – 61,21 % [1]. Така
заборгованість може погашатися у строк, передбачений договорами, а може
переходити в сумнівну і безнадійну у зв’язку з невиконанням зобов'язань контрагентів,
порушенням нормального операційного циклу щодо перетворення цієї заборгованості
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у грошові кошти, в результаті чого відбувається погіршення платоспроможність
підприємства та зниження ефективності господарської діяльності.
В Україні методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності
визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999
р. за № 237 (зі змінами і доповненнями). Одночасно з визнанням дебіторської
заборгованості відбувається її класифікація за певними критеріями:
1) строк погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом;
2) об’єкти щодо яких виникла дебіторська заборгованість;
3) своєчасність погашення.
Відповідно до ПБО 10 дебіторська заборгованість поділяється на
довгострокову та поточну. При цьому враховуються два критерії: строк
погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом. Для віднесення
дебіторської заборгованості до довгострокової необхідно, щоб виконувалися
обидва критерії:
1.

не виникає в ході нормального операційного циклу

2.

строк її погашення більше 12 місяців;

Дебіторська заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного
циклу визнається поточною незалежно від строку погашення [2].
Основний

метод

повернення

дебіторської

заборгованості,

що

використовується в багатьох зарубіжних країнах, полягає у виплаті винагороди
за

дострокове

повернення

заборгованості.

Умови

такого

повернення

обумовлюються договором. Відсоток винагороди дорівнює банківському
відсотку за отримання кредиту. Отримана винагорода вважається не виручкою,
а чистим прибутком. Цього достатньо, щоб у компаній не було проблеми під
назвою «боротьба за повернення простроченої заборгованості».
Як показує практика, на українських підприємствах, як правило, не
ведеться

систематизована

робота

з

дебіторською

заборгованістю,

і

керівництвом не призначаються особи, відповідальні за своєчасне повернення
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боргів. Як результат, керівник, фінансовий директор або головний бухгалтер
компанії витрачають час на вивчення проблемної ситуації з кожним
конкретним боржником, призначають працівників, відповідальних за складання
претензії, проведення переговорів про повернення боргу і так далі [3]. Робота з
дебіторською заборгованістю обов'язково вимагає чітко вибудуваного процесу
її планування і управління, в тому числі і управління ризиками її неповернення.
У першу чергу необхідно визначити розміри критичної для компанії
дебіторської заборгованості і нормальної, тобто робочої. Це планові
індикатори, що сигналізують про необхідність посилення або, навпаки,
ослаблення роботи з неплатниками. Звичайно ж, будь-яка ситуація має свої
особливості, але тим не менше більшість випадків досить стандартні і можуть
бути вирішені стандартними способами. Перш за все, необхідно розробити
Регламент або Положення про роботу з дебіторською заборгованістю, в якому
обов'язково обумовити такі моменти:
1.

хто погоджує, підписує і контролює договори з відстрочкою

платежу,
2.

які умови надання відстрочки платежу,

3.

яка гранично допустима сума товарного кредиту встановлюється по

компанії і окремим контрагентам,
4.

хто контролює і несе відповідальність за оборотність дебіторської

заборгованості,
5.

в який термін партнеру направляється нагадування про погашення

заборгованості,
6.

які подальші досудові дії, коли і ким виконуються,

7.

хто і як організовує судовий захист.

Важливо вибудувати роботу з дебіторською заборгованістю таким чином,
щоб кожен співробітник чітко знав, що саме, як і в які терміни, йому необхідно
зробити.
Варіанти роботи з дебіторською заборгованістю наступні:
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1. Розподілити обов'язки по роботі з боржниками між співробітниками, а
саме:


моніторинг розміру і складу дебіторської заборгованості,



проведення переговорів,



написання листів і претензій,



судовий захист, взаємодія з судовими приставами

2. Створити в штаті або спеціалізовану одиницю, або структурний
підрозділ, відповідальний за взаємодію з неплатниками;
3. Всю роботу по стягненню боргів віддати на аутсорсинг юридичної
компанії, що спеціалізується на даному виді діяльності.
Перший варіант найчастіше використовується невеликими фірмами, в
штаті яких немає юриста. Другий варіант застосовується середніми і великими
компаніями, що мають як юридичний відділ, так і службу безпеки. Передача
стягнення боргів на аутсорсинг в чистому вигляді зустрічається досить рідко:
цей спосіб вирішення проблем, як правило, доповнює два попередніх. На
аутсорсинг зазвичай передається велика або проблемна заборгованість [3].
Для досягнення успіху в роботі з дебіторською заборгованістю необхідно
проявляти активність і наполегливість. В процесі укладення договорів і в ході
їх виконання важливо підтримувати в очах партнерів імідж компанії, яка вміє
відстоювати свої права і повертати борги. Часто одне тільки грамотне
позиціонування продавця сприяє дотриманню договірних зобов'язань з боку
покупців.
Необхідно відзначити, що «правильний» імідж потрібно створювати як на
зовнішньому рівні (в офіційних заявах посадових осіб підприємства,
публікаціях і т. д.), Так і на внутрішньому (в очах працівників підприємства).
Адже найчастіше образ компанії формується саме в результаті спілкування з її
співробітниками: величезну роль грає те, як вони кажуть про свого роботодавця
і як описують його потенційним партнерам.
Отже,

ефективна

організація

управління

дебіторською

заборгованості

продовжує цікавити багатьох науковців. Сучасний рух економічної науки дозволяє
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вчасно виявляти нові проблемні моменти на підприємствах та вживати заходи щодо їх
усунення.
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Тематика: Інші професійні науки
СТИЛІСТИЧНІ ДОМІНАНТИ ФОРТЕПІАННОЇ ТВОРЧОСТІ
С.РАХМАНІНОВА (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРТУ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З
ОРКЕСТРОМ №3)
Левківська О.М.
Мукачівський державний університет
Студентка ОС «Магістр» спеціалізації «Музичне мистецтво»
+380501590739 olja3198@i.ua
Формування і розквіт творчості Рахманінова припадає на рубіж ХІХ-ХХ
ст., коли в російській культурі панувала епоха модернізму. Традиції модерну
протиставляються античним, ренесансним, класичним традиціям. Попри те, що
у модерні відображається культура минулого, у ній зароджуються нові риси,
оновлюється музичне мислення. Модерністи шукають способи прикрашати,
видозмінювати, а не пізнавати навколишній світ. Це проявляється у надмірній
орнаментації, декоративності, прагненні до зовнішньої краси. Ритмічна новизна
стає одним з головних факторів музичної мови.
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Про Рахманінова говорили, що він народився не в свою епоху, оскільки
не піддавався модним течіям, уникав впливів сучасних йому стильових
тенденцій. Сам композитор вважав сучасну йому музику регресом, тому що
модерністам бракувало основного – серця. Б.В.Асафьєв наводить таке
висловлювання С.Рахманінова:

«Не хочу заради того, що вважаю тільки

модою, змінювати тон, що постійно звучить в мені, крізь який я чую
навколишній світ» [1, с.2]. Отже, С.В.Рахманінов продовжив славетні традиції
російської романтичної композиторської школи, його мистецтво відрізняється
життєвою правдивістю, щирістю та емоційністю, не притаманних модерністам.
До початку ХХ ст. жанр фортепіанного концерту був реалізований у
творчості багатьох російських композиторів: М.Балакірєва, А.Рубінштейна,
П.Чайковського, та ні в кого не був визначальним. Для С.Рахманінова цей жанр
став одним з найважливіших, таким, що увібрав увесь образний зміст його
творчості.

Концерт

узагальнив

кращі

риси

стилю

композитора

-

монументальність, концертність, віртуозність. Саме концерти вважаються
вершинами фортепіанної творчості С.Рахманінова. У творчому портфелі митця
є чотири фортепіанні концерти, написані у зрілий і пізній періоди творчості.
За змістом, масштабністю та інтенсивністю образного розвитку,
яскравістю контрастних співставлень, багатством піаністичних прийомів
Концерт № 3 для фортепіано з оркестром ре-мінор ор.30 можна поставити на
один

рівень

з

кращими

симфонічними

полотнами.

Митець

прагнув

симфонізувати цей жанр, наблизити його драматургію до симфонії.
Однією з найхарактерніших рис стилю музики С.Рахманінова є мелодизм
вокального типу.

Його мелодіям властива широта дихання, пластичність,

гнучкість. Джерелами мелодизму слугували як міські романси, так і селянські
пісні та знаменні розспіви. Яскравим прикладом цього слугує головна партія І
ч. Концерту №3. За свідченнями самого автора, «викладена вона так, ніби її
виконують співці» [2, с.139]. Такий тип мелодики Б.Асаф’єв назвав «мелодіїдалі». Починаюсь скромно, в унісонному викладі, поступово мелодія
збагачується оспівуваннями, розширюється в діапазоні, підлягає ритмічному
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варіюванню. Таким чином індивідуально ліричне синтезується з епічним
розмахом. Це - лірико-епічна мелодія нового типу, котра несе драматичний
потенціал і є особливим прикладом синтезу статики і прихованого динамізму,
що є характерною рисою творчості композитора. Інший тип мелодики
репрезентовано у побічній партії 1ч. концерту. Тут панує лірично-мрійливий
настрій,

таємничо-ніжне

звучання

забезпечується

прозорістю

фактури,

мелодизацією усіх її шарів, витонченою грою гармоній. Ще один зразок
вокальної природи мелодики С.Рахманінова – вступ до ІІ ч. - Інтермеццо. У ній
слухач відчуває занурення у традицію хорового музикування з неспішними
чергуваннями плагальних гармоній, м’якими затриманнями і спокійним
розміреним рухом.
Отже, як зазначав С.Рахманінов: «мелодія - душа музики» [2, с 36]. Саме
вона забезпечує глибинні зв’язки з російською культурою, виражає відкриту
емоційність, сприяє задушевності музики та її доступності широким колам
публіки.
Гармонічна сфера творів С.Рахманінова спирається на завоювання
романтиків. Їй притаманні багатозвучні акорди, ускладнення субдомінантових
гармоній, активне використання засобів мажору-мінору, альтерованих спізвуч,
полігармонічних комплексів, органних пунктів. Здебільшого, експозиційні
виклади тематичного матеріалу простіші у гармонічному плані. Гармонія у
Рахманінова виконує динамізуючу роль. Наприклад, у розробці 1ч. концерту
№3 переважають зменшені септакорди, нонакорди, збільшені тризвуки, що
надає

цьому

розділу

тривожно-фантастичного

завершується трагічним зривом зі стрімким

відтінку.

Кульмінація

каскадом акордів у соліста на

гармонічній основі зменшеного септакорду. Композитору також притаманні
втілення дзвонових звучань, які

були для нього рідним звуковим

середовищем. Ефект дзвоновості створюється за допомогою фактурних і
гармонічних засобів.
Фактура

у

музиці

С.Рахманінова

дуже

різноманітна.

Засоби

фортепіанного викладу в Третьому концерті значно збагачуються, порівняно з
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більш ранніми творами. Найчастіше репрезентована дрібна пасажна техніка та
«багатоповерхові»

акордові

нашарування,

що

створюють

враження

одночасного звучання декількох регістрів. С.Рахманінов трактує фортепіано як
концертний

інструмент

з

необмеженими

темброво-регістровими

можливостями.
Ритм виконує у творі дві функції: допомагає створювати образ та виконує
формотворчу роль. Перед вступом побічної партії 1ч. концерту звучать
ритмічно гострі фрази оркестру, в яких можна відчути зв'язок із маршовістю.
Фінал концерту захоплює своїм залізним ритмом: у гострих ритмічних
акцентах із повторенням квартової інтонації в головній партії чітко виражена
організованість та сила. Сталевий ритм – це той чинник, що забезпечує чіткість
і організованість музичного матеріалу, додає музиці С.Рахманінова значущості
й сили.
Музична форма у творах композитора тяжіє до симетрії. Найчастіше
С.Рахманінов звертається до репризної тричастинності. Це відповідає логіці
мелодичного

розгортання

і

дозволяє

втілювати

яскраву

підготовку

кульмінаційних епізодів з вичерпним завершенням музичної думки. У сонатносимфонічних формах С.Рахманінов творчо продовжує традиції П.Чайковського.
Отже, композитор синтезував традиції російського мистецтва, різні
тематичні й стилістичні напрямки, об'єднавши їх під спільним знаменником
авторського стилю. Композитор збагатив інтонаційний фонд світової музики
інтонаційним багажем давньоруського знаменного розспіву. Його фортепіанна
спадщина стала невід'ємною частиною репертуару піаністів усього світу. І
даний концерт є прикладом зрілості, коли сформувався індивідуальний стиль
Сергія Рахманінова.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОБПРИСКУВАННЯ
Левківський Олександр Олегович
Магістр Житомирського національного агроекологічного університету
Котков Володимир Іванович
Житомирський національний агроекологічний університет
к.т.н., доцент.
kotkov_mmests@ukr.net
моб тел. 0974018362
Рівномірність розподілу робочої рідини, а отже, і гербіциду визначається
по кількісному відкладенню фарбника на фіксуючих поверхнях методом
колориметричного аналізу на фотоколориметрах ФЭК-56М відповідно до
інструкції, що додається до них.
Одержані дані відкладення рідини, мл/см2, на фіксуючих поверхнях
обробляють статистичним методом по наступних формулах:
- середньоарифметичне значення
x

x1  x2    xn
n

(1)

де х1, х2, х3 - відкладення рідини на поверхні, мл/см2;
n - число повторностей;
- среднеквадратическое відхилення
n

 

1 x  xi 

2

n 1

де х - середньоарифметичне значення, мл/см2;
хi - відкладення на кожній поверхні, мл/см2;
x  xi -

відхилення відкладення від середнього значення, мл/см2.

(2)
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Нерівномірність розподілу рідини характеризується коефіцієнтом варіації %:
V 


x

 100

(3)

Менша величина коефіцієнта варіації характеризує кращу рівномірність
розподілу.
Густина покриття краплями (шт./см2) визначається шляхом підрахунку
крапель на картках з крейдованого паперу під мікроскопом. При цьому на
кожній картці повинне бути видимим не менше 5 смуг завдовжки 20 мм, які
беруться в різних ділянках картки. При підрахунку крапель враховують
проглянуту площу.
Густина покриття n, шт./см2, визначається по формулі:

n0 

N0
f0

(4)

де N0 - загальне число врахованих крапель;
f0 - проглянута площа, см2.
Диспергування робочої рідини визначається шляхом мікроскопування
карток і статистичної обробки результатів мікроскопування.
При мікроскопуванні карток формується краплинна вибірка, що
складається з певної кількості зміряних крапель, розподілених по класах
розмірів. Для спрощення подальших розрахунків класи розмірів крапель
виражені в числі ділень окулярної лінійки мікроскопа:
Кмін - нижня межа кожного класу розмірів крапель, виражена в числі
ділень окулярної сітки;
Кмакс - верхня межа кожного класу розмірів крапель, виражена в числі
ділень окулярної сітки;

Кі 

К мин  К макс
- середній розмір класу, виражений в числі ділень
2

окулярної сітки.
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Перегляд здійснюють смугами довгої L=60 мм. Ширину смуги при цьому
визначають кількістю ділень окулярної лінійки або сітки у полі зору мікроскопа
при вибраному збільшенні.
При перегляді фіксують кількість крапель N, в кожному класі розмірів
капіж і кількість проглянутих смуг для кожного класу розмірів крапель.
Обов'язковим є проглядання 4 смуг. Якщо після їх перегляду в класі Кі
опиниться менше 10 крапель, то необхідно проглянути ще 6 смуг (всього 10),
фіксуючи тільки краплі класу Кі, і більше. Після перегляду 10 смуг картки, на
яких є краплі класу 30 ділень і більш, піддають подальшому мікроскопуванню,
фіксують краплі того класу і нижче, де зафіксовано на 10 смугах менше 10
крапель. Додатково проглядають 10 смуг.
На щільно покритих картках для класів до 15 - 17 ділень немає
необхідності проглядати повністю 4 смуги, а досить обмежуватися набором
крапель в кількості не менше 500 шт., причому крапель класу 15 - 17 ділень
повинне бути не менше 20, а для класів 13 - 15, 11 - 13 і т.д. мінімальна
кількість зафіксованих крапель повинна бути більше.
Обробку

результатів

мікроскопування

проводять

в

наступній

послідовності.
1. Для

кожного

класу

розмірів

крапель

розраховується

загальна

проглянута площа, Si, см2, по формулі
Si  L  h  Z i

(5)

де L - довжина смуги, що проглядається, см;
h - ширина смуги, що проглядається, см;
Zі - кількість проглянутих смуг для кожного класу розмірів крапель.
2. Для кожного класу розмірів крапель визначають приведену кількість
крапель, тобто кількість крапель, що доводиться на 1 см2 проглянутій площі, по
формулі:

ni 

Ni
Si

де n – приведене 1 см2 кількість крапель;

(6)
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Ni - кількість крапель, зафіксована в кожному класі розмірів при
мікроскопуванні;
Si - загальна проглянута площа для кожного класу розмірів крапель, см2.
Для кожного класу розмірів крапель визначають величину, що
характеризує масу рідини, поміщеної в краплях цього класу.
3. Визначають суму значень величини ni  ki3 (тобто суму по вертикалі).
4.Визначають частку маси рідини Рі %, що міститься в кожному класі
розмірів крапель, по формулі:

Pi 

ni  ki3
 100
3
n

K
 i i

(7)

5.Визначають накопичені значення частки маси рідини для кожного
подальшого класу, тобто
i

 P  1,2,3m
j 1

i

(8)

де m - число класових проміжків.
Сума накопичених значень доль маси рідини для всіх класів повинна
складати 100 %.
6. За даними розрахунків будують інтегральну криву розподілу доль маси
рідини по класах розмірів крапель в координатах Pid таким чином: по осі абсцис
відкладають верхні межі кожного класу розмірів крапель в мікронах dmax, по осі
ординат відкладають накопичені значення частки маси рідини відповідні
кожному класу розмірів крапель. По одержаних крапках будують плавну криву.
Значення діаметрів крапель, мкм, розраховують по формулі:
di 

Ki  



(9)

де Ki - розмір краплі, виражений в числі ділень окулярної сітки;

 - ціна одного ділення окулярної сітки, мкм;
 = 1,026 - коефіцієнт розтікання на картках з крейдованого паперу,
покритих парафіном.
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
ІСТОРІЇ
Лелюх А.А.
студентка третього курсу
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Науковий керівник: Маринченко Г.М.
к.і.н., ст. викладач
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Час... Міра, яку має кожна людина. Але інколи швидкоплинність часу
дивує та насторожує, адже ми навіть не помічаємо, якими темпами рухаємося у
майбутнє. А тому потрібно завжди пам’ятати: «Без знання минулого,
неможливе точне розуміння сучасного»(М. Гушевський). Ми навчаємось,
отримуємо цінний досвід, робимо конкретні висновки, для того, щоб зробити
наше майбутнє якомога більш світлим та успішним.
Сьогодні XXI століття, яке характеризується виникненням нових систем
інформаційних

технологій,

застосування

комп’ютерної

технології

та

поширення різних технічних засобів, які мають великий вплив на формування,
виховання та навчання підростаючого покоління, їх сприйняття навколишнього
середовища. Паралельно змінюється й характер навчання в сучасному закладі
освіти, тому застосування технічних засобів навчання (ТЗН) в освітньому і
науковому процесі стало невід’ємною потребою сучасної школи.
На думку автора, історія – це один з головних атрибутів, яким може
володіти людина, вона дає нам силу і впевненість у прийдешньому дні. Й тому
викладання історії в школі вимагає від учителя творчого та індивідуального
підходу, а особливо у виборі методичних прийомів, а особливо засобів.
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Одним із найголовніших пріоритетів виступає розвиток, як творчого, так і
критичного мислення учнів. При цьому увага зупиняється не стільки на знаннях
матеріалу уроку, скільки на засвоєння матеріалу учнями.
Саме процес засвоєння учнями матеріалу, а пізніше і самостійна робота з
ним, має дати в результаті можливість учню самостійно розставляти пріоритети
у послідовності вивчення нового матеріалу і його засвоєння.
Формування дослідницьких вмінь на уроках історії відбувається в процесі
поєднання інтерактивних, аудіовізуальних та мультимедійних технологій.
На мою думку, застосування в процесі навчання мультимедійних
технологій, а саме створення учнями презентація по заданій темі – є одним з
ключових засобів навчання на уроках історії. Тому, що вони мають вагомий
вплив

на

пам’ять

і

уяву

дитини,

при

цьому

полегшують

процес

запам’ятовування і сприйняття інформації, а також дозволяють зробити урок
більш цікавим і динамічним. Так би мовити «занурити» учня в умови якоїнебудь історичної епохи, наприклад, використавши у презентації фото та відео
матеріали.
Комп’ютерні презентації є альтернативою дошки та крейди, які на даний
етап розвитку вважаються застарілим видом технічного засобу навчання. За
допомогою презентації всі важливі етапи уроку зафіксовані вчителем на
слайдах заздалегідь, плюс до цього, використовують різні мультимедійні
картинки, що сприяють зупинки уваги учня на цьому слайді, також вчителеві не
доводиться віднімати від уроку час для записів на дошці.
Ще одна перевага використання на уроці історії презентацій – це
неодноразове повернення у будь-який момент до потрібної інформації при
необхідності та постійна наявність необхідної інформації перед очами учнів.
Таким чином, одночасно працюють два види пам’яті – візуальна та слухова, що
в результаті сприятиме кращому засвоєнню нового матеріалу та розвитку уяви
дітей.
Також не варто забувати про аудіовізуальні засоби, такі як фільми і відео
фрагменти, які також можна використовувати уроках історії, учень буде
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засвоювати знання на 80% швидше за просто читання, чи прослуховування
лекції. Також, це можуть бути завдання для кращого засвоєння матеріалу для
перегляду та прослуховування дома, оскільки час уроку обмежений.
Існують різні види відеоматеріалу, це: відео-ілюстрація; відео-пояснення
(розповідь); відео-тест; відео-підтвердження; тощо.
Відеометріал повинен відповідати темі, меті, завданню, плану та
структурі конкретного уроку. Для більш влучного застосування на уроці його
слід поділити на фрагменти, які послідовно будуть продемонстровані під час
викладу матеріалу. Також вчитель повинен обрати відео , з якого учень зможе
зробити самостійно висновок і дати відповіді на проблемні запитання, які
виникають в процесі вивчення нової теми. І найголовніше, зможе порівнювати
із вивченням інших джерел інформації. Але слід пам’ятати, що при надмірному
використанні аудіоовізуальних засобів губиться навчальний зміст уроку.
Отже, використання мультимедійних технологій в процесі навчання дуже
важливе та актуальне. Їх використання підвищує ефективність навчання,
залучає дітей до активної участі на уроці.
Діти, яких навчали застосовуючи мультимедійних технологій, володіють
більшою і ширшою інформацією, вміють використовувати знання на практиці,
можуть творчо мислити й висловлювати власні думки, на відміну від тих дітей,
які були обділені у їхньому застосуванні.
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УТРАЧЕНІ ЗНАННЯ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
РІЗНОМАНІТНИХ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН В СУЧАСНОМУ
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Лелявин Артем Сергійович
Коледж Подільського державного
аграрно-технічного університету
викладач фізики і астрономії
м.т.+380974104954
email: artemhtml5@gmail.com
Курс фізики у закладах фахової перед вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації
студенти проходять за 10-11 клас середньої школи, проте пари містять
елементи з професійного спрямування. Доволі часто в шкільних підручниках
подається нечітка, а іноді і хибна обгортка багатьох законів та фізичних
параметрів. Зазвичай це призводить до нерозуміння сучасними студентами
явищ природи або істинних правонаступників тих, чи інших відкриттів. На
підтвердження міркувань спробуємо навести ряд фактів та доказів.
Наприклад, візьмемо одну з фундаментальних фізичних величин напруженість електричного поля. У фізиці позначається великою літерою Е і
ствердно

описується

у

всіх

книжках

як

силова

характеристика

електростатичного поля, яка визначається відношенням сили F, що діє на
додатній точковий заряд q, вміщений в дану точку поля до величини цього
заряду q. У вигляді формули це виглядає як Е 

F
. Студент, який вперше
q

знайомиться з такою фізичною величиною досить часто не розуміє змісту цього
поняття. Яку б сучасну книжку, підручник не взяв студент, він не може
зрозуміти для чого потрібна ця величина. Виявляється, що тлумачення цієї
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величини досить повно подається в старих підручниках ще 60-80 років з
малюнками, які вже давно пропали з наших бібліотек. Для розуміння цього
поняття потрібно спочатку електричне поле описати за технологією Кулона, а
саме намалювати точки сили Кулона в різних місцях електричного поля, і в
якості дії цих точок ввести стрілочки дії Кулона в різноманітних масштабах.
Розглянемо це на прикладі: припустимо, що в нас є заряд q0=1Кл що створює
електричне поле. Спробуємо силою Кулона відобразите це поле невеличким
пробним зарядом q=1Кл. Для побудови поля використаємо стандартну формулу
Кулона F  k

q0  q
для зарядів розміщених у вакуумі. Для спрощення наших
r2

міркувань припустимо, що константа, яку називають коефіцієнт пропорційності
Н  м2
k, яка рівна 9  10
буде рівна 1. Таке спрощення не вплине на хід
Кл 2
9

міркувань студента. Спробуємо розрахувати три значення цієї сили для різних
точок простору поля, що будуть знаходитись на одній і тій самій лінії.
Припустимо, що кожна точка буде віддалятися від заряду, рівно на 1 метр.
Тобто r1=1м, r2=2м, r3=3м.
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F1  1 
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Створимо з наших розрахунків візуальну картинку поля за технологією
Кулона. Для побудови зображення електричного поля введемо масштаб, коли в
нас 2 см це буде сила рівна 1Н, тоді 0,25 Н це буде стрілка довжиною 0,8см, і
0,11Н стане еквівалентне 0,22см. Припустимо, що наші заряди q та q0 мають
додатній знак, а значить стрілки мають відштовхуватися від заряду q0.
Продовжуючи будувати картину поля за допомогою сил Кулона, ми
врешті отримаємо повну візуалізацію поля у певному масштабі. Саме з цієї
картинки

студенту

і

стане

зрозуміло

основний

зміст

напруженості

електричного поля. Спробуємо розібратися як цього досягти. Припустимо, що
ми будемо тестувати цю саму картинку, але вже іншим зарядом, наприклад q =
2Кл. Очевидним стає той факт, що розрахунок силових параметрів буде
наступним:

F1  1 

1 2
1 2
1 2
 2 Н ; F2  1  2  0,5Н ; F3  1  2  0,22 Н ;
2
3
1
2

З цих розрахунків стає зрозуміло, що якщо дотримуватися масштабу
попередніх малюнків, то картинка по вигляду залишиться такою ж самою, але у
ній поміняється довжина стрілок. Що в результаті і призведе до зміни розмірів
малюнка поля. Ость тут студент і починає розуміти, що для кожного нового
тестового заряду буде утворюватися своя картинка, що заводить студента в
проблемну ситуацію як все ж таки відмалювати електричне поле в однаковому
вигляді. Для цього фактично і було придумано параметр Е - напруженість
електричного поля. Якщо уважно придивитися до формули Е 

F
, то
q

побачимо наступні розрахунки для перших малюнків:
1
Н
0,25
Н
0,11
Н
Е1   1 ; Е 2 
 0,25
 0,11
; Е3 
.
1
Кл
1
Кл
1
Кл

Якщо провести аналогічні розрахунки для другого тестового заряду, ми
отримаємо:
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Е1 

2
Н
0,5
Н
0,22
Н
 1 ; Е2 
 0,25
 0,11
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2
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2
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Звідси студент і починає розуміти, що напруженість електричного поля це фундаментальна величина, що була придумана лише для того, щоб малювати
електричні поля у одному вигляді. Другий висновок, який одразу вкладається в
голові студента, то це те, що напруженість завжди можна замінити силою
Кулона. якщо зображення поля не відіграє ключову роль у розв’язані задач.
Тобто напруженість це і є сила Кулона, яка є трохи змінена.
Аналогічних проблем тлумачення понять можна знайти досить багато на
сторінках підручників сучасних авторів для загальноосвітньої школи. І
проблема не в якості описаних знань, а у втраченості простих пояснень і
істинних джерел виникнення того чи іншого знання.
Вивчаючи курс фізики за 10 та 11 класи зустрічаємось з поняттям закону
Ома для повного кола   I  R  I  r . Але мало хто може згадати або взагалі не
знає, що це все ж таки закон Вольта, який в свою чергу відкрив його,
досліджуючи простий акумулятор, вимірюючи напруги, як в середині на
обкладинках акумулятора, так і ззовні на клемах U

повна

 U обкладки  U клеми .

В сучасних книжках нічого не сказано про даний факт, а описана лише
видозмінена формула Вольта з вставками закону Ома для ділянки кола. Усе це і
призводить до великих непорозумінь в головах наших майбутніх поколінь.

Тематика: Педагогічні науки
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО УМОВ ЗАКЛАДУ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Лещенко А.В.
магістрант Інституту людини
Київського університету імені Бориса Грінченка
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Адаптація молодших школярів – є складним соціально-зумовленим
явищем, для якого характерна діалектично суперечлива єдність трьох рівнів
адаптивної поведінки дитини: біологічного, психологічного та соціального.
Найбільш оптимальний термін адаптації молодшого школяра - 2-3 місяця,
який супроводжується змінами в емоційній сфері дитини (зростання
внутрішньої напруженості, рівня тривожності, імпульсивна взаємодія з
дорослими тощо).
У цей період особливо важливе дбайливе ставлення до кожної дитини як
в школі, так і вдома, створення постійної ситуації успішності, демократичний
стиль спілкування, зацікавленість дорослих у дитині в цілому. Різкі зауваження,
негативні репліки щодо роботи дитини руйнують позитивне ставлення
першокласника до діяльності, знижують інтерес до навчання. Особливо
важливо в адаптаційний період дати можливість дитині працювати у
властивому для неї темпі [4] .
Критерієм нормальної адаптованості дитини до шкільного навчання є її
позитивне ставлення до школи, розуміння змісту навчального матеріалу,
самостійність, здатність зосереджувати увагу при виконанні завдань, охоче
виконання громадських обов'язків і доброзичливе ставлення до однокласників.
Це засвідчує належну ефективність процесу соціально-психологічної
адаптації до школи – активного пристосування дитини до однолітків, вчителя,
свого місця у школі.
Протилежний стан адаптації – шкільна дезадаптація [6]. Дезадаптація – це
формування неадекватних механізмів пристосування людини до умов
навколишнього середовища, порушень в поведінці, конфліктних відносин,
психогенних

захворювань

і

реакцій,

підвищеного

рівня

тривожності,

негармонійний розвиток особистості. Шкільна дезадаптація – це втрата
дитиною навчальної мотивації, низька успішність, конфліктність у спілкуванні
з учителями й однолітками.
Ознаки

шкільної

дезадаптації:

порушення

у

відносинах

з

однокласниками, батьками, вчителями; небажання ходити до школи; соматичні
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прояви: головний біль, порушення апетиту, пригнічений настрій, підвищена
втомлюваність; емоційні порушення; зниження товариськості, емоційної
стійкості, самоконтролю, соціальної сміливості та підвищені показники
емоційної збудливості, тривожності, не здатності до тривалого зосередження,
замикання у собі [1].
Причини шкільної дезадаптації існують різні і всі вони ускладнюють
входження першокласника в новий для нього світ. Основними причинами
дезадаптації є – низький загально-розумовий рівень розвитку; високий ступінь
емоційної нестійкості; не сформованість мотиваційної сфери; характерологічні
особливості; незрілість психіки; особливості сімейного виховання; стиль
керівництва педагогів. Виникає загроза появи неврозів, психопатій [5].
Шкільна дезадаптація є явищем, що характеризує нездатність учня
виконувати запропонований обсяг роботи і досягати бажаної якості навчальної,
соціально-психологічної, поведінкової, ігрової та іншої діяльності, без
здійснення якої вона не може відповідати внутрішній позиції школяра [3].
Вирішення проблеми шкільної дезадаптації пов’язане з ранньою
діагностикою симптомів і факторів ризику, з розробкою диференційованих
програм колекційного навчання, з пошуком ефективних засобів психологопедагогічної підтримки вчителів та батьків дезадаптованих учнів.
Різні причини шкільної дезадаптації молодших школярів викликають
однакові прояви: труднощі у навчанні та порушення поведінки. Соціальнопедагогічна робота може бути організована в двох напрямках – з причиною та
наслідком. Соціальні педагоги та психологи спрямовують свою діяльність у
більшості випадків на подолання наслідків. Ми вважаємо, що роботу з
соціальної адаптації молодших школярів необхідно спрямовувати на виявлення
причин перших ознак труднощів у навчанні і поведінці дитини та застосування
відповідних заходів, спрямованих на успішний подальший психічний розвиток
молодшого школяра.
Запропонована нами програма розрахована на роботу з групою дітей, які
відчувають труднощі адаптації до школи. Вона спрямована на розвиток та
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вдосконалення комунікативних навичок, уважності, просторових уявлень,
формування розумового плану дій та мовленнєвих функцій, розвиток
продуктивності психічної діяльності [2].
Групові заняття проводяться в ігровій формі та включають методики, що
стимулюють розвиток дитини як у сфері взаємин, так і в пізнавальній
діяльності.
Ігрова діяльність навчає дитину керувати власною поведінкою та через
взаємодію з іншими розширює її рольовий репертуар.
Спілкування в групі розширює межі бачення дитиною власних
можливостей через відбивання дій інших та з іншими. Створення ситуації
успіху виявляє здатність дитини до самоактуалізації та ефективнішого
засвоєння знань. Найбільш привабливі - рольові ігри. Але найслабшим
ланцюжком у дітей, які відчувають труднощі у школі, є розвиток мовлення.
Цим дітям важко висловлювати власні думки та почуття, звертатися до
інших, отримувати зворотний зв'язок. Для розвитку мовлення зазвичай
використовують такі прийоми: розігрування відомих казок та створення
власних із подальшим їх розігруванням, створення детективу, розігрування
сценок із життя дитини. Вдосконалення спонтанного мовлення дитини сприяє
формуванню мисленнєвих операцій, логічних умовиводів.
Цю програму доцільно використовувати для групи дітей (до 12 осіб),
починаючи з 1-го класу.
Програма розвитку пізнавально-вольової сфери, навичок адекватної
соціальної поведінки молодших школярів
1.

Створення умов для ближчого знайомства дітей у мікрогрупі,

розвиток спостережливості, уваги, пам'яті, уяви.
2.

Стимулювання спілкування усередині групи, розвиток пам'яті,

уваги, логічного мислення, збагачення словникового запасу дітей.
3.

Розвиток між особового спілкування у групі, розвиток тактильної

пам'яті, уваги, поповнення словникового запасу.
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4.

Розвиток спілкування у групі, спостережливості, уважності, уміння

поєднувати слова в групи, визначати, до якої групи належить те чи інше слово.
5.

Розвиток спостережливості, уважності, пам'яті, довільності рухів,

уміння поєднувати слова в групи за певною ознакою, визначати, до якої групи
належить те чи інше слово.
6.

Розвиток

уважності,

зорової

пам'яті,

логічного

мислення,

довільності рухів, розширення словникового запасу.
7.

Розширення словникового запасу дітей, розвиток навичок логічного

та творчого мислення, пам'яті, уяви.
8.

Розвиток

довільної

уваги,

розумових

асоціативних

зв'язків,

орієнтації в просторі; розширення словникового запасу.
9.

Подальший розвиток розумових асоціативних зв’язків, просторової

орієнтації, спостережливості, сприйняття, пам'яті.
10.

Розвиток зорового сприйняття, уважності, самоконтролю, уяви.

Закріплення навичок рахунку, розвиток різних видів пам'яті.
11.

Розвиток довільної уваги, пам'яті, вольової сфери; формування

виразних рухів; розвиток комунікативних здібностей.
12.

Розвиток самоконтролю, уважності, вміння розпізнавати та

зображати почуття й настрої інших людей.
13.

Розвиток сприйняття, уважності, вміння визначати почуття та

настрої інших; зняття агресії та страхів.
14.

Розвиток активної уваги, пам'яті, кмітливості, логічного мислення,

уміння розпізнавати почуття й настрій інших, зображувати ці настрої та
почуття; зняття страхів перед школою.
15.

Розвиток уяви, пам'яті, уважності, здатності до зосередженості,

вміння зображувати почуття й настрої інших; зняття напруженості, страхів,
зокрема щодо школи.
16.

Навчання дітей розслаблення, розкутості; зняття страхів, агресії;

розвиток уяви, спостережливості.
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17.

Розвиток уяви, творчого мислення, спостережливості; розвиток до-

вільної уваги, самоорганізації.
18.

Розвиток

уважності,

пам'яті,

спостережливості;

формування

внутрішнього плану дій; розвиток координації.
19.

Розвиток мислення, зорової пам'яті, уяви, уважності, розширення

словникового запасу; формування внутрішнього плану дій.
20.

Розвиток пам'яті, уважності, вміння встановлювати логічні зв'язки

між словами; розширення словникового запасу.
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Тематика: Соціологічні науки
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КООРДИНАТ
Лисогор І.В.
студент магістратури
Чернігівський національний технологічний університет
м. Чернігів, Україна
Сьогодні в Україні відбуваються складні соціально-економічні та
політичні процеси, пов`язані з європейським вектором розвитку, що у своїй
перспективі сприятимуть покращенню становища в соціально-економічному
суспільному

просторі.

Інтегральною

характеристикою

життєздатності

суспільства (країни, держави) як суб’єкта власного відтворення, розвитку і
взаємодії з іншими суспільствами є людський потенціал [1].
Людський потенціал визначає не лише бажання країни забезпечити у
майбутньому існування творчих, кваліфікованих кадрів, але й суттєво впливає
на розширене суспільне оновлення в плані демографічного, економічного,
соціального та духовного буття. На перший план постає проблема формування
людського потенціалу та визначення вектору

його суспільного розвитку.

Актуальним є розуміння тенденцій, які впливають на формування людського
потенціалу, а також динаміку його росту та виявлення засобів його ефективного
використання.

Швидкий

темп

скорочення

населення,

низький

рівень

професійної підготовки вітчизняної робочої сили, обмеженість набутого
професійного досвіду є наслідком як суб’єктивних так і об’єктивних
економічних

чинників,

низькою

якістю

освітнього

рівня

та

рівня

інформатизації населення.
Актуальність формування людського потенціалу та його ролі у зростанні
економіки країни мала місце у працях зарубіжних та вітчизняних науковців.
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Окремої уваги у дослідженні цієї тематики приділили такі вчені, як: О. Акіліна
[1], В. Близнюк [2], Л. Шаульська [3], Н. Римашевська [4], Ільїч [5],
Е. М. Лібанова [6].
Здійснюючи аналіз поглядів науковців щодо визначення поняття
«людський потенціал», вважаємо цікавою думку В. В. Близнюк, що
характеризує людський потенціал як такий, що охоплює не лише професійнокваліфікаційні ознаки людини, а й у цілому рівень освіченості, креативності,
мобільності, ступінь споживчих пріоритетів, можливість адаптуватися до
соціально-економічних

змін

у

суспільстві

та

інші

кількісно-якісні

характеристики їхніх носіїв [2, с. 31].
Погоджуємося з думкою Л. Шаульської, яка визначає поняття «людський
потенціал» як сукупну здатність населення до економічної та соціальної
діяльності і розвитку, що є найширшим за змістом і включає трудовий
потенціал як невід’ємну його складову і людський капітал як форму його
реалізації [3, с. 502].
Різноманітним є підхід до визначення людського потенціалу науковця Н.
Римашевської, яка в своїх дослідженнях прийшла до висновку, що людський
потенціал – не означає певний обсяг виробництва і відповідно не певний рівень
доходу, а це означає зовсім інші речі. Це характеристика можливостей
людського вибору, які мають тенденцію до розширення[4, с. 5].
Л.М. Ільїч та О.В. Акіліна визначають людський потенціал як
«…сукупність продуктивних характеристик окремої людини, що забезпечують
її

здатність

досягати

певних

результатів

виробничої

діяльності,

вдосконалюватись у процесі праці та вирішувати нові завдання, котрі постають
у процесі змін техніки і технологій» [1, 5, с. 106]. Охарактеризувавши це
поняття, автори окреслили інтелектуальний, особистісний, комунікативний,
професійно-кваліфікаційний та психофізіологічний типи людського потенціалу.
На думку Лібанової Е.М., людський потенціал визначається сукупністю
характеристик, що об’єднуються у такі його складові:
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- соціально-демографічний потенціал, що включає чисельність населення,
гендерну та поколінну збалансованість, стан здоров’я й тривалість життя
населення, рівень освіти населення;
- соціально-економічний потенціал відображається у рівні та структурі
економічної

активності

та зайнятості

населення, його кваліфікаційно-

професійному складі, характері і умовах праці, рівні добробуту населення,
ступені затребуваності та використання інтелектуальних ресурсів;
- інтелектуальний потенціал, що втілюється в інноваційній активності,
ділових якостях і творчих потенціях індивідів та можливостях їх реалізації;
- соціокультурний потенціал, який визначається станом науки, освіти й
культури, особливостями менталітету й світогляду населення, його мотивацією,
ціннісною орієнтацією та культурною інтеграцією різних верств населення.
Надзвичайно важливе значення має також узгодженість у розвитку всіх
згаданих компонентів людського потенціалу, їх взаємного впливу та зв’язків з
економічною динамікою [6, c. 367].
Вважаємо, що чи не найголовнішим аспектом розвитку людського
потенціалу є освітня складова. Тому з метою вивчення проблеми формування
людського потенціалу в аспекті освітньої складової, нами було проведено
дослідження серед студентів економічного відділення коледжу Економіки і
технологій ЧНТУ, студентів факультету соціальних технологій, оздоровлення
та реабілітації ЧНТУ, та механіко-технологічного факультету ЧНТУ. Вибірка
студентів різних факультетів обумовлена актуальністю теми формування
людського

потенціалу

з

позиції

різноплановості

обраних

професій.

Дослідженням охоплено 76 респондентів віком від 18 до 23 років. Програмою
досліджень передбачалось

проведення анкетування та

інтерв`ю

серед

студентів.
За результатами проведеного дослідження, ми отримали такі дані: на
запитання «Чому Ви обрали навчання у даному учбовому закладі?» - 76%
відповіли, що вважають цей учбовий заклад престижним; на запитання: «Чи
задоволені обраною спеціальністю?» - 67% опитаних відповіли «так», при чому
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серед незадоволених значний відсоток займають представники механікотехнологічного факультету; 12% - байдужі до вибору. На запитання: «Чи
задоволені Ви якістю освітніх послуг?», думки опитуваних розділились на
задоволених і незадоволених 62% і 38% відповідно.
Виконавши аналіз

відповідей на питання анкети щодо складності

навчання, ми з`ясували, що 63% студентів з легкістю долають освітню
програму навчального закладу. З них 32% опитаних мають на меті отримати
другу вищу освіту. Бажання продовжити навчання за кордоном висловили 8%
студентів, що свідчить про патріотичні погляди більшості опитаних студентів,
оскільки вважають за потрібне допомогти країні розвиватися у напрямку
економічної стабільності та процвітання. Результати дослідження

рівня

освітніх послуг студентами ЧНТУ відобразимо на рисунку 1.

Рис. 1 - Задоволеність якістю освітніх послуг
Проаналізувавши проблему формування людського потенціалу в аспекті
освітньої складової, ми дійшли висновку, що сучасна якість освіти знаходиться
на достатньому рівні, але сфера надання освітніх послуг, загалом, потребує
подальшого реформування. Це стосується як фінансового аспекту, так і
розробки новітніх форм надання освітніх послуг у сфері виховання та
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профорієнтації. Таким чином, ми з`ясували, що освіта є позитивним фактором
формування людського потенціалу.
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Професійно-технічна освіта має бути перебудована таким чином, щоб
забезпечити працевлаштування і доступ до навчання протягом усього
трудового життя.
У період реформ в системі профтехосвіти необхідно зробити серйозне
перезавантаження

і прийняти до уваги тісний зв’язок професійної освіти з

системою праці і зайнятості.

Така система передбачає організаційні та

інституціональні зміни в позиціях усіх учасників реформ. Реформи не можуть
бути реалізовані тільки шляхом переформатування внутрішньої організації та
механізму ухвалення рішень на різних рівнях професійної системи. Необхідно
скоординувати усі
позбавити

дії з реальними можливостями

випускників

економіки, щоб

професійної освіти гарантованої

їм

не

стабільної

зайнятості. Дуже ефективною буде така реформа, яка забезпечить тісний
зв’язок чинної системи навчання зі структурою зайнятості. Сьогодні треба
переймати досвід європейських країн , які поєднують освіту з ринком праці. Це
показує, що такий процес можливий через інноваційні форми регуляції системи
навчання, зокрема через так звану «дуальну освіту». Завдання нелегке. Система
професійно-технічної освіти, яка в основному була зорієнтована на великі
монополізовані підприємства, залишилася спеціалізованою і незбалансованою з
сучасною структурою економіки, що за роки реформ зазнала серйозного
розподілу праці. Створення відповідної структури професійних закладів,
орієнтованої на різнобічні спеціальності, удосконалюється дуже

повільно.

Завдання ускладнюється тим, що не очевидно, які спеціальності затребувані
ринком праці і наскільки вони комплементарні потребам економічного
розвитку регіонів. За результатами аналізу європейського досвіду бачимо, що
одним із важливих засобів досягнення зазначеної мети є встановлення
пріоритетів у стратегії і тактиці проведення реформ і послідовності їх
здійснення. Європейський досвід підказує нам , що необхідно зробити для
розвитку професійної освіти, для координації здійснюваних важливих кроків,
які застосовуються в країнах, що вступили на шлях освітніх реформ.
Дотримання пріоритетів розглядається як найбільш вірогідний шлях еволюції
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наявної освітньої моделі в умовах зростання значення підготовки кадрів для
забезпечення економічного зростання. Це дослідження поки що недооцінене і
питання вивчається.

Проблемам професійно-технічної освіти присвячено

багато наукових праць, досліджень. Пропозиції, що містяться в них, спрямовані
на зниження ризиків реформ. Проте ряд процесів залишаються слабо
регульованими та висвітленими. Підхід до вирішення нагальних питань має
бути

комплексним

і

охоплювати

діагностику

наявних

проблем

та

обґрунтування шляхів їх вирішення. Ключовим пріоритетом повинно стати
підвищення якості і доступності послуг державних і муніципальних закладів
професійно-технічної освіти. У центрі уваги всіх заходів необхідно покласти
професійні стандарти.
Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи
управління в Україні

задовольняють потреби роботодавців і достовірність

прогнозування ринку праці. Реформування професійно-технічної освіти
сьогодні стає справжнім випробуванням для країни з точки зору інвестицій у
майбутній розвиток економіки. Про актуальність перебудови профтехосвіти
свідчить її незадовільний стан, який особливо погіршився протягом останніх
років. Порівняно вже з минулими роками, динаміка витрат на професійнотехнічну освіту не виявила ознак до збільшення відносно ВВП.
Протягом останніх років профтехосвіта залишалась незбалансованою з
основними показниками розвитку країни. Зберігалась практика її відставання
не тільки від темпів розвитку ВВП, але й від промисловості, сільського
господарства, що негативно впливало на господарську активність держави і
окремих галузей економіки. Причина цього має комплексний характер:
відсутність координації між освітою і роботодавцями, втрата престижності
робітничими професіями, низька інноваційна якість наданих освітніх послуг
для підприємств, націлених на освоєння сучасних технологій. У результаті
зменшується прийом до ПТНЗ, випускники не знаходять робочих місць. Рівень
безробіття серед випускників ПТНЗ є найвищим серед тих, хто отримав будьяку освіту. Українські експерти і політики не один рік обговорюють
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можливості модернізації професійно-технічної освіти, її адаптації до ринку
праці. Проте проблему цю й на сьогодні не вирішено. Незавершеність реформ
призводить до того, що вся система професійно-технічної освіти тривалий час
перебуває у невизначеному стані з точки зору її структури, дидактичних
програм, управління і фінансування. Проблемними питаннями і надалі є пошук
балансу між цілями держави, можливостями закладів профтехосвіти і
інтересами роботодавців у забезпеченні ринку праці

кваліфікованими

робітничими кадрами. Вирішення цієї проблеми потребує осучаснення системи
навчання, систематичного складання прогнозів затребуваності професій та
спеціальностей, удосконалення організаційних форм і збільшення фінансування
державної

системи

профтехосвіти.

Успіх

реформування

залежить

від

визначення та реалізації пріоритетів розвитку професійно-технічної освіти,
орієнтованої на позитивні зміни, засновані на дидактичних, економікоорганізаційних і соціальних інноваціях з метою удосконалення практик
підготовки

конкурентоспроможних

фахівців.

Про

модернізаційному значенні можна говорити у декількох

реформи

у

їх

аспектах. Перший

аспект характеризує процес реформ як намагання рухатись уперед за
традиційною шкалою цілей шляхом послідовних покращень. Така еволюційна
модель означає поступове удосконалення інституціонального середовища і
нівелює можливі перешкоди у ході реформ. У другому аспекті реформи
розглядаються в контексті економічного зростання і ототожнюються з
комплексом економічних і організаційних трансформацій, які відповідають
умовам

нових

економічних

укладів

і

потребам

роботодавців

у

висококваліфікованій робочій силі. Третій аспект означає спрямування зусиль
на те, щоб зрівнятись із провідними країнами і за сукупністю якісних
характеристик нової економіки, що означає курс на випередження модернізації.
Вибір тієї чи іншої трактовки змісту реформ означає інтегрування їхніх цілей у
процес модернізації. При цьому великою є вірогідність того, що інноваційні
зміни за ідеологією можуть бути консервативними, прогресивними чи
елітарними, тобто стосуватися лише певної ланки системи професійної освіти,
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які орієнтовані на мажоритарні потреби у підготовці фахівців для галузей
економіки. Для того, щоб оцінити реформаційний потенціал системи
професійно-технічної освіти і передбачити можливі ризики його зниження,
варто проаналізувати не тільки зміст перетворень, але й форми і засоби
адаптації професійно-технічних закладів до нового децентралізованого вектора
їхнього розвитку. З урахуванням серйозних змін соціального і економічного
контексту, фінансове забезпечення соціальної інфраструктури породжує низку
проблем, вирішення яких відсувається на майбутні етапи реформ. По-перше, не
визначено інноваційний пріоритет реформи. Оновлення технологічної бази
професійно-технічних навчальних закладів не передбачено. Питання, які
накопичились

у

частині

розширення

ефективної

зайнятості

молоді,

забезпечення її мобільності, потребують подальшого удосконалення у руслі
державної молодіжної політики. По-друге, уряд України визначив перелік
професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за
кошти державного бюджету. До зазначеного переліку входить 19 професій за
такими видами діяльності як сільське господарство, добувна промисловість,
машинобудування, транспорт, зв’язок та деякі інші, які віднесено до
компетенції держави. Кошти мають бути спрямовані до обласних бюджетів
для підготовку кадрів за професіями, необхідними роботодавцям.
Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи
управління в Україні для регіонального ринку праці має місце бути. При цьому
доцільно визначити й потребу об’єднаних територіальних громад у кадровому
забезпечені об’єктів соціальної інфраструктури: опорних шкіл, дошкільних
закладів,

центрів

первинної

медичної

допомоги,

лікарень,

соціально-

культурних об’єктів. Просторова структура регіоЛІнальної економіки під
впливом дезінтеграційних тенденцій перехідного періоду відчуватиме наслідки
дефіциту місцевих бюджетів і відповідно труднощі у фінансуванні професійноосвітніх закладів. Намагання адаптуватись до нових умов функціонування
профтехосвіти штовхатиме місцеві органи влади до звернень по допомогу до
держави, яка трансфертну політику не передбачає. Подібний приклад
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просторового розвитку професійно-технічної освіти, що обмежує коло
можливих варіантів функціонування ПТНЗ, продемонстровано розмежуванням
функціонального призначення єдиної системи освіти на дві частини: державну і
місцеву.

Умовою достатнього

фінансування

є отримання

професійно-

технічними навчальними закладами права власності на цілісні майнові
комплекси та земельні ділянки. За останні роки лише 302 заклади, а це 48 %
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, документально
отримали таке право. Обмеженість бюджетних видатків загострює проблему
відновлення ресурсної бази професійно-технічної освіти, яка потребує
кардинального оновлення. Гострий дефіцит кабінетів і лабораторій, навчальновиробничих майстерень, майстрів виробничого навчання, викладачів відчувався
ще десять років тому. За минулі роки він тільки посилився. Зараз зміни на
ринку праці

пов’язуються

із

появою принципово нових

професій

і

спеціальностей, зокрема, інтегрованих і укрупнених. Назріла необхідність
серйозно скорегувати методику прогнозування. Потрібна надійна інформаційна
база про стан ринку праці і професійно-кваліфікаційної структури пропозиції
робочої сили. Потрібні показники, які дають змогу отримати достовірне
уявлення про потребу у спеціалістах. Існує практика, коли роботодавці
отримують інформацію про професійні кадри через

агентства. Поширені

форми прямої співпраці освітніх закладів і роботодавців, прямого укладання
ними договорів з освітніми закладами. В умовах нерозвиненості інститутів
ринку,

коли

економіка

обмежена

в

інформаційній

оцінці

процесів

технологічного розвитку провідних галузей економіки, бізнес намагається
взаємодіяти з освітніми закладами на державному і корпоративному рівні через
локальні форми, в тому числі й багатосторонніх угод. Проте з поля зору
зникають перспективи відновлення економічного зростання і відповідної йому
структури зайнятості і системи підготовки кадрів. Необхідним компонентом
державної програми професійної освіти має стати розробка кваліфікаційних
стандартів спеціальностей. Більшість чинних стандартів застарілі і не
відповідають

вимогам високотехнологічної діяльності. Зарубіжні аналоги
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важко адаптувати до українського технічного процесу

устаткування,

інформаційного

виробництва.

й

інструментального

забезпечення

Кваліфікаційні стандарти повинні враховувати техніко-технологічну специфіку
спеціальностей у промислових галузях і соціальній сфері. Тому вони
охоплюють професійну практичну і теоретичну підготовку.
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Тематика: Інші професійні науки
ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
СУЧАСНОСТІ
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університет імені Григорія Сковороди»
м. Переяслав, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1400-6510
Сучасний стан професійної підготовки фахівців із охорони праці
характеризується нормативним встановленням компетентнісного підходу в
якості субстанції освітнього процесу. Результатом сучасної професійної освіти
має бути становлення людини, здатної до компетентної та відповідальної дії у
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професійному житті.

Удосконалення

рівня

професійної

компетентності

майбутніх фахівців в умовах закладу вищої освіти – один із основних напрямів
реформування сучасної системи освіти в Україні.
Компетентнісний підхід зміщує освітню мету у бік мобілізації знань, які
майбутній фахівець у змозі зрозуміти і сприйняти, які допоможуть йому
мислити і діяти в сучасному соціальному середовищі.
Професійний

розвиток

суб’єкта

праці

та

підтримка

його

конкурентоспроможності спрямовані на досягнення ряду кінцевих цілей, а саме
– високого рівня кваліфікації, професіоналізму та компетентності.
Упродовж останніх років у науково-педагогічній літературі і навіть у
змісті нормативних документів, що регламентують розвиток освітніх процесів,
ведеться гостра дискусія щодо термінологічного позначення компетентностей.
Проблемі

формування

професійної

компетентності

присвячені

дослідження (І. Зимньої, І. Зязюна, Н. Кошарної, Н. Кузьміної, П. Лузана,
А. Маркової, Н. Ничкало, О. Пометун, Дж. Равена та ін.)
Більшість українських педагогів використовують узгоджені трактування
понять «компетенція» та «компетентність». Словник іноземих слів розкриває
поняття «компетентний» як такий, що володіє компетенцією – колом
повноважень певної галузі, особи або колом справ: comptens (лат) –
відповідний, здібний; comptence (англ.) – здібність (компетенція) [3].
Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для
навчання, досягнення та освіти поняття компетентності визначається як
спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати відповідні
завдання або роботу. При цьому поняття компетентності містить набір знань,
навичок та відносин, як зазначає О. Пометун, що дають змогу особистості
ефективно

виконувати

певні

функкції.

Науковець

також

вказує,

що

«компетентність» складає комплекс життєвих вимог до результатів освітньої
діяльності, орієнтує на практичні досягнення у процесі навчання» [4, с. 66].
Компетентність є результатом компетенції та передбачає особистісну
характеристику, ставлення до предмета діяльності [4, с. 409].
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У довідково-енциклопедичній літературі значення слова компетентність
розкривається як:
–

коло повноважень, представлене законом, статутом або актом

конкретному органу чи посадовій особі;
–

знання і досвід у тій чи іній галузі [2, с. 261]

Компетентність

–

семантично

первинна

категорія

і

становить

інтеріоризовану (привласнення особистісного досвіду) сукупність, систему,
якийсь «психологічний» багаж людини. Отже, «компетентна» у своїй справі
людина означає «обізнаний, що є визнаним знавцем у будь-якому питанні,
авторитетний, повноправний, який має коло повноважень, здатний» [1, с. 4].
Компетентність можна розглядати в таких аспектах:
1)

поєднання умінь, навичок поведінки та дій у межах певної

діяльності;
2)

поєднання знань, умінь, навичок у професійній діяльності без

критеріїв оцінювання;
3)

поєднання тих самих елементів, але із застосуванням стандартів;

4)

поєднання здібностей та особистих якостей людини [6].

Таким чином, компетентність фахівця є складною інтегрованою
характеристикою особистості, яка зумовлює його здатність до реалізації
власного потенціалу (знань, умінь, досвіду, особистісних якостей) для успішної
діяльності в професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи соціальну
значимість і особистісну відповідальність за результати цієї діяльності,
необхідність її постійного удосконалення в умовах динамічності світу [5, с. 41 –
44].
Рамки компетентності будь-якого фахівця встановлюються відповідним
нормативно-правовим документом – кваліфікаційною характеристикою, яка
представляє собою узагальнені вимоги до рівня теоретичної і практичної
підготовки фахівця. Кваліфікаційна характеристика є засадним документом
підготовки і професійної діяльності фахівця і містить його посадові обов’язки,
характеристику праці, основні знання і вміння, якими повинен володіти
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випускник того чи іншого навчального закладу чи практикуючий на певній
посаді.
Критерієм

професійної

компетентності

є

індивідуальний

спосіб

розв’язання професійних завдань або своєрідності ставлення людини до того,
що вона робить. Ця своєрідність знаходить свій прояв в особистісному
ставленні суб’єкта до способу реалізації завдань у рамках професійної
компетентності, якості виконання діяльності, що забезпечує ефективність
праці.
Професійний досвід і знання як компоненти компетентності зберігають і
закріплюють

результати

активної

взаємодії

із

зовнішнім

світом,

трансформуючи спрямованість функціонування у спрямованість розвитку.
Вони можуть розглядатися як індивідуальний ресурс особистісного та
професійного становлення фахівця.
Отже, компетентність це поняття, що висвітлює аспекти поведінки
людини, пов’язані з виконанням роботи, визначає основну характеристику
особистості, яка досягла або здатна досягти високих результатів у професійній
діяльності.
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Тематика: Педагогічні науки
РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВСЬКИХ ЗНАНЬ У ФРАНЦУЗЬКИХ
КОЛЕЖАХ
Литвиненко В.Ю.
Уманський державний педагогічний університет,
старший викладач кафедри теорії
та практики іноземних мов
У французьких колежах існує декілька рівнів оцінювання учнівських
знань, які органічним чином пов’язані зі змістом, формами і структурою
навчально-виховного процесу.
Перший рівень оцінювання стосується насамперед пізнавальних аспектів
діяльності учня, тобто конкретних знань, яких він набув за певний період часу
з того чи того навчального предмета. Знання учня можуть бути оцінені
вчителем як в усній так і в письмовій формі. Екзаменаційне оцінювання, на
відміну від

поточного, здійснюється

не одноосібно. а екзаменаційною

комісією, до якої можуть входити декілька вчителів, а також, у разі потреби, і
представники від колективу учнів та батьків.
У середніх закладах освіти Франції поширена двадцятибальна система
оцінювання учнівських знань з такою шкалою :
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у межах десяти балів у початковій школі: “відмінно” - 8 балів і

більше; “добре” - 7 балів; “досить добре” - 6 балів; “задовільно” - 5 балів;
“посередньо” - 4 бали; “погано” - 3 бали; “дуже погано” – 2 бали і менше .


у межах двадцяти балів у середній школі:

“відмінно” – 16 балів і

більше; “добре” – 14-16 балів; “досить добре” – 12-14 балів; “задовільно” – 1011 балів; “посередньо” – 8-10 балів; “погано” – 6-8 балів; “дуже погано” – 5
балів і менше.
Другий рівень оцінювання, на відміну від першого стосується переважно
поведінкових аспектів навчальної діяльності учнів, їх особистої готовності і
здатності вибудовувати конструктивні і водночас гуманні стосунки з учнями та
вчителями, адміністрацією та обслуговуючим персоналом школи, виявляти
повагу до традицій навчального закладу, старанність і наполегливість у
навчанні тощо. Така оцінка може мати кількісне вираження (у балах), або ж
якісне, тобто здійснюватись у формі характеристик, подяк, доган, зауважень,
спостережень, які заносяться до особистого досьє кожного учня.
Третій рівень оцінювання є комплексним, тобто беруться до уваги як
навчальні досягнення учня, так і його поведінка та особистісні якості. Така
оцінка по суті виражає загальну думку вчителів про учня. Цей вид оцінювання
має здебільшого неформальний і позначений суб’єктивізмом характер.
Згідно поглядів американця Чомскі, успішного результату у вивченні
окремого навчального предмета чи курсу можна досягти лише за наявності
потенційної здатності до їх засвоєння – навчальної компетентності. Ця
потенційна здібність учнів засвоювати нові знання

якраз і

виявляється в

процесі виконання ними письмових завдань та усних відповідей ще до того, як
буде

досягнутою

кінцева

дидактична

мета

певного

етапу

навчання.

Відповідаючи на запитання, учень виявляє лише якусь частину наявних знань.
Зрозуміло, що за браком часу неможливо спитати всіх учнів про все. Тому
дуже важливо обирати найголовніші теми для оцінювання учнівських знань, у
процесі вивчення яких найбільшою мірою

виявлятиметься навчальна
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компетентність школярів. Отже, схематично процес оцінювання знань учнів
можна представити таким чином:
Оцінювання
компетентності

навчальної Оцінювання
успішності Екзаменаційне
опанування певного обсягу оцінювання
навчального матеріалу
обсягу знань

усього

Перетин двох понять – компетентності і загального обсягу знань відіграє
роль дзеркала. Воно показує, наскільки адекватно можливо оцінити загальний
рівень знань

на підставі

успішності учня в опануванні певної частини

навчального матеріалу. Ідеальним є такий варіант, коли вчитель, який опитує,
екзаменує учня стосовно усього обсягу вивченого матеріалу, робить висновок
про те, що рівень сукупних знань учня пропорційний знанням, виявленим ним
під час проходження окремих навчальних циклів.

Тобто результати

екзаменаційного й поточного опитування є близькими або ідентичними. Така
кореляція буде тим

точнішою, чим

регулярніше і рівномірніше

здійснюватиметься поточне оцінювання учнів і чим більшою мірою на іспитах
застосовуватимуться так звані запитання синтезу.
Досліджуючи

особливість процесу

оцінювання учнівських знань у

школі французький педагог А. Бонбуар виокремлює такі його найголовніші
функції :
- описова ( ваші знання такі…);
- діагностична ( тому, що ви маєте певні прогалини…);
- прогностична ( ви зможете успішніше просуватися у цьому напрямку).
У структурі педагогічного процесу оцінювання найчастіше оконтурює,
завершає певний період навчання:
Підготовка
Подання матеріалу
Визначення
педагогічних
Проведення
одного
цілей
декількох
уроків
Підбір матеріалу
Вибір методів і
засобів
навчання

Оцінювання
або
Поточний контроль

Оцінювання, яке застосовується інколи на сампочатку певного етапу
навчання, має здебільшого діагностичний, стимулюючий

характер.

Воно
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допомагає учителю краще спланувати майбутні заняття, визначити той зміст
навчального предмета, який потребує особливої уваги й ретельності у доборі
ефективних методів і засобів його реалізації. Діагностичне оцінювання слугує
також основою для порівняльної оцінної діяльності вчителя. Таким чином
можна сказати, що описова, діагностична і прогностична функції оцінювання
органічно поєднуються у практично здійснюваному педагогічному процесі.
Тематика: Сільськогосподарські науки
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ТА ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ
СКОШУВАННЯ ТРАВ
Лібіховський Вячеслав Володимирович
Магістр Житомирського національного агроекологічного університету
Котков Володимир Іванович
Житомирський національний агроекологічний університет
к.т.н., доцент.
kotkov_mmests@ukr.net
моб тел. 0974018362
Ротаційний різальний апарат є частиною скошувального агрегата, який
складається

із

косарки

і

трактора. Тому доцільно

визначити

вплив

запропонованих удосконалених розробок різального апарата на весь процес
скошування рослин.
Потужність, яка витрачається, можна визначити через годину витрати
палива двигуна Д-240 трактора МТЗ-82, для чого знімалась основна
характеристика двигуна, що включає залежність потужності двигуна від
годинної витрати палива.
Потужність тертя трави на дисках можна визначити за формулою, що
приведена у другому розділі роботи.
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Година витрати палива визначається за формулою:

G



3,6K q
t
T

T

,

(1)

T

де Kт – питома маса палива, г/мл3;
qт – об’єм палива, яке витрачене за один дослід, м;
tт – час витрати палива, с.
Об’єм витраченого палива за один дослід визначався з допомогою
спеціально створеного пристрою, який містив мідну трубку. Досліди
проводились на рекомендованих інструкцією режимах роботи двигуна та на
його основній регуляторній характеристиці.
З метою отримання співставляючих умов досліджень використовувався
такий самий привід серійної ротаційної косарки КРН-2,1 та досліди
проводились на одному полі з однаковим травостоєм спочатку серійною, а
потім

ротаційно-пальцевою

косаркою

дослідні

різальні

апарати

були

змонтовані на одному і тому ж самому брусі з приводом роторів.
Експериментальні косарки під час дослідів агрегатувались з трактором МТЗ82, що створювало передумови для збільшення достовірності дослідів.
В процесі експериментальних досліджень змінними параметрами були
колова швидкість ножів і поступальна швидкість скошувального агрегату.
На практиці безпідпірний зріз здійснюють на швидкостях ножів 100 м/с, а
підпірний зріз – 10 м/с. Тому, колова швидкість ножа ступінчато змінювалась
від 9,4 до 120 м/с (таблиця 1).
Таблиця 1
Швидкість робочих органів експериментальної косарки
Колова
швидкість Частота
обертання
ножів, м/с
роторів, рад/с
60,0
200
35,8
119
19,4
65
9,4
31
120,0
400
71,6
238
38,8
130
18,8
62

Частота
обертання Передача
-1
ВВП, хв
косарки
540
4
540
3
540
2
540
1
1080
4
1080
3
1080
2
1080
1

коробки
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Величина зміни швидкостей дозволяє дослідити весь діапазон реальних
швидкостей різання як серійної косарки, що здійснює безпідпірний зріз, та і
ротаційно-пальцевий, що має підпірні елементи.
Робоча швидкість скошувального агрегату вибиралась із ряду можливих
швидкостей руху трактора МТЗ-82 від 0,9 до 9,25 м/с. (таблиця 2).
Таблиця 2
Робочі швидкості скошувального агрегату
Швидкість руху із
Швидкість
включеним
редуктором,
агрегату, км/год
км/год
1,89
2,50
3,32
4,26
5,48
7,24
6,73
8,90
7,97
10,54
9,33
12,33
11,46
15,15

руху

Передача
трактора МТЗ-82

коробки

1
2
3
4
5
6
7

Достовірність досліджень визначалась умовами проведення дослідів.
Досліди по визначенню залежності висоти зрізу від поступальної швидкості
агрегату, швидкості та способу кріплення ножів та орієнтації протирізальних
пальців проводились на правах першого укосу з врожайністю 100....110 ц/га,
висотою 0,5...0,6 м, при густоті травостою 1000....1200 м2, вологості трави
74...75%, ґрунту – 16%, середній діаметр стебел знаходився в межах 1...3 мм.
Досліди по визначенню параметрів енергетичної оцінки проводились на
люцерні синій та віко-вівсі у 5-ти кратній повторності. Люцерна першого укосу
скошувалась в період фази початку цвітіння. Висота травостою люцерни
0,9...1,1 м., середній діаметр стебел у місці зрізу – 4 мм, густота травостою –
300...350 м2, врожайність 2000 ц/га; вологість – 78%, висота зрізу вимірялась
відповідно до стандартів.
Витрати енергії при безпідпірному зрізі рослин та якості роботи
ротаційних косарок залежить від фізико-механічних властивостей рослин і
технологічних

параметрів

ротаційних

різальних

апаратів.

Найбільш

ефективним способом зниження енерговитрат та зменшення втрат урожаю при
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скошуванні трав косарки з ротаційним різальним апаратом є зменшення
швидкості ножів до 36...39 м/с та застосування протирізальних пальців.

Тематика: Економічні науки
БІЗНЕС МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
Лігоненко Л. О.
професор, д.е.н.
Афанасенко Є.В.
магістр 6 курсу
Державний вищий навчальний заклад
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Кафедра менеджменту
Актуальність:

Перенасичення

ринку,

загострюючи

конкурентну

боротьбу, висуває забезпечення конкурентоспроможність бізнес-організацій пріоритетним завданням менеджменту. Розв’язання цього завдання може бути
досягнуто за рахунок забезпечення організаційного розвитку на основі
використання технології бізнес-моделювання. Українські компанії ще не
оволоділи сучасними рівнем компетенцій щодо використання цієї технології,
що обумовлює актуальність розкриття теоретичних та практичних аспектів
даної технології.
Постановка

проблеми:

Зниження

витрат

все

ще

традиційно

розглядається багатьма керівниками компаній як головний шлях підвищення
конкурентоспроможності. Як правило, з готовністю обговорюються проблеми
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управління ресурсами (або навіть, витратами) і пов'язане з цим впровадження
різних комп'ютерних облікових систем.
Однак, по-перше, на собівартість продукції впливають і трансакційні
витрати, тобто витрати пов'язані із взаємодією підрозділів компанії в ході
виконання бізнес-процесів.
По-друге, сьогодні конкурують між собою вже не товари і навіть не
компанії, а групи компаній, націлені на повне і якісне задоволення потреб
замовника за рахунок інтеграції спільних зусиль.
По-третє, в даний час конкуренція стає боротьбою ідей, а не боротьбою
ресурсів. На ринку перемагають компанії, які постійно пропонують нові
інноваційні рішення. При цьому надзвичайного значення набуває швидкість
практичного втілення ідей в конкретні продукти і послуги.Динамізм компанії,
тобто її здатність до швидкого і масштабного маневру, з одного боку, власними
ресурсами,

а

з

іншого

боку,

організацією

партнерської

взаємодії

-

перетворюється на вирішальний фактор конкурентоспроможності.
Результати досліджень:

Зміни стають способом життя. Ефективне

управління організацією перетворюється в вирішальну силу менеджменту. Це
зробило надзвичайно популярною концепцію організаційного розвитку,
засновану на діях ,що передують змінам зовнішнього середовища. Правильно
спрогнозувати ринкову кон'юнктуру і завчасно інвестувати в удосконалення
зовнішньої

інфраструктури,

структури

і

організації

процесів

самого

підприємства, вдосконалення управлінням персоналом - це значить домогтися
істотної конкурентної переваги в найближчій перспективі. Отже,будь які дії
вимагають внесення змін до структури організації та бізнес-процесів.
Бізнес-моделювання або інжиніринг (business-engineering) як сучасна
технологія управління, заснована на формальному, точному, повному і
всебічному описі діяльності бізнес-організації якнайкраще підходить для цих
цілей. Використання бізнес-моделі для прийняття будь-яких управлінських
рішень та одночасного формування всіх необхідних регламентів управління є
відмінною рисою бізнес-інжинірингового підходу в менеджменті.

310

Здійснюючи моніторинг середовища і, фіксуючи істотні для організації
зміни, вносяться відповідні взаємопов'язані коригування в бізнес- модель. Це
дозволяє швидко реагувати на зміни які вже відбулись у зовнішньому
середовищі. При реалізації управління організаційним розвитком в бізнесмодель вносяться попереджувальні зміни на підставі стратегічного прогнозу
таких змін. Як і будь-яка технологія управління, бізнес моделювання має
своєрідну парадигму - систему базових принципів і понять.
Бізнес-інжиніринг заснований на системному підході до управління, при
якому бізнес-організація розглядається в якості цільової відкритої соціальноекономічної системи, яка взаємодіє із зовнішнім середовищем як з більш
габаритною та складною системою.
В результаті позиціонування компанії як цілісної системи щодо інших
учасників зовнішнього середовища (покупців, конкурентів, партнерів, держави
та ін.) визначається місія компанії - компроміс між потребами ринку
(«треба»),можливостями («можу») і бажанням («хочу» ) бізнес-організації
задовольнити ці потреби. При розробці місії відбувається формування
стратегічного бачення перспектив розвитку бізнесу; на основі місії формуються
корпоративні цілі і стратегії щодо зростання, інтеграції та інвестиції бізнесу.
Подальше

уточнення

стратегічних

позицій

бізнес-організації

відбувається на етапі розробки стратегій в царині окремих бізнес-процесів .
Саме на цих етапах бізнес-моделювання уточнюєт призначення бізнесорганізації по задоволенню соціально-значущих потреб ринку, що дозволяє
сформувати її бізнес-потенціал - набір видів комерційної діяльності,
спрямований на задоволення зазначених потреб.
Бізнес-потенціал, в свою чергу, з урахуванням обраних цілей і стратегій
визначає функціонал бізнес-організації - перелік бізнес-функцій і функцій
менеджменту, необхідних для підтримки зазначених видів комерційної
діяльності. Крім того, визначаються необхідні для цього ресурси (матеріальні,
людські, інформаційні) і організаційна структура, формується перелік
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управлінських регістрів бізнес-організації (продукти, функції, організаційні
ланки тощо) .
Так, матриця комерційної відповідальності закріплює відповідальність
структурних підрозділів за отримання доходу від реалізації комерційної
діяльності. Її подальша деталізація (шляхом виділення центрів фінансової
відповідальності) забезпечить побудову фінансової структури компанії, що, в
свою чергу, дозволить впровадити систему бюджетного управління з
використанням фінансової мотивації персоналу.
Матриця функціональної відповідальності закріплює відповідальність
структурних ланок (і окремих фахівців) за виконання бізнес-функцій при
реалізації процесів комерційної діяльності (закупівля, виробництво, збут та ін.),
а також функцій менеджменту, пов'язаних з управлінням цими процесами
(планування, облік, контроль в області маркетингу, фінансів, управління
персоналом та ін.).
На цьому етапі бізнес-моделювання формується загальновизнаний набір
базових внутрішньофірмових регламентів:
• Положення про організаційно-функціональн та фінансову структуру;
• пакет Положень про окремі види діяльності (закупівельної, фінансової,
маркетингової , інвестиційної тощо),
• пакет Положень про структурні підрозділи (цех, відділ, сектор, група
тощо).
Такий підхід вносить прозорість в діяльність компанії за рахунок чіткого
розмежування і документального закріплення зон відповідальності менеджерів.
Таким шляхом вирішується одне з найболючіших питань в організації
управління українськими компаніями.
Подальший розвиток (деталізація) бізнес-моделі відбувається на етапі
динамічного опису компанії. При цьому спочатку (на верхньому рівні)
описується логіка взаємодії учасників процесу, а потім (на нижньому рівні) технологія роботи окремих фахівців на своїх робочих місцях. Завершується
бізнес-моделювання розробкою моделі структур , які визначають перелік і
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формати системи довідників, документів і звітів супроводжуючих процесів в
компанії.
У процесі організаційного бізнес-моделювання відбувається послідовний
процесно-цільовий

опис

бізнес-організації.

Це

дозволяє

отримати

взаємопов'язані відповіді на основні питання управління:
• "навіщо" організація цим займається "- місія, цілі та стратегії,
• "що" саме проводитися і якими зусиллями - бізнес-потенціал і
функціонал організації ,
• "де" і "хто" виконує функції і відповідає за результат - матричні моделі
відповідальності,
• "як", "коли", "кому", "скільки" відбувається перетворення матеріальних
та інформаційних потоків - процесні моделі,
• "в якому вигляді" описується, що відбувається в системі документообігу
та формується модель структури даних
В кінцевому рахунку, цим досягається прозорість, передбачуваність і
відтворюваність бізнесу, забезпечуючи ефективне управління організаційним
розвитком з використанням технологій бізнес-моделювання.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ДОЩОВІ ДНІ І ЗВОЛОЖЕННЯ ЛЬОНОСОЛОМИ ОПАДАМИ ПРИ
ГОТУВАННІ РОШЕНЦЕВОЇ ТРЕСТИ
Лімонт А.С.
Житомирський агротехнічний коледж
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент
Доцент кафедри «Агроінженерія»
В недалекому минулому Україна входила в число

найбільших

льоносіючих країн, виробництво льоноволокна в якій становило 17% в
загальносвітових обсягах його виробництва [1]. До аварії на Чорнобильській
АЕС посівна площа льону-довгунцю в Україні доходила до 238 тис. га (1975 р.),
а в Житомирській області інколи перевищувала одну четверту частину посівів
льону в державі, що у фізичному обчисленні майже дорівнювало площі посівів
культури у сусідній Білорусі, яка і тепер засіває льоном близько 70 тис. га, а в
Житомирській області посівна площа льону-довгунцю у 2014 р. становила 0,3
тис. га [2]. Для порівняння площа посіву льону-довгунцю в Росії в 2012 р.
становила 57,4 тис. га, а в країнах ЄС (Бельгія, Голландія, Франція) в 2011 р. –
67,8 тис. га. У Польщі льон-довгунець висівали (1972 р.) на площі близько 100
тис. га. В Китаї за 1990–2005 рр. посівна площа льону-довгунцю зросла від 90
до 160 тис. га.
Серед способів обробки соломи льону-довгунцю для забезпечення
полегшення відокремлення волокна від оточуючих неволокнистих складових
очісаних стебел виробництво рошенцевої льонотрести найменш трудо- і
енергозатратне та екологічно безпечніше і економічно доцільніше. В процесі
виробництва рошенцевої трести її готування зумовлено дією природних
чинників, а саме: сонячних променів, температури і відносної вологості повітря
та атмосферних опадів у вигляді дощу і роси. Перетворення соломи в тресту
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при росяному мочінні за комбайнового збирання льону-довгунцю відбувається
в стрічках очісаних і розстелених льонозбиральним комбайном стебел
вибраних рослин. Готування рошенцевої трести – це біологічний процес, що
можливий за рахунок життєдіяльності відповідних мікроорганізмів, які
сприяють руйнуванню зв’язків елементарних волокон між собою та з
деревиною і корою стебла. Для належного розвитку мікроорганізмів і
вилежування соломи до трести солома льону-довгунця має бути весь час
вологою. При готуванні рошенцевої трести зволоження соломи відбувається
сорбційним шляхом і росою та дощами.
За багаторічними даними і досвіду готування рошенцевої трести її
вилежування проходить в липні і серпні. Ймовірність випадання опадів
кожного з днів періоду готування трести в липні і серпні за спостереженнями
впродовж 44 років як випадкова величина розподілена за нормальним законом і
коливається в межах 0,25–0,61. Найбільш ймовірне число дощових і
бездощових днів у серпні становить відповідно 12 і 19 днів. Емпіричні
розподіли

тривалості

бездощових

і

дощових

днів

узгоджуються

з

експоненціальним законом, а середнє арифметичне значення тривалості
бездощових і дощових днів дорівнюють відповідно 3,4 і 2,3 дні. Ймовірності
визначених середніх тривалостей бездощових і дощових днів становлять
відповідно 0,11 і 0,15. Розподіл числа дощових днів за декаду впродовж періоду
готування трести описується законом Пуассона. Найбільш ймовірні декади з 3–
4

дощовими

днями.

Емпіричний

розподіл

декадної

кількості

опадів

узгоджується з експоненціальним розподілом по рівню ймовірності 0,999, а
ймовірність сприятливої для росяного мочіння декадної кількості опадів
становить 0,34. Зпрогнозовані чергування недощових і дощових днів при
готуванні рошенцевої трести та характер зміни декадної кількості опадів
залежно від числа дощових днів впродовж декади.
За

результатами

кореляційно-регресійного

аналізу

можливі

дощі

упродовж трьох днів підряд, а почасовий інтервал між двома випаданнями
може становити в середньому чотири дні. Декадна кількість опадів в період
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готування трести залежно від числа дощових днів впродовж декади коливається
на підставі узагальнень від 7,2 до 135,9 мм. Характер виявленої залежності
описується експоненціальною функцією. Найбільш ймовірне число дощових
днів впродовж декади при готуванні рошенцевої льонотрести становить 4 дні, а
декадна кількість опадів за такого числа дощових днів за здійсненим
статистичним групуванням становить 19,4 мм. Ймовірність сприятливої для
росяного мочіння декадної кількості опадів 21,0–55,2 мм за розрахунками
становить 0,34.
За добової кількості опадів 2,9 і 9,8 мм максимальне зволоження соломи
становить за відносною вологістю відповідно 47,8 і 67,2%. З підвищенням
щільності розстелених стебел до 4000 шт./м вологість соломи в нижньому шарі
стрічок, починаючи з максимального значення, зменшується за степеневими
залежностями. За добової кількості опадів 2,9 мм та просушуванням стрічок
впродовж 20 год за сонячної погоди вологість соломи в стрічках сягає значень,
що характеризували їхній стан до зволоження опадами, а інтенсивність
зменшення вологості у міру підвищення щільності стрічок від 500 до 4000
стебел на 1 погонний метр змінюється від 2,06 до 0,6%/год і цю зміну можна
описати логарифмічною або ж степеневою залежностями.
Якщо випадало 9,8 мм опадів, після просушування впродовж 9 год
вологість соломи в стрічках зменшувалася залежно від їх щільності від 55,2 до
19,8% і зміна вологості у прийнятих межах збільшення щільності стрічок
відбувається за S-подібною кривою, а інтенсивність зниження вологості за
оберненою S-подібною кривою з точкою перелому інтенсивності зниження за
абсцисою, що припадає на стрічку зі щільністю розстилання стебел 2000 шт./м.
Просушування соломи до вологості 6,6–8,9%, яка дорівнювала тій, що
передувала зволоженню опадами, і повторного зволоження кількістю опадів 1,7
мм з урахуванням часу взяття проб для визначення вологості відбулося за 81
год. Середня вологість соломи після зволоження опадами 9,8 мм за всіма
стрічками становила 59,3%, а після просушування впродовж 81 год – 7,8%.
Отже, інтенсивність зниження вологості дорівнювала 0,64%/год, що становить
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15,2%/день.
За добової кількості опадів 2,9 мм зволоження стрічок та зміна
інтенсивності зниження вологості соломи уповільнюються з підвищенням
щільності стебел в стрічці понад 2000 шт./м. Якщо випадає 9,8 мм опадів, то за
щільності розстелених стебел 2000 шт./м і більше сушіння соломи в стрічках та
інтенсивність зниження вологості в них значно уповільнюються, сягаючи
відповідних сталих величин.
Зволоження

верхнього

шару

соломи

в

розстелених

стеблах

за

абсолютною вологістю залежно від добової кількості опадів краще всього
описати степеневою залежністю з показником степеня при аргументі, що
менший від одиниці, але має додатне значення. З підвищенням добової
кількості опадів понад 10 мм інтенсивність зволоженян соломи значно
уповільнюється.
Зроблена спроба криволінійну зміну абсолютної вологості соломи у
верхньому шарі розстелених стебел залежно від добової кількості опадів подати
наближеними до неї прямолінійними відрізками, що відомі як метод кусковолінійної апроксимації відповідних криволінійних ділянок. За такої апроксимації
точка перелому кусково-лінійної функції припадає на добову кількість опадів
10,5 мм, за якої абсолютна вологість соломи становить 194,2%. На кожен мм
збільшення добової кількості опадів в діапазоні її зміни від 0,1 до 10,5 мм
абсолютна вологість соломи зростає на 16,5%. Зі зміною добової кількості
опадів в межах 10,5–22,7 мм в розрахунку на кожен мм її збільшення абсолютна
вологість соломи зростає на 3,8%, тобто із збільшенням добової кількості
опадів понад 10,5 мм темп зростання абсолютної вологості соломи
уповільнюється в 4,3 раза.
Викладене слід враховувати при організації використання машинних
агрегатів на збиранні льону-довгунцю та готуванні рошенцевої льонотрести.
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Тематика: Психологічні науки
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙСИРІТ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Лісіцин В.Д.
ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»
м. Хмельницький, Україна
практичний психолог, викладач
vdlisitsyn@i.ua
В умовах погіршення соціально-економічної та суспільно-політичної
ситуації в Україні кількість дітей-сиріт залишається на високому рівні.
Переважна більшість сиріт є соціальними, тобто мають живих батьків,
позбавлених батьківських прав. Після завершення навчання у закладі
інтернатного типу або у школі такі діти за умови відсутності коштів для
здобуття вищої освіти та, переважно, належного рівня знань вступають до
професійного освітнього закладу. Водночас, тривалий період перебування
таких дітей в умовах інтернатної установи або проживання в сім’ях опікунів
зумовлює соціально-психологічну дезадаптацію таких юнаків та дівчат під час
навчання у ЗП(ПТ)О та необхідність проведення заходів для її усунення.
Зазначимо, що соціально-психологічна дезадаптація є порушенням
процесу активного пристосування індивіда до умов оточуючого соціального
середовища засобами взаємодії та спілкування за наявності хибного або
недостатньо розвиненого уявлення людини про себе, свої соціальні зв'язки та
міжособистісні контакти [3].
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Особливості соціально-психологічного розвитку дітей-сиріт впливають
на процес їх професійного самовизначення, який проявляється у нечітких
уявленнях про подальшу перспективу, неготовності до самостійного, свідомого
та відповідального вибору майбутньої професії, орієнтації на виконавчий
характер

праці,

переважання

мотивів

найближчого

майбутнього,

несформованості професійного плану [1].
Випускники інтернатних установ, не маючи чітких уявлень про
професійну перспективу обирають професії, які їм більш доступні. Потреби,
бажання, наміри дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки,
орієнтовані на сьогодення та найближче майбутнє. У цілому, вихованці
дитячих будинків відчувають в життєвому і професійному самовизначенні
значні труднощі, пов'язані з відсутністю досвіду вирішення життєвих проблем,
який інші діти отримують в родині, спостерігаючи за тим, як поводяться у
подібних ситуаціях їх батьки або оточуючі. При цьому досвід навчання в
інтернаті не завжди виявляється придатним [5].
Важливою рисою юнацького віку є прагнення до самостійності, що
позитивно впливає на організацію самоосвіти і самовиховання. Максималізм і
категоричність в оцінюванні можуть спричинювати негативне ставлення до
думок дорослих, несприйняття їхніх порад, а це, відповідно, призводить до
конфліктів і як наслідок – до дезадаптації учнів-сиріт [6].
Труднощі соціально-психологічної адаптації дітей-сиріт до умов
навчання у закладах професійної освіти пов’язані з перебудовою їхньої системи
ціннісних орієнтацій, складним процесом засвоєння ними нових шляхів та
засобів пізнавальної діяльності, форм міжособистісних зв’язків та ін. [4].
Дослідники Є. Ямбурга та С. Красікова до головних труднощів, з
якими

стикаються

сироти-першокурсники,

переживання,

обумовлені

психологічну

готовність

виходом
до

зі

обраної

відносять:

школи-інтернату,
професії,

негативні
недостатню

відсутність

навичок

самостійної роботи, невміння конспектувати, працювати з літературою,
відсутність навичок виконання ручних операцій та ін., налагодження
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побуту та самообслуговування при переході з інтернатних умов до
гуртожитку закладу професійної освіти [6].
Вагомою також є проблема невідповідності суб'єктивних очікувань і
наявних умов реальної дійсності. Так, дослідник Л. Зданевич зазначає, що
основна причина дезадаптації полягає в неузгодженості між інтелектуальним,
творчим, особистісним потенціалом учня, з одного боку, і можливостями його
реалізації, з іншого [2].
Ще однією важливою причиною дезадаптаційної поведінки учнів-сиріт є
відмінності інтернатного та учнівського колективів ЗП(ПТ)О, а також проблеми
спілкування та уміння налагоджувати контакти в цілому, відсутність
професійних мотивів. Недостатня психологічна та практична підготовленість
багатьох випускників шкіл-інтернатів до форм і методів навчання системи
ЗП(ПТ)О (чергування днів теоретичного та виробничого навчання, циклів теорії
та практики, необхідність самостійного пошуку учнем місць проходження
практики, потреба у систематичній самостійній закупівлі необхідних для
виробничого навчання матеріалів та сировини тощо) призводить до серйозних
дезадаптаційних порушень.
Невміння учнів-сиріт самостійно перебудувати засоби навчальнопізнавальної діяльності відповідно до нових умов здобуття освіти спричинює у
них почуття розгубленості, незадоволення та призводить до негативного
ставлення до навчання в цілому. У деяких учнів-сиріт першого курсу процес
адаптації до нових умов та вимог, розробка оптимальних моделей успішної
навчальної діяльності у ЗП(ПТ)О відбувається дуже повільно й боляче і, таким
чином, створюються умови для згасання звички відповідального ставлення до
навчання, якщо таке було в школі-інтернаті [1].
Часто
сформованих

соціально-психологічна
позитивних

налаштувань

дезадаптація

породжує

втрату

сироти-першокурсника.

Важким

наслідком дезадаптації є стан напруженості, зниження активності у навчанні та
інтересу до громадської роботи, погіршення поведінки, в низці випадків –
втрата віри у власні можливості, розчарування у життєвих планах тощо [6].
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Соціально-психологічна дезадаптація юнаків та дівчат до умов навчання
у закладах професійної освіти виявляється у характерних проявах. Науковою
базою для визначення таких проявів стали праці таких вчених, як:
Д.Б. Ельконін, І.C. Кон, С.І. Подмазін, Е.О. Помиткін, В.В. Рибалка та ін. На
основі теоретичних та практичних здобутків вищевказаних науковців ми
визначили прояви соціально-психологічної дезадаптації дітей-сиріт у ЗП(ПТ)О.
1. Агресія та аутоагресія. Невдалий перебіг процесу адаптації до умов
навчання у ЗП(ПТ)О, відсутність порозуміння з оточуючими призводить в
частині випадків до раптових та немотивованих проявів агресії у дітей-сиріт, в
інших випадках - до хронічного злісно-тужливого стану із пошуком об'єкта для
вивільнення агресії. Ситуація обтяжується наявністю колишнього життєвого
досвіду, пов'язаного із необхідністю активно відстоювати себе під час
перебування в неблагополучній сім'ї, інтернатному закладі або притулку.
Крайнім проявом агресивності є аутоагресія, яка полягає у нанесенні собі
дитиною-сиротою фізичних ушкоджень різної тяжкості та у різний спосіб.
2. Відчуття непотрібності, відсутність мети життя (екзистенційна криза).
Недостатня база загальноосвітніх знань, що створює перешкоди на шляху до
успішного оволодіння професією, відсутність звички систематично вчитись,
можуть призвести до такого дезадаптаційного прояву як втрата навчальної
мотивації та спричинити фрустраційний стан, який супроводжується відчуттям
професійної

нездарності.

Якщо

ж

ситуація

обтяжується

відсутністю

конструктивного контакту з оточуючими, невдачами в особистому житті, як
наслідок може розвинутись відчуття непотрібності та втрати мети життя.
3. Суїцидальні

нахили.

Важка

життєва

ситуація

або

суб'єктивне

сприйняття її дитиною-сиротою такою, за умов нестачі адаптаційних резервів
та низької стресостійкості спричинює відсутність бажання жити та породжує
перманентні думки про смерть як спосіб виходу зі складної або уявно складної
ситуації. Якщо ж суїцидальні нахили обтяжуються негативними життєвими
подіями (конфліктами зі значимими оточуючими, невдачами в особистому
житті, труднощами або неможливістю самоствердження), то це може призвести
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до суїцидальних спроб.
4. Проблеми

комунікативної

взаємодії

з

оточуючими.

Труднощі

пристосування дитини-сироти до умов навчання в ЗП(ПТ)О та невдачі на цьому
шляху можуть спричинити її самоізоляцію від оточуючих аж до повної відмови
від спілкування з педагогічними працівниками та учнями. Ситуація може
обтяжуватись невмінням чи нездатністю сироти конструктивно взаємодіяти з
оточуючими через відсутність належного виховання у родині, в якій раніше
проживали юнак або дівчина чи недоліки виховання в інтернатному закладі.
Наслідком цього може бути несформованість комунікативних навичок у
дитини-сироти яка, в свою чергу, погіршує її адаптаційні можливості.
5. Невміння

відповідати

за

власні

вчинки,

поведінку,

слабкий

самоконтроль та самоорганізація. У випадку виникнення суттєвих труднощів в
процесі адаптації дитини-сироти до умов навчання у ЗП(ПТ)О одним із проявів
дезадаптації є відмова від бажання брати на себе відповідальність за власні
вчинки та їх наслідки, байдужість до свого майбутнього, ставлення до
матеріальної допомоги від держави як до єдиного джерела доходів, небажання
працювати, неорганізованість та слабкі вольові здібності. Додатковим
негативним чинником вищевикладеного може виступати тривале життя в
інтернатному закладі, несформованість багатьох соціальних навичок, які є
звичними для "домашніх" дітей (вміння цінувати та правильно розпоряджатись
грошима, здатність нести відповідальність за власне життя, здоров'я, безпеку,
поведінку, значимих оточуючих), що негативно позначається на подальшому
житті дитини-сироти.
За відсутності своєчасної діагностики та корекції описаних вище проявів
соціально-психологічної дезадаптації у дітей-сиріт посилюються непродуктивні
форми реагування на оточуючі події, симптоми порушення поведінки, емоційні
розлади різного ступеня, внутрішньособистісна замкненість, екзистенційна
криза, зростає ймовірність суїцидальних спроб [6]. Тому важливою є діяльність
фахівців психологічної служби закладів професійної освіти, спрямована на
ранню психодіагностику описаних вище проявів дезадаптації у дітей-сиріт, а
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також профілактична та психокорекційна робота із цією соціальною
категорією.
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Тематика: Економічні науки
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ
АСПЕКТ
Лобода Н.О.
Львівський національний університет імені І. Франка, к.е.н., доцент
кафедри обліку і аудиту
Чабанюк О.М.
Львівський торговельно-економічний університет, к.е.н., доцент, доцент
кафедри бухгалтерського обліку
Тишковець М.М.
Львівський національний університет імені І. Франка, бакалавр
Державний борг є невід’ємною складовою в структурі бюджетних виплат
кожної країни. Це один із oснoвних показників бюджету, надмірний розмір
якoгo гальмує економічний рoзвитoк і не дає можливості країні ефективно
рoзвивaтися. Осoбливo актуальним питання державного боргу є для України,
адже впрoдoвж останніх років український борг зростав, при чому швидкими
темпами, а вже на 2019-2021 роки припaдaє пік виплат державного боргу.
Державний борг - сукупні боргові зобов'язання держави перед усіма
кредиторами (юридичними та фізичними особами, іноземними державами,
міжнародними організаціями, тощо) [1].
Міністерство фінансів України повідомляє, що станом на 30.09.2019 рік
державний борг України становить 1 997 752,1 млн. грн., що становить майже
половину (56%) ВВП країни, визначеного на початку 2019 року.
Слід зауважити, що державний борг за своєю структурою поділяється на
внутрішній та зовнішній.
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Зовнішній державний борг - заборгованість держави іншим країнам,
міжнародним економічним організаціям та іншим особам [1]. Саме він
становить основу української заборгованості.
Внутрішній державний борг - заборгованість держави власникам
державних цінних паперів та іншим кредиторам [1].
Для кращого розуміння сутності державного боргу України розглянемо
співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом за останні декілька років
(рис. 1).

Рис. 1. Державний борг України 2015-2019 років, трлн. грн.*
*Джерело: складено за даними [1]
За результатами проведеного дослідження можна сказати, що протягом
2015-2018 років державний борг України невпинно збільшувався.
У 2018 році порівняно з 2015 роком розмір українського державного
боргу зріс майже на 0,4 трлн. грн. (35%), a внутрішніх позик на 0,24 трлн. грн.
(45%). Проте, якщо порівнювати розмір зовнішнього боргу 2017 і 2018 рр., то
видно, що він зріс лише на 0, 03 трлн. грн., а внутрішнього на 0,01 трлн. грн.,
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що свідчить про стабілізацію рівня державного боргу, тобто про тенденцію до
зменшення залучення державних позик Україною. Зрoстaння державного боргу
у майбутньому може погіршити економічну безпеку в країні і спричинити
низку економічних ризиків для України, в тому числі й дефолт.
На превеликий жаль розмір зовнішніх позик майже у 2 рази перевищує
розмір внутрішніх. Це свідчить про недoстaтню розвиненість внутрішнього
фондового ринку України.
Якщо ж характеризувати рівень боргу вересня 2019 року, то можна
констатувати факт його зменшення (на 7,9 % менше, ніж на кінець 2018 року),
що, безперечно, пов'язано з початком виплат державного кредиту. Слід також
зазначити збільшення частки внутрішнього боргу, що певною мірою дозволило
стабілізувати національну валюту (гривню) і утримувати її на позначці 25 грн.
за 1 долар.
Також дуже цікавими є результати порівняльного аналізу державного
боргу та ВВП України.
Станом на кінець 2014 року державний борг різко зріс на 516 450 млн.
грн., після чого загальний борг склав 70,2 % ВВП країни. Це побило граничний
борговий показник в розмірі 60% від ВВП країни, що був передбачений
законодавством. Уже в 2017 році даний показник досягнув позначки у 81 % від
ВВП України. Але, починаючи з 2018 року рівень боргу до ВВП починає
поступово зменшуватися і у 2019 році уже становить 60,9 %. Це перш за все
пов'язано зі зростанням обсягу валового внутрішнього продукту в країні та
частковим зменшенням боргу.
Враховуючи досить високий рівень державного боргу, для України
важливо вести звaжену фіскальну (бюджетну) та боргову політику: слід
удосконалити нормативно-правову базу в Україні; інвестувати залучені кошти в
провідні галузі економіки (запроваджувати інновації); узгоджувати політику
державних

зaпoзичень

з

бюджетною,

політикою; сконцентруватися на

грошово-кредитною,

фіскальною

практиці залучення внутрішніх позик;

практикувати ефективну реструктуризацію боргу.
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Отже, питання державного боргу є надзвичайно актуальним для України.
Варто зазначити, що державний борг України, починаючи з 2014 року невпинно
ріс аж до 2017 року, в той час, як починаючи з 2018 року, його обсяги почали
зменшуватись на основі виплат країни за кредитними зобов'язаннями. В
структурі державного боргу переважають зовнішні борги. Рівень боргу складає
досить велику частку ВВП країни. Це може призвести до фатальних наслідків,
таких як дефолт в країні. Саме тому, Україна потребує проведення
поміркованої політики щодо залучення державних позик та управління
державним боргом.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ПРОБЛЕМИ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
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Науковий керівник: Торовець Є.О.
(викладач агрономічних дисциплін)
Бджоли – одна з популяцій, яка знаходиться в зоні ризику зникнення і це
серйозна загроза не тільки для бджіл як виду, а й як ланки екосистеми взагалі.
Висвітленість питань щодо стану навколишнього середовища допоможе
знайти оптимальне рішення для знаходження балансу між потребами природи
та людини.
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В останніх звітах

ООН з екологічних питань не налаштовані

оптимістично – у всьому світі спостерігається високий відсоток смертності
бджіл, який було прозвано синдромом зникнення колоній (також зустрічається
назва “синдром руйнування колоній” [6].
Синдром руйнування колоній – це коли робочі особини бджіл
медоносних одночасно і назавжди покидають вулик чи дику колонію.
Найбільшого поширення та процвітання знаходить в країнах з високим рівнем
використання пестицидів та агрохімікатів. У 2006 році явище набуло більш
масштабного характеру у Північній Америці. Наочно цей процес відображає
мал.1
Загальні зимові втрати бджіл в 2006 вдвічі перевищили прийнятний
показник. І показники вимирання бджіл продовжують рости - порівняно з 2006
та 2019 роком показник прийнятних втрат збільшився на 7,5 %, загальні зимові
втрати збільшились на 5 %, а також з’явився новий показник – сумарні річні
втрати. В період з 2010-2019 сумарні річні втрати колоній коливались від 29%
до 45%.
При цьому втрати пасічниками-любителями, які мають до 50 вуликів
становили близько 39,8% своїх сімей, власники пасіки в 50-100 вуликів
втратили 36,5% сімей, а бджолярі-професіонали (власники більше 500 сімей) –
37,5% [3]. Тож втрати залежать і від кваліфікації та якості часу, які
приділяються пасікам.
Деякі дослідники припускають, що втрати бджолиних сімей це явище
циклічне, але статистика все одно наполягає, що синдром руйнування колоній
набирає обертів.
Також в науковому середовищі присутні дискусії щодо причин
виникнення цього явища. Серед переліку:
◆

зміни в кліматі;

◆

зміни в раціоні бджіл (внаслідок ведення сільського господарства,

що сприяє монокультурності регіонів);
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◆

вплив хімікатів (пестицидів та лікарських засобів);

◆

зниження

природного

імунітету

бджіл,

що

призводить

до

зменшення опору організму до природних шкідників і патогенних організмів;
◆

сукупність всіх факторів та їх систематичний та наростаючий

характер.

Малюнок. 1 “Загальні втрати бджолиних колоній у США”
(матеріал взятий з сайту National Managment Survey Map [5])
Якщо світ говорить про знищення колоній з 2006 року, то українські
бджолярі дізнались про що говорять в світі лише з 2016 року.
Не зважаючи на те, що в нашій країні існує правове регулювання сфери
ведення бджолиного господарства, по факту існують труднощі в його
реальному забезпеченні та виконанні.

Вони на всіх рівнях ведення

господарства, але найбільшу кількість проблем для бджолиних колоній
приносить сфера регулювання обігу хімікатів. Це стосується й лікарських
засобів для бджіл. Існує реєстр дозволених хімікатів для використання на
території України, а також інструкції з утилізації.
За світовими вимогами заборонені 200 діючих хімічних речовин, з них у
нас заборонені офіційно лише 80, а частина взагалі не значиться в Державному
реєстрі пестицидів та агрохімікатів. Для порівняння – в Європі кількість
заборонених хімікатів становить 120, а з 1 вересня 2018 року відповідно до
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Закону про біорізноманіття 2016 року Франція заборонила використання 5
діючих речовин класу неонікотиноїдів, а також запровадили обмеження на
використання пестицидів в теплицях та околицях міст[2],[4].
В 2018 році була подана електронна петиція, щодо заборони
та впровадження кримінальної відповідальності за ввезення, виготовлення,
продаж і застосування інсектицидів на основі Імідаклоприду. Ця петиція не
набрала достатньої кількості підписів та не була розглянута, що свідчить про
низьку інформованість бджолярів та рівень їх кооперації. Наразі в Україні
тільки формується практика утворення спілок та кооперативів [1].
Щодо лікування бджолосімей. Через низьку кваліфікацію та не
компетентність пасічників обираються не зовсім правильні препарати для
усунення

захворюваності

бджіл.

Часто

обираються

низькоякісні

та

контрабандні лікарські засоби, які перешкоджають експорту українського меду
та не дозволяють заробити достатню репутацію для реалізації його за вищою
ціною.
Діалог між аграріями та пасічниками також знаходиться тільки в стадії
налагодження. Зараз проводяться спроби створити та впровадити систему
сповіщення про хімічну обробку сільськогосподарських угідь. Посередником у
цих відносинах виступає місцева влада, де пасічник може зареєструватися за
своїм бажанням. Тож, пасічник отримує ветеринарну довідку-дозвіл на ведення
свого господарства та стає на облік в органах місцевої влади, а аграрії
сповіщають про хімічну обробку угідь. Кожен з них проводить свою діяльність
відокремлено один від одного.
За своєю природою бджоли – механізм запилення рослин, а для нас
результати їх діяльності – це середовище існування, ресурси для ведення
економічної діяльності.
Для нашої країни, яка має давню бджолярну культуру та аграрний
профіль на світовому ринку товарів, політика у сфері сільського господарства
повинна сприяти не стільки нарощування кількості виробленої продукції
шляхом послаблення контролю за веденням аграрного бізнесу, а посиленням
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контролю за її якістю для забезпечення їх конкурентоспроможностіві та
отримання отриманням саме прибутку для держави. Також важливим є якість
продуктів споживання на внутрішньому ринку. Адже якість продукції
споживання – продовольча безпека країни. Тож, державна політика має
ключове значення в регулюванні екологічної ситуації.
Важливе місце займає творення внутрішньої організації пасічних
господарств – спілок

та кооперацій.

Ці заходи могли б підвищити

кваліфікацію, отримати додаткове знання про можливості розвитку свого
бізнесу та інструкції щодо захисту своїх прав.
Також хочеться зазначити про важливість комунікації аграріїв та
пасічників. Це призведе не тільки до покращення якості продуктів споживання,
а й забезпечить високий рівень врожайності сільськогосподарських культур.
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Тематика: Інші професійні науки (Біомедична електроніка)

MODELING OF CARDIAC CELLS ELECTROPHYSICAL PROPERTIES

Lukianenko Veronika
Faculty of Electronics, National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Introduction. According to statistics, the most common diseases of the
cardiovascular system are arrhythmias, which have many negative consequences.
Those inopportunely diagnosed lead to complications that affect the state of health
and physical capabilities of the person. The electrical activity of the heart is
investigated using mathematical models and experimental studies which are
conducted at different levels of living organization. In this paper, electrical activity
simulations at the cell level were performed for more accurate analysis of changes
occurring in one or more cells.
Objectives. The purpose of this work is to study the bioelectric signals of
cardiomyocytes, current action potentials of ions during different stimulation
protocols.
Methods. The parallel conductivity model or the Hodgkin-Huxley model - a
mathematical model that describes the generation and distribution of action potentials
in neurons, is used for math modeling in this paper. Later, similar models were
created for heart cells. The model proposed by Hodgkin and Huxley in 1952
describes an ideal capacitor for field-solving problems. In this paper, we propose to
use real components to analyze changes in the electrophysiological properties of heart
cells. Taking into consideration the impedance of biological tissues, the replacement
of the ideal capacitor was used for a cascade connection of conductivity and real
capacitance and a parallel connection of conductivity and capacitance. [1] To assess
the likelihood of arrhythmias, it is also necessary to research such a parameter as
restitution. This is the property of the heart cells to vary the duration of the action
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potential depending on the frequency of the stimulus pulses. The restitution curve
reflects the dependence of the action potential duration on the stimulation frequency.
To obtain restitution curves the cell response (action potential) was recorded after the
signal stimulation at a fixed frequency. Restriction curves were obtained by changing
a stimulation frequency from 0.5 Hz to 10 Hz.
Results. According to the obtained dependencies, it was discovered that
arrhythmogenic areas of the highest slope in the interval of 3 Hz to 4 Hz should be
investigated in detail using non-standard protocols. Unlike the ideal case, when using
real components it gives us identifiable changes in the action potential duration and
the slope of the restitution curves (Fig.1). The steepness of the curve can be a key
indicator in forecasting the occurrence of life-threatening arrhythmias, such as
ventricular fibrillation. [2, 3].

Fig.1 Types of action potentials for different scheme options and the
appearance of restitution curves for them

Conclusion. This work proposes the technique for the investigation of the
electrophysiological properties of cardiomyocytes, based on action potential analysis
and modeling. The graphs of the relation of duration from the stimulation frequency
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were obtained using the cell response dependence on the excitation signal. The
setting of restitution is very important for the early diagnosis and prognosis of
diseases of the cardiovascular system. The arrhytmogenic areas that are important for
the analysis are illustrated on the charts. The study was conducted according to nonstandard protocols as areas with significant changes in restitution curve should be
investigated with greater frequency than ones with a constant value of the action
potential duration. The algorithm of a new protocol for stimulation models of
cardiomyocytes which differs from the standard, and allows the identification of the
arrhythmogenic zones of their electrical activity, was developed in this work.
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Тематика: Історичні науки
ТРИ ГОЛОДОМОРИ В УКРАЇНІ:
ГОВОРИМО СЬОГОДНІ – ПАМ’ЯТАЄМО ЗАВЖДИ…
Лупіка Т.О.
викладач суспільно-гуманітарних дисциплін ДНЗ «Харківський
регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та
машинобудування»
Страшенна річ ─ Голодомор!
Ні крихти хліба за душою.
Так днем за днем той людомор
Морив людей своєю владною рукою…
Забрали все: зерно і навіть Бога.
Лишили помирати за живе,
Щоб тих, хто вижив, мучила тривога
За голод той, який ніколи не мине…
І непосильна ноша ─ горе пам’ятати:
Як довелось в голоднії роки
В безмежний океан
Страшної смерті проводжати
Сусідів, друзів, дітлахів…
Уся рідня пішла у домовину,
Лишилися пусті хати й поля.
Та влада і не визнає провину
За маму, тата, немовля…
То ж перед Богом станьмо на коліна,
Помолимось й запалимо свічки.
Зронім сльозу,
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Бо ми живем в щасливу днину
І пам’ятаєм ті страшні роки!
(Тетяна Лупіка)
ХХ ст. для України позначилося голодними роками. 1922 – 1923 рр., 1932
– 1933 рр. та 1946 – 1947 рр. – це період голодних лихоліть, що припали на
долю українського народу. Люди змушенні були пройти через знущання влади,
зради близьких, злиденність та постійний страх – страх смерті…
Причинами голодоморів є:
1. Політична нестабільність на початку 20-х років.
2. Реквізиції та заборона торгівлі.
3. Продрозкладка – вивіз хліба за межі УСРР.
4. Українське селянство – вороги радяньської влади.
5. Посуха та неврожай 1921 р.
6.

Економічна

розруха,

занепад

промисловості

та

сільського

господарства, посилення у соціальній сфері процесів маргіналізації та
декласування.
7. Наростання соціальної напруженості та політичної нестабільності,
активізація та поширення повстанського руху.
8. Контроль політичних питань УСРР Москвою та пасивність Сталіна
щодо проблем в Україні.
9. Великі обсяги експорту хліба з метою одержати валюту, щоб оплатити
замовлене за кордоном устаткування для новобудов важкої індустрії.
10. Новорічна (від 1 січня 1933 р.) телеграма Й. Сталіна українському
селянству з вимогою здати державі прихований хліб, яка започаткувала
кампанію повсюдного пошуку хліба командами «активістів» під наглядом і
керівництвом

чекістів.

Під

час

обшуків

конфісковували

все

наявне

продовольство.
11. Колективізація – політика, яка проводилася в період 1928 – 1933 рр.
шляхом створення великих колективних господарств на основі селянських
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дворів, нові господарські утворення назвали колгоспи. Політика колективізації
повинна була знищити ворогів робітничого класу. Ідея створення колгоспу була
сприйнята селянством як повернення кріпацтва.
12. Установлення нереальних хлібозаготівельних планів, намагання
виконати які призвело до конфіскації в селян усіх запасів зерна – насіннєвого,
фуражного, продовольчого.
13. Директива Н. Сталіна від 22 січня 1933 р. про запобігання масовому
виїзду селян, які потерпали від голоду, з УСРР і Кубанського округу ПівнічноКавказького краю.
14. Заборона на інформацію про голод у Радянському Союзі (діяла до
грудня 1987 р.).
15. Запровадження надзвичайною хлібозаготівельною комісією в Україні
під керівництвом глави радянською уряду В. Молотова законодавства про
натуральні штрафи (м'ясом і картоплею) щодо боржників із хлібозаготівлі.
16. Реалізація Закону «Про охорону майна державних підприємств,
колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» від 7
серпня 1932 р. (Закон про п'ять колосків).
17. Друга світова війна – зруйнована країна, померла більша частина
спроможного населення до відбудови республіки.
18. Посуха 1946 – 1947 рр.
19. Селяни не мали пенсійного забезпечення, а відсутність паспортів
позбавляла їх свободи пересування по країні.
20. Надмірно високі і нереальні плани хлібозаготівель, що мали постійну
тенденцію до збільшення.
21. Москва, забираючи хліб у голодного українського селянина,
відправляла його на експорт для забезпечення хлібом країн так званої народної
демократії.
Наслідки голодоморів:
1. Терор голодом 1921 – 1923 рр. став ефективнішим засобом боротьби з
повстанцями, ніж застосування регулярних частин Червоної армії.
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2. Приховавши інформацію про голод в південних регіонах України,
більшовицька влада апробувала технологію замовчування у засобах масової
інформації фактів про голод, що позбавило українських селян міжнародної
допомоги і призвело до масового мору людей.
3. Скориставшись голодом як приводом до вилучення церковних
цінностей, більшовики отримали у своє розпорядження додаткове джерело
надходжень

для

утримання

влади

і

проведення

великомасштабних

комуністичних експериментів.
4. Мовчазна згода українського керівництва на застосування методів
офіційно

скасованої

продрозкладки

для

масового

вилучення

хліба у

«незалежній» республіці переконала московський партійний центр у цілковитій
лояльності до нього партійно-радянської верхівки УСРР.
5. Голодомор 1932 – 1933 рр. став наслідком планомірного знищення
українських селян.
6. У 1930 р. розпочалася масова розправа з «куркулями», в результаті якої
було зруйновано понад 200 тис. Найбільш дієздатних і заможних селянських
господарств, виселено сотні тисяч «куркулів» та членів їхніх сімей. За
неповними даними, від цієї акції постраждало близько одного мільйона осіб.
7. Післявоєнний голод супроводжувався вщент зруйнованим сільським
господарством.
8. Внаслідок голоду розвиваються тяжкі хвороби, що неминуче вели до
смерті.
9.

Голодомор

породив

масове

сирітство

та

велику

кількість

безпритульних дітей.
10. Голод 1946 – 1947 рр. зачепив всі класи і соціальні групи населення,
крім партійно-радянської номенклатури і найближчих до них військових,
науковців, діячів культури та мистецтва.
Таким чином, наслідки від голодоморів були трагічними. Передусім – це
демографічні втрати:
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- кількість померлих з голоду 1921 – 1923 рр. в Україні лишається
невідомою. Здебільшого дослідники називають цифру близько 500 тис. жертв,
- у результаті Голодомору 1932 – 1933 рр., за різними оцінками, загинуло
від 3 до 7 млн. осіб в Україні,
- За період голоду 1946 – 1947 рр. у 18 областях УРСР померли
щонайменше понад 800 тисяч осіб. Деякі дослідники ведуть мову про більш,
ніж мільйон жертв цього голоду. Але до числа жертв голоду, очевидно, слід
віднести не тільки мільйон померлих, а і десятки тисяч тим чи іншим способом
репресованих і їхніх дітей.

Тематика: Економічні науки
ЗЕЛЕНА ЛОГІСТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Луціва К.О.
студентка 3 курсу, спеціальність: менеджмент
Луценко І.С.
канд. економ. наук, доцент кафедри менеджменту
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Сьогодні суспільство все більш переймається питанням збереження
природних ресурсів, відповідального (сталого) споживання та скасування
шкоди, яку людство завдає природі.
Відповідальне споживання -це поняття в економіці, яке характеризує
економне використання природних ресурсів в рамках задоволення виключно
необхідних потреб. Відповідальне споживання є одним з 12 пунктів в списку 17
глобальних цілей, визначених ООН для світових лідерів – підприємств,

339

корпорацій, світових брендів та інфлюенсерів. Рух активно підтримується
акціями

і

соціальною

активністю відомих

компаній

та

активістів[1].

Відповідальне споживання характеризується використанням сталих (стійких)
продуктів, а саме тих, які забезпечують екологічні, соціальні та економічні
вигоди, захищаючи охорону здоров'я людини та навколишнє середовище
протягом усього життєвого циклу. Відповідальне споживання є одним з
основних питань якими займається безпосередньо зелена та реверсивна
логістика[2].
Зелена та реверсивна

логістика

сучасний

інструмент організації

зворотних та повернених потоків та є основою для створення можливості
відповідального споживання. У 1998 р. Рада логістичного менеджменту (CLM)
США визначила реверсивну логістику як «процес, завдяки якому компанії
можуть підвищити ефективність захисту навколишнього середовища за
рахунок

повторного

використання

матеріалів,

а

також

безпосередньо

зменшення кількості матеріальних ресурсів». Тому наразі провідні компанії,
шукають різні шляхи для запровадження реверсивної логістики та загального
управління якістю на всіх ланках виробництва та розподілу товарів. Зокрема,
компанія “DHL” активно використовує новітні технології для запровадження
зеленої логістики. Компанія “DHL” є одним з лідерів на логістичному ринку,
що є вагомою причиною для них ставати прикладом до наслідування іншим
компаніям, галузевим орієнтиром для відповідальної ділової практики. DHL піонер зеленої логістики. За свої головні орієнтири розвитку вони взяли
наступні положення:
- досягти нульових викидів до 2050 року;
- зробити логістику більш екологічною та стійкою;
- знайти способи застосування безвідходного виробництва;
- завдяки запровадженням еко-технологій знизити ціну на свої послуги,
що сцуттєво покращить конкурентні переваги компанії відносно інших
компаній.
Серед вже запровадженого досвіду, можна навести такі приклади:
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1. DHL розробили для відсліджування вибросів вуглецю в навколишнє
середовище , а саме:
-моніторинг викидів вуглецю за допомогою панелі Carbon Dashboard, яка
відстежує дані DHL, а також п'яти інших постачальників логістичних послуг.
Отримана прозорість дозволила замовникам визначати внесок вуглецю в
навколишнє середовище та розробити цілі та стратегії з приводу його
скорочення;
-DHL Carbon Calculator - онлайн-калькулятор викидів, пов’язаних з
логістичними операціями, який допомагає планувати різні сценарії доставки,
підраховувати викиди вуглецю та обирати більш екологічний шлях;
-DHL Carbon Report- звіт, про вплив логістичних операцій на навколишнє
середовище.
2. Компанія DHL запровадила додаткову плату за доставлення термінових
експрес-доставок, адже вони виявилися найбільш не економічними. Цей
додатковий відсоток від перевезень переправляється проектам захисту клімату.
3. DHL GoGreen – програма, яка направлена на нейтралізацію викидів
вуглецю. DHL пропонує послуги іншим компаніям, які направлені на
зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище, допомагають
нейтралізувати викиди парникового газу, пов'язані з логістичною діяльністю
компанії, зокрема за рахунок інвестицій в міжнародно визнані проекти із
захисту. Компанії, які використовують послуги GoGreen, отримують сертифікат
раз на рік. Вони можуть використовувати цей сертифікат разом з логотипом
DHL GoGreen для демонстрації турботи про навколишнє середовище.
4. DHL запровадили методику екологічної оптимізації пакування. Один
клієнт з США, що відправляє в рік приблизно 170 000 посилок, спільно з DHL
запустив проект направлений на визначення найбільш оптимального розміру
упаковки, перш за все за мету було поставлено вирішення питання не
раціонального використання об’єму коробки. Знаходження оптимальних
розмірів коробки для різного товару підвищило ступінь максимального
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використання її об’єму. Дане рішення надає відчутні переваги для клієнтів і
навколишнього середовища:
- середня кількість одиниць продукції на одну вихідну посилку
збільшилася з 5,9 до 8,52, а обсяг порожнього простору на кожну коробку
знизився на 10%;
- ступінь використання причепів з вихідними вантажами зросла на 19%,
що призвело до зниження кількості необхідних вантажівок і скорочення витрат
на транспортування посилок більш ніж на 350 000 доларів на рік.
5. Екологічна оптимізація у транспорті.
Клієнт з сектора роздрібної торгівлі шукав спосіб знизити викиди
вуглекислого газу в процесі транспортних перевезень між постачальникам і
центрами дистрибуції в Великобританії. Спільно з клієнтом DHL розробила
рішення з довгостроковою вигодою. Як екологічне рішення був обраний
каплеподібний причіп, використання якого дозволило знизити обсяг палива і
викидів вуглекислого газу, а також збільшити кількість перевезених клієнтом
вантажів на кожен причіп, що суттєво скоротило кількість перевезень.
Унікальна аеродинамічна форма цих причепів дозволяє зменшити витрати
палива приблизно на 10% і збільшити корисний об'єм транспортного засобу
приблизно на 10%. Таким чином у Великобританії DHL задіяли 399
каплевидних причепів аеродинамічної форми, що призвело до зниження обсягу
викидів вуглекислого газу більш ніж на 2000 тонн на рік. Наразі даний вид
причепів запроваджується й у інших країнах.
6. Зелена оптимізація – переробка відходів.
DHL розробили інноваційне рішення, яке включає харчування на борту і
переробку відходів різних авіакомпаній. Вони оцінили обсяг відходів і
запропонували план по скороченню відходів, що включає установку пристрою
для дегідратації харчових продуктів. Цей захід дозволив скоротити обсяг
продуктів на 70%. В результаті вдалося домогтися повної відсутності відходів,
а також скорочення витрат на транспортування харчових відходів на 70%,
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додаткової вигоди від утилізації відходів, значного прибутку від переробки і
усунення необхідності сплати податків за утилізацію відходів.
Отже, за нашими дослідженнями можна стверджувати, що компанія DHL
– є одним з новаторів у сфері зеленої та реверсивної логістики, що надає їй
значних переваг серед інших логістичних компаній. Українським компаніям в
свою чергу потрібно не лише брати до уваги вже розроблені технології аби
вийти на новий рівень розвитку та стати більш конкурентноспроможними, а й
безпосередньо створювати свої власні рішення. Наразі питання екології постає
перед людством дуже гостро, і саме за інноваційними рішеннями є майбутнє
окремої компанії й країни в цілому.
Список літератури:
1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalgoals.org/12responsible-consumption-and-production
2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sustainablethinkers.com/
Тематика: Педагогічні науки
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ НЕГАТИВНИХ
ПСИХІЧНИХ СТАНІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Лясоцька Анастасія Андріївна
Юрчук Людмила Василівна
к.і.н., доц.
зав. каф. психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
Рівненського інституту Університету «Україна»
Важливим

завданням

сучасної

початкової

школи

є

формування

гармонійно розвиненої, фізично та психічно здорової особистості. Проте на
успішність розв’язання цього завдання сьогодні негативно впливають ряд
чинників:

проблеми

нестабільного

соціально-економічного

становлення
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держави, складність соціальної ситуації розвитку дитини, внутрішньо сімейна
атмосфера

та

особливості

взаємин

батьків,

рівень

професійності

та

психологічної освіченості вчителів, різноманітні соціальні впливи, емоційні
нестабільність

та

вразливість

дітей,

вікові,

індивідуально-типологічні

властивості тощо. У процесі соціалізації окремі з цих чинників зумовлюють
появу у дітей молодшого шкільного віку негативних психічних станів, які, при
відсутності належної соціально-психологічної корекції, адекватних змін умов
навчання та виховання, можуть формуватись у стійкі властивості особистості та
деформувати її подальший розвиток, стати причиною погіршення успішності
навчальної діяльності, гальмування процесів соціалізації.
Проблемою корекції негативних психічних станів займалися певною
мірою вчені Астапов В.М., Ільїн Є.П., Левітов М.Д.,Мікляєва А.В., Нікольська
І.М., Нємчіна Т.А.,Оклендер В., Румянцева П.В., Сосновікова Ю.Є.,Семиченко
В.А., Тихонова М.І., Чебикін О.Я., Хухлаєва О.В. та ін.
Різні за особливостями впливу на особистість психічні стани у
соціологічній літературі поділяються науковцями на позитивні та негативні.
Негативні психічні стани – це саме ті, які призводять до дезгармоній в
особистісному розвитку, до помітних негативних зрушень у поведінці, в
діяльності, у міжособистісних взаєминах. Порушення поведінки у випадку
закріплення окремих негативних психічних станів може проявлятися у певній
спрямованості особистості на їх уникання, недотриманні соціальних та
правових норм, у девіантній і навіть у асоціальній поведінці. Ця спрямованість
є похідним утворенням від власне негативних психічних станів. Вплив
негативних психічних станів на діяльність призводить до зниження її
продуктивності, ефективності, раціональності. Негативно позначаються такі
стани на процесах спілкування та міжособистісної взаємодії. Найчастіше
наслідками цього є прояви у людей конфліктності, протистояння у стосунках з
іншими, вербальна і навіть фізична агресія. Подібні стани можуть призводити
також до порушення процесів емоційної саморегуляції, до підвищення
збудливості, неврівноваженості, тривожності.
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Сьогодні в суспільстві мають місце негативні тенденції, які ускладнюють
формування особистості дитини і, перш за все, розвиток її емоційно-вольової
сфери. Серед них можна виокремити наступні:
Зростання зайнятості батьків, особливо матерів. Спеціалісти

1.

стверджують, що зменшення тривалості спілкування з дитиною, недостатність
тепла,

доброти

у

взаємостосунках

та

ряд

інших

факторів

разюче

відображаються на особистісному, перш за все емоційному, розвитку дитини.
2.

Збіднення та формалізація контактів з дитиною у поєднанні з

підвищеною вимогливістю до її виконавської дисципліни.
3.

Зростання кількості розлучень та сімейних конфліктів.

4.

Соціально-психологічні проблеми пов’язані з школою, навчанням.

Аналіз
особливості

психолого-педагогічної
переживання

літератури

негативних

показав,

емоційних

станів

що
дітьми

молодшого шкільного віку характеризується нестійкістю і динамічністю,
але основною особливістю її є поява негативних емоційних станів:
тривожність, підвищена емоційна напруженість дитини, яка призводить
до зниженню активності і стійкості поведінки; деструктивному поведінці
в формі агресивності; наявність почуття страху, агресії, які згодом
можуть, призводить до формування несприятливих варіантів особистості.
У зазначеному віці змінюється також соціальна позиція та соціальний
статус дитини. Обов’язки перед батьками заміняються всеохоплюючими в
школі спільними об’єктивними вимогами. Це потребує поглиблення почуття
відповідальності та контролю учня над своєю поведінкою. Наслідком нової
соціальної позиції дитини в молодшому шкільному віці стає зростання вимог до
довільного управління своєю поведінкою та розвиток довільності.
Ефективне виховання, яке відповідає потребамсуспільства і самої
особистості,
факторів

можливе
беруться

лише
під

тоді,
контроль,

коли

впливи

стають

різних

керованими.

Координатором впливу сім’ї, школи, інших соціальних інститутів на
емоційний розвиток школяра має стати шкільна соціально-психологічна

345

служба.

Перед

соціальними

постає

завдання

педагогами

профілактичної

та

терапії

практичними
у

психологами

ставленнях

дитини

до

себе, до інших і до реального життя.
1. Корекція ставлення до себе, до власного “Я” передбачає прояв
дитиною

адекватної

самооцінки;

усвідомлення

причин

емоційної

пригніченості та їх подолання; реставрацію адаптивності; вироблення
навичок

самостійності;

створення

ситуації

антинавіювання;

формування почуття гідності; поваги до себе; зміну ієрархії у системі
цінностей, домагань.
2. Корекція ставлення до інших (далеких і близьких) базується
формуванні здатності до емпатії, розуміння емоційних проявів інших
людей,

чуйності;

здатності

до

доброзичливого

сприйняття

стану

та

інтересів, переваг і недоліків інших осіб; набуття навичок повноцінного
спілкування, вміння запобігати появі конфліктів і своєчасного долання
конфліктних ситуацій.
3. Корекція ставлення до життя можлива за умови отримання
навичок

вибору

досягнення

і

прийняття

стійкості

до

рішення;

мобілізації

неприємностей,

і

загроз;

самоорганізації;
оптимістичного

ставлення до реальності; подолання перешкод, труднощів.
Отже, у
молодших

процесі занять з подолання негативних психічних станів у

школярів

можна

використовувати

різні

форми

та

методи

психокорекційної роботи, серед яких вагоме місце посідають: психогімнастика,
методи артпедагогіки:
поетапних

змін,

метод проективного малюнку (ліплення), метод

метод

позитивно-негативного

підкріплення,

елементи

психологічного тренінгу, метод моделювання ситуації, елементи танцювальної
та

музикотерапії,

а

також

можливе

використання

окремих

методів

індивідуальної та групової психотерапії. Найбільш ефективним є використання
психогімнастичних вправ на релаксацію; робота з проекціями, використання
позитивного впливу групової динаміки у випадку тренінгової форми роботи,
залучення позитивного потенціалу впливу музики та рухів, моделювання та
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закріплення позитивних моделей поведінки тощо, які описані у багатьох
публікаціях психологів.
З метою усвідомлення особливостей прояву негативних психічних станів
особистості молодшого шкільного віку нами було проведено аналіз соціальних
факторів їх розвитку. Всі негативні психічні стани можуть бути наслідком
впливу на людину як різноманітних вроджених, так і соціальних факторів.
Отже, дослідження проблеми психічних станів особистості було і
залишається актуальним у педагогіці, оскільки вони мають вагомий вплив на
діяльність, поведінку, розвиток особистості впродовж всіх етапів соціалізації.
Ефективне виховання молодших школярів, яке відповідає потребам суспільства
і самої особистості, можливе лише тоді, коли впливи різних факторів беруться
під контроль, стають керованими.

Тематика: Інші професійні науки
ПІДТРИМУЮЧІ ВПРАВИ ПРИ ПОГІРШЕННІ ЗОРУ У СТУДЕНТІВ
Мажуга А.С.
ДНУ ім. Олеся Гончара, студентка
Мановський П.М.
ДНУ ім. Олеся Гончара, викладач
У період навчання в вищих навчальних закладах студенти стикаються з
постійним напруженням очей через тривалу роботу з книжками, комп’ютером.
Все це негативно впливає на стан органів зору. Постійне відчуття втоми очей в
таких випадках може стати причиною виявлення або прогресування багатьох
захворювань ока, в першу чергу, міопії.
Зараз в Україні прогресує проблема порушень зору та набуття сліпоти. За
останні роки збільшилася кількість порушень зору внаслідок розвитку
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короткозорості, астигматизму. За даними 2017 року журналу Освіторія [5], від
35% до 50% школярів випускаються зі шкіл вже з короткозорістю. У вищих
навчальних закладах рівень навантажень на очі більший, тому їхній стан може
погіршуватись.
Н. Захожа, О. Касарда, В. Захожий, О. Усова, А. Гаврилюк у своїй праці
[4, 113 c.] визначають, що під час роботи за комп’ютером, близько 60%
студентів мають скарги на зниження гостроти зору, тяжкість в очах, почуття
«запорошеності» ока, затуманення зору, почервоніння очей. Також слід
зазначити, близько 50% студентів 1-2 курсу скаржаться на загальну втому,
головний біль, важкість запам’ятовування, літаючі мушки й райдужні кола
перед очима. Автори зазначають, що тільки 15% студентів роблять
профілактичні або лікувальні вправи для очей. Така мала тенденція прагнення
до збереження зору відбувається через те, що студенти забувають, не знають
про вправи або за браком часу не виконують їх.
І. Дубровський, О. Мироненко, Л. Татарченко, Л. Носенко, М. Присяжна
надають у своїй статті один зі способів вирішення цих проблем. Автори
пишуть, що існують спеціальні програми для ПК для нагадування про
відпочинок для очей, зокрема про безкоштовні програми типу Eyes Relaxing and
Focusing [3, 21 c.]. Даний вид безкоштовного програмного забезпечення є
тренажером для очей, створений для захисту постійних користувачів ПК від
його шкідливого впливу при часу роботи більше 2-х годин. Студенти
здебільшого користуються комп’ютерами та смартфонами набагато більше часу
кожного дня в освітніх, розважальних та цілях комунікації. Така програма
зможе повідомити користувачу про необхідність зробити перерву, а також
показує

спеціальні вправи, які допоможуть тренувати очі. Таким

чином,

можна вирішити проблему відсутності регулярних перерв, а також підбору
комплексу вправ.
Проте, на мою думку, все одно не можна зволікати на використання
традиційних вправ для очей.
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О. Морозюк у своїй статті визначає дієвий комплекс вправ покращення
зору при міопії [2, 84 c.]: миттєве розслаблення (зажмурення очей упродовж
кількох секунд, часті моргання або переведення погляду на далекі предмети,
колові оберти очей), паузи розслаблення (пальмінг), а також перерва
відновлення (потрібно проводити через кожні 45 хвилин. Використовують
комплекси фізичних вправ, аутогенне тренування, самомасаж або в поєднані
декілька запропонованих варіантів).
Метод пальмінгу, що розробив доктор У. Бейтс, полягає у тому, що
потрібно заплющити очі та прикрити їх долонями. Завданням пальмінгу є
отримання розслаблення та спокою очей і розуму. Ефект буде відчутний, якщо
виконувати таку техніку всього кілька хвилин вранці і вночі, або в перервах під
час роботи. Велика кількість людей повідомляють про чіткіший зір і зменшення
таких симптомів, як головний біль і сухість очей при регулярному використанні
цієї техніки розслаблення [1].
Під час аутогенного тренування І. Г. Шульца відбувається повне
розслаблення всіх м’язів, у тому числі й м’язів очей, знижується рівень
активності центральної нервової системи, що сприяє релаксації аналізатора
зору. У стані глибокого розслаблення, яке досягається за допомогою
аутогенного тренування, викликається за допомогою словесних формул
довільна зорова уява, що поглиблює релаксацію зорового аналізатора [2, 84 c.].
Слід приділити увагу методиці доктора М. Корбетт, що розглядає
принципи розслаблення окорухливих і циліарних м’язів, на які припадає
основна частка навантажень під час зорового сприйняття. Ця методика
передбачає зовсім інші прийоми для поліпшення зору.
Практичні рекомендації М. Корбетт зводяться до того, що [4, 115 c.]:
1.

Не можна тримати книгу (ноутбук, планшет тощо) на колінах під

час опрацювання матеріалу. У цьому положенні може бути утруднене
кровопостачання, крім того, стискається гортань, а це зменшує глибину вдиху;
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2.

Відстань від очей до книги чи іншого об’єкта інформації необхідно

постійно варіювати, не обов’язково зберігаючи нерухомість пози. Слід додати,
що інші фахівці радять тримати очі не ближче ніж 50 см від екрану;
3.

Якщо під час роботи за комп’ютером є відчуття, що зір

погіршується, рекомендовано використовувати прийом «затяжний подих», який
сприяє збільшенню повноти вдиху та, як наслідок – істотному розслабленню
верхніх кінцівок, тулуба й шийних хребців. Також, автор зазначає, що якщо
супроводжувати правильним диханням усі вправи для очей, то їх результати
проявлятимуться швидше;
4.

Зранку корисно проробити перед дзеркалом декілька рухів повіками

й бровами. У більшості випадків в осіб зі слабким зором це супроводжується
відчуттям тяжкості. Зазначені вправи розширюють та поглиблюють циркуляцію
крові, масажують слізні залози і їх вивідні канали, а тому надзвичайно корисні,
особливо після нічного сну. Це можна прирівняти до самомасажу.
Отже, в сучасному світі людині дуже важко відмовитись від застосування
у своєму житті смартфонів та комп’ютерів, тому людям з міопією потрібно
приділяти більше уваги вправам для підтримки та покращення зору. Такими
вправами можуть бути вправи на розслаблення м’язів ока, кругові оберти оком,
пальмінг, самомасаж. Можна використовувати програмне забезпечення, для
того щоб не забувати робити зарядку для очей. Також необхідно мати на увазі
корисні правила користуванням комп’ютером: не слід читати поклавши засіб
інформації на коліна, потрібно міняти відстань очей від екранів.
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Тематика: Інші професійні науки (Філологічні науки)
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Мазур А.В.
викладач,спеціаліст вищої категорії
Ладижинський коледж Вінницького НАУ
e-mail: mazur.alla.77@gmail.com
Постановка

проблеми.

Пошук

шляхів

вдосконалення

методики

викладання, застосування нових методів є постійно актуальними завданнями
викладача. У процесі навчання іноземних мов необхідним є використання
ефективних методів

для вдосконалення методики викладання. Саме тому

сучасна педагогічна думка висуває на перший план індивідуальний підхід до
кожного студента для забезпечення якісного навчання. Мета індивідуалізації
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навчання – забезпечити кожному студенту умови для максимального розвитку
його здібностей, нахилів в процесі засвоєння навчального матеріалу з
урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Перед кожним поколінням життя ставить усе складніші завдання, і для їх
розв’язання потрібен все вищий рівень освіченості особи. Для забезпечення
високого рівня освіченості учня необхідно застосовувати такі методи навчання
та виховання, які б розвивали індивідуальність дитини, індивідуальні
особливості кожного студента, забезпечували б йому необхідні умови
гармонійного розвитку особистості. Питання диференційованого навчання
іноземних мов почало досліджуватися ще у 80-х роках у працях З. Вєтрової, Т.
Нєкрасової, С. Ніколаєвої, присвячених індивідуалізації процесу навчання. За
останні двадцять п’ять років, упродовж яких проблема диференційованого
підхіду

зазнала

активного

дослідження

в

теорії

лінгводидактики

та

застосування у практиці навчання іноземних мов, набуто значного досвіду.
Необхідно організовувати індивідуальний підхід так, щоб він не просто
забезпечував засвоєння знань, але й сприяв розвитку учнів. Ця думка точно
сформульована С.І.Заремскою: «... одна з принципових вимог до навчальної
діяльності - не пристосування навчання до рівня підготовленості учня шляхом
зниження об'єктивних труднощів, а систематичне, послідовне, цілеспрямоване
розширення потенціальних можливостей до об'єктивних вимог».
Мета статті. Метою даної роботи з визначення педагогічних умов
впровадження диференційованого підходу до навчання іноземної мови у
вищому навчальному закладі та описати форми та методи диференціації під час
викладання іноземної мови у коледжі.
Виклад основного матеріалу. під індивідуальним підходом мається на
увазі навчання студентів іноземного мовлення в групі за єдиною програмою,
але з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей. При цьому на
перший план ставиться завдання допомогти студентам оволодіти базовим
рівнем іншомовного мовлення, вихід за межі якого завжди бажаний.
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Власне індивідуалізація процесу навчання іншомовного мовлення – це
цілісна система, яка має охоплювати всі сторони та етапи навчально-виховного
процесу з іноземної мови, а також передбачати комплексне врахування і
цілеспрямований

розвиток

компонентів

психологічної

структури

індивідуальності учня, що здійснюють значний вплив на якість оволодіння ним
іншомовним мовленням.
В методиці навчання іноземних мов розроблені форми реалізації
індивідуального підходу до учнів. Цілі індивідуалізації процесу навчання
іноземної мови поділяються на основні та допоміжні. До основних відносяться:


заповнення прогалин у вихідному рівні володіння студентом

іншомовним мовленням і своєчасне усунення нового відставання, що
з’являється;


розвиток інтелектуального кругозору, психічних процесів і якостей

особливості студента, які відіграють провідну роль в оволодінні іншомовним
мовленням;


формування

індивідуального

стилю

оволодіння

іншомовним

мовленням, який охоплює і вміння самостійної роботи.
Допоміжні цілі індивідуалізації включають:


активізацію навчально-виховного процесу з іноземної мови;



стимулювання навчальної діяльності студента;



створення позитивного емоційного фону навчального процесу

тощо.
Пріоритетною для навчальних занять буде така схема:


цілі студентів



їхні індивідуальні особливості



форми і методи роботи, які забезпечать досягнення поставлених



навчальний матеріал.

цілей
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Перелічені цілі індивідуалізації можуть бути досягнуті лише за умови
реалізації різноманітних видів індивідуалізації процесу навчання іншомовної
мовленнєвої діяльності.
Плануючи заняття, слід

добирати відповідні

форми

подачі, й

опрацювання навчального матеріалу.
Навчальний матеріал на різних етапах навчання може засвоюватися
студентами однієї групи по-різному: одні легше засвоюють лексичний матеріал,
а в інших більше розвинене слухове сприйняття. Крім того, в усіх студентів
різний склад мислення та рівень підготовки. Вивчення інтересів та навчальних
можливостей служать вихідним моментом у диференційованому підході до
вивчення іноземної мови. Звичайно, здійснити все це на практиці нелегко.
Основні

труднощі

полягають

в

доборі

й

використанні

завдань

диференційованого ступеня складності для досягнення кінцевих цілей
навчання.
Диференційовані методи навчання можна застосовувати на всіх етапах
заняття. Наприклад,

для введення нового лексичного матеріалу пропоную

студентам за допомогою малюнків, жестів, пояснення терміну здогадатися його
переклад. Такий метод подання лексичного матеріалу розвиває уяву студентів
та зосереджує їхню увагу.

Для перевірки засвоєння знань застосовую

різнорівневі тести.
Для забезпечення диференційованого навчання можна застосовувати на
практиці такі методи:


діалогові методи



методи навчання у співпраці



ігрові методи



інформаційні методи



інтерактивні методи

Діалог – це такий вид діяльності, який забезпечує комунікативне і
ситуативно-мотивоване оперування мовним матеріалом. У процесі навчання
діалогічної промови використовую мікродіалоги у сполученні з діалогом-
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зразком, заучування якого сприяє засвоєнню
запам'ятовуванню

лексичного матеріалу.

граматичних

структур,

На занятті студенти розігрують

ситуативні діалоги різної складності. Комунікативно-ситуативні вправи можна
проводити у вигляді самостійної роботи в парах. Найбільш ефективною э
робота з трьома, коли третя особа виконує функцію контролю, виправляючи
помилки згідно з ключами або орієнтуючись на контрольну картку із схемою
побудови мікродіалогу
Використання методів навчання у співпраці дає змогу студентам набути
навички спілкування та співпраці, стимулює роботу в команді. Спілкуючись у
групі, студент не тільки вчиться сам, а й вчить інших. Тут панує високий рівень
обміну

інформацією,

є

можливість

висловитися

кожному

студентові,

створюючи діалогічне мовлення. Можна сильнішим студентам запропонувати
роль викладача. Сам викладач в даній ситуації буде виконувати роль студента.
На уроках також вдало використовую ігрові методи. Рольова гра –
простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності,
найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями та навичками.
Ігрові методи визначають ставлення студентів

до конкретної ситуації чи

проблеми, дають змогу набути знання шляхом гри та змогу діяти «як
насправді», активізують діяльність студентів. Широке використання рольових
ігор для навчання іноземної мови є особливістю гурткової роботи в коледжі.
Педагогічні інновації у змісті, навчанні, вихованні, формах і методах,
технологіях особистісно-орієнтованого навчання спонукають студентів до
самоосвіти та саморозвитку, формують здатність критично мислити й активно
діяти. Здійснюючи особистісно-орієнтоване навчання я застосовую метод
проектів у поєднанні з інформаційно-комунікативними технологіями. Це
розширює можливості навчального процесу, дозволяє проводити дослідження,
привчає студентів до самостійної дослідницької роботи для здійснення
навчальної мети. Метод проектів сприяє формуванню в студентів навичок
планування, послідовного мислення та презентування своїх ідей, роботи в
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команді та індивідуально, визначення пріоритетів, а також виховує почуття
особистої відповідальності за виконання взятих на себе зобов’язань.
Наприклад на занятті «Типи подорожі» було застосовано метод проектів,
що дало змогу всім студентам включитися в роботу при підготовці домашнього
завдання. Родзинкою даного заняття було виконання студентом пісні
«Yeasterday» під гітару англійською мовою. Тема «Подорож» зацікавила
студентів, тому що всі люблять подорожувати, особливо в інші країни.
На допомогу вивчення предмету викладачами коледжу розроблено цілий
ряд навчально-методичного матеріалу. Для вивчення англійської мови за
професійним спрямуванням розробленні електронні підручники та робочі
зошити з різнорівневими завданнями. Для студентів першого та другого курсу
розроблено ряд методичних матеріалів, які дають змогу студентам з різним
рівнем підготовки опрацювати навчальний матеріал.
З навчально-методичними матеріалами студенти можуть ознайомитись на
сайті коледжу.

Окремо працюю над створенням власного сайту, постійно

оновлюю та доповнюю інформацію, працюю над його удосконаленням.
Висновки та перспективи подальшого розвитку
Диференціація є одною із найважливіших складових процесу навчання.
Диференційоване навчання допомагає легше оволодіти знаннями студентам та
є важливим у роботі викладача. Диференціація навчання досягається шляхом
забезпечення

кожного

студента

навантаженням,

відповідно

з

його

індивідуальними можливостями, що практикується різними способами.
Використання диференціації навчання вносить значні зміни в навчальний
процес, які проявляються не стільки в методичних прийомах, які застосовує
викладач, скільки в зміні стилю взаємодії з студентами. Головна задача і
обов’язок викладача – допомогти дитині прийняти і виконати прийняте їм
рішення; допомогти зробити правильний вибір, підібрати потрібну літературу.
Не потрібно забувати, що кожен студент – це індивідуальність, із своїм
темпераментом, звичками, нахилами, здібностями. Якщо викладач буде
враховувати всі особливості індивідуального підходу та забезпечувати його на
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заняттях, то ефективність засвоєння знань та продуктивність праці буде значно
вищою.
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Almost every European language has plenty of different abbreviations, but
modern English is the leader. Abbreviation reduces the material shell of the
communicative units, increasing the speed of an information flow from a sender to a
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recipient. In this way, the major reason of creating and using abbreviations is saving
time and speech efforts of the speaker. There are more than 10 thousand of
abbreviations that we can find in the terminology dictionaries.
There are two main ways of reducing:
1.

contraction (clipping);

2.

abbreviation (initial shortening).

We believe that the main difference between the terms "abbreviation" and
"shortening" is that "abbreviation" is one of the ways of "shortening" along with
"compaction". It means that we shorten the phrases to their initial letters. It should be
noted that the Dictionary of Synonyms of Modern English refers the terms
"shortening" and "reduction" as synonyms for the term "abbreviation" [1, с.88].
There are several classifications of abbreviation of lexical units in linguistics,
based on different principles, partly due to the large number of varieties of
abbreviations. According to V.B. Borisov classification, abbreviations are divided
into:
1.

graphic;

2.

lexical [2, c.110].

The oldest group of the graphic abbreviations in English have Latin origin. In
this situation, the abbreviation displays at the time of writing Latin words, while the
appropriate verbal English equivalents are pronounced fully: e.g. – For example
(Latin exampli gratia), a.m. – in the morning (ante meridiem), No – number
(numero), i.e. – That is (idest). In some cases, the initial letters are pronounced, for
example a.m. [ei 'em], p.m. [pi: 'em] and others [3, c.145].
In addition to common use cases, new graphic abbreviations also appear in
emails, in the Internet and in phone messages. The most widespread of them are:
FWIW – For What It’s Worth; FYI – For Your Information; HTH – Hope This Help;
IBTD – I Beg To Differ. These abbreviations refer to lexical abbreviations. A lexical
abbreviation is an internal word that resides over time, while a graphical abbreviation
is the symbols used in letter replacement and vocabulary. In verbal speech, they
comply with words or phrases with a complete basis.
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Lexical

abbreviations

are

divided

into:

abbreviations, clipping

and

contamination (telescopes). Abbreviations, in their turn, can be divided into:
1)

initialisms;

2)

acronyms;

3)

phonetic abbreviations.

Initialisms are the lexical units that are the most numerous in modern English.
They denote objects or phenomena and belong to the class of nouns [4, c.309].
Initialisms are pronounced in two different ways:
1) initialisms of the first group are pronounced a letter by letter, for example:
USA [΄ju: es ΄ei], B.B.C.[΄bi: ΄bi: ΄si:], M.P. [΄em ΄pi:];
2) initialisms of the second group are called acronyms and pronounced like
ordinary words written with the same letters, that is to say they copulate in
pronunciation, for instance: CALL (computer-assisted language learning), EPROM
(electrically programmable read-only memory), SALT (Strategic Arms Limitation
Talks).
Phonetic abbreviations are formed by replacement a component or an entire
word with a letter or a number. In the network communication users quite often
shorten simple in structure English words to one letter. For example, word “see” in
obedience to sounding changes into letter “C”, verb “are” is replaced with a letter
“R”, pronoun “you” is represented as “U”, e.g. HRU? – How are you? The verb
“hate” is transformed into a combination of the initial letter and the number 8 (eight)
– H8, that results in necessary sounding. In the same way the acronym for the word
“fate” is formed – F8 or “See you later” – CYL8R, "Waiter" – W8R. The numeral 2
(two) can be replaced with the assonant preposition “to”. For example, U2 (you too),
F2F (Face to face), G2SY (Glad to see you), 2DAY (Today), В2В (business – to –
business), H2CUS (Hope to see you soon), HB2U! (Happy birthday to you!) The
specificity of contractions is a decrease of its stylistic colouring and, accordingly, a
limitation of its usage in scopes of conversational speech. Contractions are most
typical for different kinds of slang (school, sport, newspaper and so on).
Contractions are subdivided into:
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1.

apocopes (clipping the end of the word): detox ← detoxification, hyper

← hyperactive, pol ← politician, ad ← advertisement, con ← conservative, doc
←doctor. The morpheme can be truncated in some words, e.g. anchor ← anchorman,
and sometimes just a part the morpheme: lib ← liberation;
2.

aphaeresises (clipping the first part of the word): vator ← elevator,

phone ← telephone, chauvinism ← male chauvinism, upmanship ← one-upmanship,
copter ← helicopter, zine ← magazine;
3.

syncopes (removing the central part of the word): closed caption ←

closed circuit caption, dreads ← dreadlocks, comms ← communications, specs ←
spectacles, ecotecture ← ecological maths – mathematics;
4.

mixed contractions (removing both the first and the last parts of the

word): flu ← influenza, fridge ← refrigerator [4, c.310].
So-called telescopes are a significant part of shortened words. Telescopes are
lexical units formed by “splicing” fragments of two or more lexical units or
compounding the reduced part of one word with the full form of another word. The
reduced fragments of lexemes that are used for creation of telescopes, as a rule,
“absorb” the semantics of its prototypes. The semantics of telescope is formed by
overlay of its components and can be equal to their sum, for example: “camcord” <
“camera” + “record” (“to shoot using a portable video camera”), or it may contain
supplementary information about the item or phenomemon in addition to the “sum”,
e.g. “deskfast” < “desk” + “breakfast” (“breakfast at the desk”) [5, c.178].
Telescopes are subdivided into:
1.

absolute telescopes (compounding of two truncated basises): appestat <

appe(tite) + (thermo)stat; avionics < avi(ation) + (electr)onics; buppie < b(lack) +
(y)uppie; clariphane < clari(ty) + (cello)phane; globflation < glob(al) + (in)flation;
teleputor < tele(vision) + (com)puter;
2.

partial telescopes (compounding the truncated basis of one word with the

full form of another word): airbrasive < air + a(brasive); Asialationist < Asia +
(iso)lationist; beefcake < beef + (cheese)cake; bookvertising < book + (ad)vertising
[4, с.311].
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Our era is a time of an active abbreviation. The current linguistic situation is
characterized by aspiration to use abbreviations in all fields of literature. The
formation of new abbreviations in English became a constant phenomenon which is
increasingly developing and improving. The number of abbreviations of all types is
growing, which has been noticed by many researchers. Undoubtedly, the role of the
abbreviation in the linguistic consciousness of modern society is extremely important.
That is why it is worth talking about the future of this way of word formation [3,
с.142].
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Тематика: Педагогічні науки
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З
ФІЗИКИ
Майстренко Наталія Миколаївна
аспірант кафедри професійної освіти та технології
сільськогосподарського виробництва
Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра
Довженка
З плином часу змінюється покоління, тому і відбувається реформування
української освіти. Закладаються докорінно нові підходи до освітнього
процесу, пропонуючи педагогам переорієнтовувати увагу на формування
компетентностей студентів, відійшовши від традиційних методик простого
передавання знань.
Сучасне суспільство, яке характеризується високим рівнем розвитку,
висуває нові вимоги до освіти, яка, будучи необхідним компонентом розвитку
особистості, зобов'язана адекватно відображати вимоги часу. У зв'язку з цим
відбувається істотна зміна освітньої парадигми: метою освіти стає вміння
безперервно навчатися, здобувати знання, розвивати мислення і сприйняття,
творчі здібності. Засвоєння, міцність, узагальнення готових знань стає лише
допоміжним засобом розвитку інтелекту, тому що у зв'язку з розвитком
фізичної науки, що характеризує інтелектуальний рівень суспільства, та
інформаційних технологій, безупинно зростає і змінюється потік інформації.
Зростання ролі фундаментальної науки в змісті освіти неминуче має
відобразитися у системі фізичної освіти, а також у методиці вивчення фізики.
Широкі можливості для розвитку компетентностей студентів мають
предмети природничо - математичного циклу, особливо фізика. Тому курс
фізики не може носити суто предметний характер, а має включати в себе зміст,
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адекватний інноваційним технологіям навчання: наукову методологію, сучасні
фізичні теорії. Серед проблем сучасної освіти чільне місце займає питання
підготовки компетентних фахівців у різних галузях людської діяльності. Для
цього викладачу необхідно використовувати різні форми організації навчальної
роботи: лекції, семінари, практикуми, конференції, у тому числі й фізичні
практикуми, а також важливим місцем на заняттях з фізики є групова робота.
Розглянемо можливості предмета фізики у формуванні основних груп
компетентностей студентів:

Соціальна
Полікультурна

Предметна

Компетент
ності
Комунікативна
Саморозвиток
та самоосвіта
Інформаційні

Рис. Основні групи компетентностей студентів при вивченні фізики.
Соціальні компетентності передбачають надання студентам можливості
проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, приймати рішення.
Студенти вибирають варіант завдання або шлях розв'язання творчих чи
експериментальних завдань. Переважно пропонують завдання трьох типів: а)
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роботи за зразком; б) логічної переробки вивченого; в) використання знань на
практиці в ситуації, що приводить студента до нового результату або нового
шляху розв'язання задачі.
Полікультурна
геніальними

компетентність.

творіннями

науки

та

Студентів
техніки,

які

треба
своїми

ознайомити

з

знаменитими

дослідженнями зробили великий внесок у наукову скарбницю людської думки.
Особливу увагу треба приділити історії української науки та техніки. Слід
ознайомити студентів з роботами українських учених, розповісти про труднощі,
з якими вони зустрілись на своєму шляху, і як перемагали їх, який вплив мали
їх роботи на світову культуру. З виховною метою слід здійснювати
народознавчий підхід у процесі викладання фізики, екологічну спрямованість.
Комунікативна компетентність виявляється через уміння студентів
висловлювати власну точку зору, брати участь у дискусії. Формується дана
компетентність при проведенні нестандартних занять.
Інформаційні компетентності передбачають опанування студентами
інформаційних технологій, уміння самостійно здобувати та використовувати
інформацію. Тому комп'ютер доцільно використовувати на всіх етапах процесу
навчання: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення,
оцінюванні навчальних досягнень. Ефективно проходять занять фізики з
використанням педагогічних програмних засобів, готових комп'ютерних
моделей (дослідження процесу), комп'ютерного моделювання процесів, які
вивчає фізика.
Компетентність саморозвитку та самоосвіти - це вміння самостійно
здобувати знання й використовувати при розв'язанні теоретичних, практичних
та експериментальних завдань. Для формування даної компетентності потрібна
систематична робота викладача фізики з формування загально-навчальних,
інтелектуальних умінь, уміння працювати з планами узагальненого характеру
при вивченні фізичних явищ, законів, величин тощо. Компетентність
продуктивної творчої діяльності виявляється в умінні планувати експеримент,
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готувати демонстрації, цікаві досліди, розв'язувати творчі задачі, конструювати
прилади й установки.
Предметна

компетентність

виступає

як

здатність

застосування

студентами вивчених формул, законів і явищ, при вирішенні поставлених
завдань і використання знань в життєвих ситуаціях. Студент, який займається в
системі з предмету, завжди успішний. Сума накопиченого знання еквівалентна
вимогам, що висуваються до студента по завершенні навчання. Компетентність
вимагає віддачі і від викладача, і від студента. Формально, засвоївши програму
з фізики, студент повинен знати правила і успішно застосовувати їх у
практичній

діяльності.

Знання

повинні

стати

настільки

звичними,

а

застосування законів автоматичними. Студент не фіксує послідовність
проходження правилом, а робить це автоматично.
Наприклад, при розрахунку споживання електроенергії. Прилад для
вимірювання роботи струму, носить назву електричного лічильника, у ньому
застосовується одиниця роботи струму 1 кВт ∙ година. Це така робота, яку
протягом однієї години здійснює струм в приладі потужністю 1 кВт. У
житлових будинках при напрузі 220 В сила струму у провіднику не повинна
перевищувати 10 А, тоді відповідна потужність споживачів в квартирі дорівнює
10А ∙ 220В = 2200Вт = 2,2кВт. Грошова вартість 1 кВт ∙ год електроенергії
називається тарифом, в Україні становить 90 коп. за 1кВт∙год.
Такі задачі дозволяють розвивати предметну компетентність студента, що
виявляється незалежно від ситуації. Компетентнісний підхід передбачає
продуманість, старанність у підготовці кожної теми, у доборі методів і
прийомів, що використовуються в навчальній діяльності. Форма подачі
матеріалу повинна коливатися на заняттях з фізики від академічної до
креативної, нестандартної, несподіваною для студента.
З точки зору компетентнісного підходу розглядаються також загальні
критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у системі усвідомлення
тощо, що «фізика була і є фундаментом природничої науки й освіти.
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Особливістю фізики, як навчального предмета, є її спрямованість на
використання знань, умінь і навичок у сучасному житті».
Отже,

сучасний

викладач

фізики

повинен

використовувати

усі

можливості методи для розвитку предметної компетентності студента.
Зрозуміло, що це потребує значних зусиль, ретельної підготовки при
плануванні кожного заняття, реагування на засвоєння або, навпаки, труднощі
при засвоєнні теми заняття. Розвивати предметну компетентність - це ставити
студенту ряд предметних професійно - орієнтованих питань, ситуацій і задач
теоретичного і прикладного характеру, розв'язати які студент має бути готовим
по завершенню вивчення фізики.
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Тематика: Педагогічні науки
СПОРТИВНА АНІМАЦІЯ ТА ІГРИ ЯК ЗАСІБ ЗАОХОЧЕННЯ МОЛОДІ
ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
Майстренко Олена Юріївна
викладач анатомії та фізіології
Кам’янського коледжу фізичного виховання
Постановка проблеми : На сьогоднішній день можна помітити ,що
молодь стала менше приділяти уваги своєму здоров’ю та фізичній культурі .
Через це виникають багато проблем та хвороб. Без занять ФКіС зростаючий
організм буде погано розвиватися, виникатимуть проблеми зі здоров’ям. У
своїй статті я хочу приділити увагу саме цим питанням.
Мета статті: Провести статистику стану залучення молоді до занять
фізичною культурою. Пояснити, що ФК дуже корисна для здоров’я, як з
фізичної так і з моральної сторони. Ознайомити зі станом розвитку спорту
нашого міста .
Основна частина. Ще з давніх часів українці славилися свою гарною
фізичною підготовкою. Особливо козаки, які поєднували у собі спритність і
витривалість, міцність і загартованість та інші фізичні якості .
Зараз в Україні є безліч спортивних товариств. Наша держава приймає
активну участь у Олімпійських іграх і зібрала вже сотні медалей. Проте, не
звертаючи на все це, становище нашого суспільства за останні десятиріччя не
змогло забезпечити гарного розвитку системи фізичного виховання в країні.
Перш ніж говорити про фізичну культуру потрібно дізнатися, що
означають ці два слова .
Фізична культура - це діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і
спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх
гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу
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життя.
Спостерігаючи за молоддю нашої країни можна зробити висновки, що
вона приділяє мало уваги фізичній культурі та спорту. Зараз це стає великою
проблемою. За даними вибіркових досліджень 36,4% учнів загальноосвітніх
шкіл України мають низький рівень фізичного здоров'я, 33,5% - нижче за
середній, 22,6% - середній і лише 6,7% - вище за середній, а 0,8% - високий.
Разом з тим, за даними офіційної статистики в Україні на початок 2019 року
нараховувалося 647,2 тис. осіб учнівської та студентської молоді, що за станом
здоров'я віднесена до спеціальних медичних груп. Тому зараз дуже важливо
удосконалювати системи фізичного виховання.
Виникає питання :чим саме корисна ця фізична культура? Перш за все
вона корисна для здоров’я. Людина яка займається спортом на кожному
тренуванні підвищує свій імунітет, це призводить до зменшення різних
захворювань . Під час занять фізичною культурою змінюється і емоційний стан
людини: підвищується настрій, забуваються усі проблеми і негаразди. При
регулярних заняттях фізкультурою кістки стають міцнішими і легко уходить
зайва вага. Тому дітей ще з самого малечку треба заохочувати до занять
фізичною культурою.
Існують різні способи заохочення молоді до спорту. Наприклад, у школі
головну роль щодо зацікавлення учнів займатися спортом, виконує вчитель
фізичної культури . На нього покладається дуже серйозна задача – зробити урок
дійсно цікавим. Вчитель повинен продумати усі деталі уроку, застосувати свої
педагогічні навички і зробити усе можливе щоб учню не було сумно на уроці .
Урок можна зробити цікавішим за допомогою якихось нестандартних вправ під
час розминки або розповіді цікавої історії стосовно спорту. Для вчителя
головне зробити усе аби учням не було нудно , а навпаки щоб вони все робили з
неймовірно сильним хистом. Вчитель не повинен з байдужістю проводити урок
і принижувати учнів у яких не виходить певна вправа, він навпаки повинен
підтримувати та мотивувати .
На сьогоднішній день на викладачів фізкультури покладена велика задача
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– заохочувати молодь до занять спортом, бо без нього у нас не буде здорового
та світлого майбутнього .
У місті Кам’янському Дніпропетровської області є достатньо закладів які
б допомогли розвинути фізичні якості дитини. Наприклад: спортклуб
«Прометей», ДЮСШ№3, ПК «Хімік» та ін. Крім цього молодь може
відвідувати безліч спортивних залів та секцій. Наше місто я можу назвати
спортивним, бо у ньому проводяться різні забіги та вело забіги, марафони,
змагання з плавання різного рівня тощо. Але на мою думку це не кожного може
зацікавити. Деяким підліткам, нажаль, просто не цікаво приймати участь у
таких заходах. Тому я пропоную дещо нестандартні методи які допоможуть
зацікавити молодь займатися фізичною культурою:
Спортивна анімація: у спеціально відведених місцях міста 9парках,
скверах. Дитячих майданчиках) аніматори у яскравих костюмах показують різні
фізичні вправи. Важливо аби це було безкоштовним для молодих людей і не
мало обмежень. Таким чином дітям би 100% було цікаво та весело займатися
фізкультурою і статистика спортивної молоді значно зросла .
Спортивні ігри: цей метод є не менш цікавим. Добре, якщо в центрі міста
наприклад, кожні вихідні зранку проводили цікаві спортивні ігри з дрібними
призами. Це можуть бути різних видів естафети або просто рухливі ігри,
головне щоб було весело та енергійно .
Змагання сімейного типу: на рівні шкіл, районів, міста. На мій погляд
цей вид змагань є досить ефективним. Адже участь беруть не лише діти, а що є
немаловажним – батьки. Такий захід позитивно мотивує не лише до занять
спортом та фізичною культурою, а й до спілкування родини. Адже у сучасному
суспільстві батьки в більшості випадків зайняті «здобуванням « грошей задля
того щоби забезпечити дітей усім необхідним і дуже часто їм не вистачає часу
та бажання приділяти увагу спілкуванню з власними дітьми. Тому зараз і
виникає безліч віртуальних небезпечних забавок в мережі Інтернет, які згубно
впливають на розвиток дітей та підлітків.
Висновок. Отже, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день
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молоді яка займається спортом не так багато, але якщо знати способи як їх
зацікавити полюбити фізкультуру ,то цілком можливо,що через декілька років
кількість спортсменів значно зросте, а в подальшому українці стануть
найздоровішою нацією в світі.
Головне це привчати дітей до занять ФК ще з самого малечку і вміти
зацікавити їх це робити .
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Тематика: Інші професійні науки
МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Майстренко Олена Юріївна
викладач анатомії, фізіології
Кам’янського коледжу фізичного виховання
За науковими дослідженнями останніх років можна зробити висновки, що
кожного

року

невпинно

зростає

чисельність

людей

з

обмеженими

можливостями. І що є досить прикрим фактом – більшість таких осіб віком 10 –
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14 років. У зв’язку з цим розвиток сучасних технологій у комплексній
реабілітації

даної

категорії

пацієнтів.

Перш

за

все

це

стосується

відновлюваного лікування дітей із різноманітними формами церебрального
паралічу, оскільки це захворювання найчастіше призводить до інвалідності.
Ступінь тяжкості дитячого церебрального паралічу (далі ДЦП) залежить
від ступеню вираженості рухових порушень, які обумовлені аномальним
розподілом м’язового тонусу та порушенням координації рухів [1,2, 6 ].
В останнє десятиріччя створено велику кількість різноманітних методик ,
які спрямовані на відновлення та лікування рухових, мовних та психічних
функцій для дітей із ДЦП. Окрім того, одержали визнання методики
ерготерапії, які значно покращують у хворих активність у повсякденному
житті, що добре сприяє їхнім соціальній адаптації та інтеграції в суспільство
здорових людей.
Зараз

розглянемо

деякі

методики,

які

використовують

лікарі

реабілітаційних дитячих центрів у повсякденній роботі [5,8]:
1.Тренування соціально – побутових навичок.
Таке тренування сприяє оволодінню прийомам самообслуговування, а
пізніше, як наслідок, допомагає у подальшому соціально – побутовому житті
дитини. До різновидів цієї методики також належать:
*формування та закріплення навичок одягатися та роздягатися , а саме
– діти вчаться самостійно виконувати різні рухові вправи в даному напрямку.
Заняття

проводяться

у

костюмованій

залі.

Окрім

цього

навички

вдосконалюються за посібниками з формування або покращення вмінь
застібати, розстібати ґудзики, «блискавки», липучки, шнурування. Такі вправи
допомагають дітям краще розвивати моторику рук, газомір тощо. А
переодягання в костюми казкових героїв викликає живий інтерес, що є гарною
мотивацією до самостійного обслуговування:
*формування та закріплення навичок прийому їжі: ця методика
використовується для покращення актів жування та ковтання, яка являє собою
комплекс елементів логопедичного масажу та визначених вправ ЛФК. При
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цьому використовується «Педіатричний набір оцінювання годування», до
складу якого входить посуд, що індивідуально підбирається для кожного
пацієнта з урахуванням фізіологічних особливостей. При реалізації цієї
методики заняття проводяться не лише з дітьми, а й обов’язково проводяться
консультації – настанови для батьків;
*формування навичок умивання та догляду за тілом:задля набуття гарних
навичок необхідно правильно «нарощувати» ланцюг дій. Спочатку потрібно
визначити, що самостійно може зробити дитина та що їй ще не під силу. Потім
необхідно розбити процес на складові компоненти або незначні кроки,
навчання яким сприятиме подальшому засвоєння навичок в цілому. Наступний
крок – визначення оптимальної послідовності навчання. Вона повинна бути
організована таким чином, щоби найдоступніші для конкретної дитини навички
вивчалися в першу чергу, а складніші – потім. При такому навчанні
ефективніше чергувати дії пацієнта та ерготерапевта. Поступово. По мірі
вдосконалення

загальних

навичок

дрібної

моторики,

пацієнт

починає

самостійно вдосконалювати все більшу кількість вправ, а участь терапевта
зменшується;
*метод

«дзеркального

тренування»:

ця

методика

дуже

давно

використовується в західних країнах, а останнім часом активно застосовується
ерготерапевтами та інструкторами ЛФК у нашій країні.
«Дзеркальна терапія» - це метод, який спрямований на активацію
нейронів у візуальній та моторній ділянках головного мозку задля покращення
функцій верхніх кінцівок. При цьому ерготерапевт встановлює дзеркало на стіл
перед пацієнтом таким чином, щоби його поверхня, яка віддзеркалює, була
направлена на не вражену ділянку тіла, а вражена кінцівка залишається
невидимою для дитини. При цьому, коли пацієнт виконує дії , які
відображаються в дзеркалі, у нього створюється ілюзія: здається, що вражена
кінцівка рухається так само як і здорова. Дуже важливо, що така терапія
призводить до посиленої стимуляції моторних функцій верхніх кінцівок навіть
через півроку після закінчення лікування. Окрім цього, значно покращуються
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показники

поверхневої

та

глибокої

чутливості

порівняно

із

іншими

методиками. При впроваджені даної методики слід пам’ятати, що одним із
обов’язкових правил проведення занять – це дотримання повної тиші.
2.Метод сенсорної інтеграції в ерготерапії.
Дисфункція сенсорної інтеграції – це неврологічний розлад, який
викликаний нездатністю мозку переробляти певну інформацію, яка надходить
до організму від основних сенсорних систем: зорової. Слухової, рухової,
дотикової тощо. Даний метод розроблений Ганною Жан – Айрес, дослідником
та психологом із Каліфорнії. Метою цієї терапії є посилення, збалансування та
розвиток обробки сенсорних стимулів центральної нервової системи. Під час
використання даної методики – це створення рольових ситуацій, у які
залучаються підручні прилади та пристрої. Такі заняття сприяють розвитку
потенціалу, який в повній мірі розкритий у дитини. Досягаючи власного успіху
природнім шляхом, дитина поступово розвивається, а виконавши прості вправи
вдало, обирає більш складні ігри. [1,2,5, 6 ].
3. Арт – терапія. Цей термін було введено художником Адріаном Хіллом
у 1938 році. Працюючи з хворими, він помітив, що творчі заняття відволікають
пацієнтів від хвилювань та допомагають та допомагають боротися з хворобою.
Сполучення слів «арт + терапія» ( англ.art

- «мистецтво», гр. Therapeia –

«турбота», «лікування») можна перекласти як турбота про психічне здоров’я та
емоційне самопочуття людини засобами мистецтва. Усім відомо, що в кожній
людині закладено здатність виражати себе творчо, але коли людина дорослішає,
нажаль, часто втрачає цю здатність забороняючи собі малювати, танцювати,
забруднити руки глиною, замикає власний потенціал та обмежує власне життя,
блокуючи емоційні прояви. На мою думку – це дуже неправильно. Адже
самовираження через мистецтво є самим безболісним способом прояву власних
почуттів. Арт – терапія не має обмежень, протипоказань, є досить безпечним
методом зняття напруження. Це природній спосіб зцілення, негативні емоції
перетворюються на позитивні. І це є досить важливим моментом.
Задача терапевта полягає в тому, щоби створити таку ситуацію, у якій
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пацієнт сам може зрозуміти зміст своїх проблем та знайти шляхи виходу з них,
по – новому поглянути на них. Не зважаючи на зовнішню простоту, арт –
терапія – це досить глибока форма психотерапії, яка доповнює основну терапію
при

лікуванні

неврозів,

депресій,

стресових

ситуацій,

підвищеної

знервованості.
Таким чином, головною метою реабілітації та ерготерапії – це соціальна
адаптація пацієнта. Для ерготерапії характерні комплексний та індивідуальний
підходи до пацієнта. Під час такого лікування має значення все: оточення
людини, спосіб життя, особисті схильності та захоплення, рівень інтелекту. Все
це є досить важливим, оскільки ерготерапія налаштована на покращення якості
життя, дозволяє людині повернутися до звичного життєдіяльності, надати
можливість не лише самостійно обслуговувати себе, а й урізноманітнити свій
відпочинок, і навіть, почати працювати. [6,7 ].
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ПОГОДНІ ЗМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЛОДОВІ КУЛЬТУРИ В
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Макарова Д.Г.
Інститут садівництва (ІС) Національної академії аграрних наук (НААН)
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співробітник.
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ІС НААН України, к. с.-г. н., старший науковий співробітник
Продуктивний потенціал рослин, у тому числі господарсько-цінна
урожайність, у Лісостепу України в першу чергу визначаються погодними
умовами. Цілорічний моніторинг останніх надає важливу інформацію для
підвищення економічної ефективності вирощування плодових культур.
Моніторингові дослідження провели у 2017-2019 рр. з використанням
метеорологічного устаткування лабораторії фізіології рослин і мікробіології
ІС НААН України [1]. Реальний стан рослин оцінювали в умовах саду, а також
лабораторними
дифференційного

методами:
термічного

спектрофлуометричними,
аналізу

(ДТА)

і

електрометричним,

прямого

лабораторного

проморожування за різних температурних режимів тощо [2].
Весна 2017 р. розпочалася раніше календарної, з ІІІ декади лютого.
Березень був теплим, температура повітря вдень постійно перевищувала плюс

375

5 °С. Це сприяло швидкому виходу рослин із стану вимушеного спокою.
Відзначалися чисельні, але слабкі заморозки на ґрунті: мінус 0,1 °С…мінус
1,1 °С. Квітень позначився вранішніми заморозками 21.04.2017 та 25.04.2017,
мінус 0,3 і мінус 0,4 °С відповідно. Опадів за місяць було мало, 20,8 мм.
Стабільний перехід середньодобової температури повітря 15 °С і вище
відзначено 27.04.2017.
І декада травня виявилася жаркою та посушливою (3,4 мм опадів
8.05.2017). Мінімальна температура вночі не опускалася нижче 5,1 °С за усю
декаду. Після теплого періоду у квітні-травні заморозки 10.05.2017 (мінус
1,2 °С) і 11.05.2017 (мінус 2,0 °С) були особливо небезпечними для
нормального проходження процесу запилення і запліднення плодових та
ягідних культур. Червень виявився посушливим (16,4 мм опадів) та жарким
(середня температура повітря склала 19,7 °С, максимальна підвищувалася до
33,1 °С). За липень випало 41,7 мм дощів, з них 15.1 мм і 14,0 мм 28.07.2017 та
29.08.2017 відповідно. Серпень також був дуже жарким (середня температура
повітря склала 21,7 °С, максимальна підвищувалася до 34,5 °С) і посушливим. З
41,4 мм опадів на зливи припадало 15,2 мм 07.08.2017 і 12,4 мм 27.08.2017.
Літо 2017 р. розпочалося значно раніше календарного. Було посушливим,
жарким та надзвичайно тривалим, що за останнє десятиліття спостерігається
уже не вперше [1]. Дощі випадали рідко, переважно незначні, інколи у вигляді
потужних злив. Температурно-водний режим не сприяв росту й розвитку
плодових рослин, але дозволив оцінити їх жаро-, посухостійкість, а також
стійкість до шкідників і хвороб в умовах саду.
У вересні 2017 р. випало 26,1 мм опадів, з них 18 мм у ІІІ декаді.
Середньомісячна

температура

повітря

склала

17,5 °С,

ранньовесняних

заморозків не зареєстровано. Початок осені 2017 р. виявився посушливим і
теплим. Жовтень був теплим (середньомісячна температура повітря склала
8,3 °С, максимальна сягнула 20,5 °С 18.10.2017) і дощовим (опади щоденні, але
не надмірні, усього 65,3 мм за місяць). Тепла й дощова погода протрималася
перші дві декади листопада, далі зафіксовано чіткий перехід у зиму з
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від’ємними температурами повітря вдень та вночі (максимальне зниження
температури відзначено 23-24.11.2017, мінус 6,6 і мінус 7,2 °С відповідно). У
листопаді 2017 р. зафіксовано 47,8 мм опадів. Водно-температурний режим
сприяв комфортному входженню рослин у зиму.
Грудень 2017 р. був надмірно теплим, середня температура повітря
склала плюс 1,6 °С, мінімальна сягнула лише мінус 3,8 °С (21.12.17). Випало
57,2 мм опадів. Січень 2018 р. був малосніжним (12,2 мм опадів), теплим на
початку (середня температура повітря коливалася у межах 2,2…4,9 °С) та
морозним у другій половині (температурний мінімум склав мінус 16,9 °С).
Лютий характеризувався стабільним температурним режимом. Найбільш
морозний

період

з

25.02.18

по

28.02.18

позначався

середньоденною

температурою повітря у межах мінус 8,5… мінус 14,7 °С, температурним
мінімум сягнув мінус 21,3 °С. Снігу було мало (11,6 мм за місяць). У березні
морозний період продовжився до 07.03.2018 (мінімальна температура повітря
сягнула мінус 14,8 °С). Холоди повернулися 16-24.03.18 (до мінус 9,9 °С
19.03.18). Опадів зареєстровано 21,8 мм.
У цілому зима 2017/2018 р. була малосніжною, досить теплою та без
надмірних провокуючих коливань температурного режиму. Рослини добре
зберегли набутий потенціал продуктивності.
Весна 2018 року розпочалася фактично з 31 березня: тепла (без
заморозків, середня температура вдень склала 12,9 °С, максимальна досягнула
позначки у 27,4 °С), посушлива (8,8 мм опадів, з них6,4 мм 15.04.2018) і дуже
коротка. Початок літа зафіксовано з 29.04.2018.
У квітні з 18 по 22.04.2018 включно у другій половині дня реєструвалися
досить потужні вітри (11,2…13,9 м/с). Останній фактор негативно позначається
на якості запилення квіток бджолами та кількості заплідненої зав’язі через
значне підсушення приймочок маточок. Збереження потенціалу урожайності
під час потужних вітрів відбувається за рахунок фенологічної складової щодо
строків цвітіння та зав’язування плодів, а також здатності рослин певних сортів
плодових і ягідних культур до самоплідності.
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За літній період 2018 р. середня температура повітря склала: у травні
17,4 °С, у червні 20,4 °С, у липні 21,0 °С, у серпні 23,4 °С, у вересні 19,5 °С (по
22.09.18). Розподіл опадів був наступним: у травні 30 мм (11 мм 14.05.18), у
червні 92,6 мм (19 і 30.06.2018 відповідно 22,9 мм і 47,6 мм), у липні 84,5 мм, у
серпні 24,2 мм (12,3 мм 01.08.2018). Температурний максимум зареєстровано у
серпні, склав 32,9 °С. З 23.09.2019 відзначено чітке зниження середньодобової
температури

повітря

нижче

15 °С

(7,3…13,6 °С).

Опадів

у

вересні

зареєстровано 32,5 мм (з них 12,3 мм 10.09.18).
Літо

2018р.

Характеризувалося

було

дуже

чисельними

раннім,

тривалим

посухами,

що

(127

діб),

змінювалися

жарким.
періодами

перезволоження у наслідок потужних злив. Такі погодні умови провокували
прискорене

розмноження

шкідників

та

збудників

хвороб

та

значно

ускладнювали боротьбу із ними.
Осінь 2018 р. розпочалася у ІІІ-й декаді вересня. У жовтні середня
температура повітря дорівнювала 11,1 °С, мінімальна була зафіксована на
позначці 1,2 °С (10.10.2018), опадів зареєстровано 14,6 мм. І декада листопада
ще була теплою, але температура поступово понижувалася, і з ІІ-ї декади
відзначено стабільну від’ємну температуру повітря у межах мінус 0,7… мінус
6,8 °С. Середньомісячна температура повітря у листопаді склала мінус 0,4 °С.
Опади дуже незначні (2,8 мм). У цілому осінь сприяла підготовці рослин до
зимівлі.
Грудень 2018 р. був малосніжним (24,4мм опадів), досить прохолодним
(середня температура повітря мінус 12,4 °С), без тривалих відлиг. Холодний
період, але без критичних морозів, продовжувався протягом січня (середня
температура повітря склала мінус 3,8 °С). Опадів зафіксовано 6,7 мм. З
29.01.2019 розпочався період аномально теплої погоди, який протримався увесь
лютий. Середня температура повітря складала плюс 1,1 °С, максимальна
підвищувалася до 12,3 °С. Опадів зареєстровано 14,8 мм. Стабільний перехід
середньодобової температури повітря через 5 °С і вище відзначено з 04.03.19.
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Зима 2018/2019 рр. була виявилася малосніжною, короткою та аномально
теплою наприкінці, що провокувало ранній вихід рослин із стану вимушеного
спокою та втрату ними стійкості до весняних заморозків. У березні 2019 р
відзначалися чисельні заморозки у повітрі та на ґрунті. Особливо суттєвим було
зниження температури 2-3.03.2019 (мінус 5,3 °С і мінус 6,5 °С відповідно), а
також 12-13.03.2019 (мінус 5,0 °С і мінус 4,0 °С). Вищеописані погодні умови
провокували раннє входження плодових рослин у вегетаційний період 2019 р. і
спричинили істотні пошкодження квіткових бруньок.
Погодні

умови

характеризувалися

періоду

загальним

досліджень

підвищенням

у

Лісостепу

температур

України

повітря,

менш

вираженими морозними періодами під час зимівлі плодових рослин,
скороченням тривалості зимового і весняного сезонів, більшою тривалістю літа.
Водний режим рослин істотно погіршувався через формування меншого запасу
продуктивної вологи у ґрунті, більш часті та триваліші посухи та підвищені
денні температури під час активної вегетації. Враховуючи погодні зміни
останніх років, плодові культури мають слабо реагувати на провокуючі відлиги
у другій половині зими, бути більш витривалими до весняних заморозків, більш
посухо- та жаростійкими, а також стійкими до основних шкідників та збудників
хвороб безпосередньо в насадженнях, що забезпечить їх економічно-ефективну
урожайність.
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Тематика: Історичні науки
МОНДІАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ ДЛЯ «НАДДЕРЖАВ», ЧИ ДЕМОНСТРАЦІЯ
НЕОІМПЕРІАЛІЗМУ?
Макарук К.В.
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки,
спеціаліст другої категорії,
викладач історії та суспільствознавства
Тривалий процес інтеграції національних економік світу з метою
розв'язання глобальних проблем людства сформувався у процесі глобалізації,
яка поділяється на фінансово-економічну, технологічну, політичну, культурну,
ідеологічну та інші її виміри [1]. Цей процес сприяє взаємозв'язку всіх країн і
етнонаціональних спільнот, об’єднує світ у єдине ціле, здійснює вирішальний
вплив на континенти й цивілізації.
Саме тому, формування регіональної політики зумовлене поєднанням
внутрішніх і зовнішніх чинників розвитку. Якщо завдання державної влади
полягає у проведенні макроекономічної політики, формуванні ринкової
макроструктури й забезпеченні соціального захисту громадян, то регіональна
політика ґрунтується на економічних, програмових, соціально ефективних і
економічно допустимих засадах.
Упродовж минулого століття розвиток світу визначало протиборство
двох геополітичних об’єднань держав, приблизно рівних за силою, соціалістичного табору, який очолював Радянський Союз, і західних демократій
на чолі з США. Це протиборство отримало назву «холодної війни», яка тривала
з кінця 1940-х і до кінця 1980-х рр..
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З 1945 р. керівництво СРСР стало на шлях силової політики,
територіальної експансії, створення сфер впливу. Це зумовило занепокоєння на
Заході й спричинило конкретні жорсткі заходи щодо стримування радянської
експансії. Адміністрація президента США Гаррі Трумена застосовувала у
відносинах із СРСР політику т. зв. «Атомної дипломатії», розробляла плани
його знищення. У березні 1947 р. Г. Трумен висунув зовнішньополітичну
доктрину, яка передбачала надання військової та економічної допомоги
країнам, що протистояли комунізмові й розбудовували вільні демократичні
суспільства (політика «стримування комунізму») [3, c. 8]. Отже, обидві сторони
не виявили готовності до усвідомлення та прийняття реалій повоєнного світу.
Навпаки, Радянський Союз і США зробили ставку на військову силу як
знаряддя розв'язання міжнародних проблем. У червні 1947 р. держсекретар
США Дж. Маршалл запропонував європейським країнам економічну допомогу
[3, c. 16]. Проте СРСР прагнув встановити власний контроль у Східній Європі й
не допустити впливу США. Відмова СРСР та його сателітів узяти участь у
«плані Маршалла», а також активна протидія його реалізації значно загострили
відносини між СРСР і Заходом. Фактично це означало поділ Європи на два
протилежні табори і початок відкритого суперництва між ними.
З одного боку, ці країни, союзниці антигітлерівської коаліції, повинні
були дотримуватися укладених між ними угод воєнного часу щодо питань
мирного врегулювання та післявоєнної співпраці, з іншого, в конкретних
міжнародних ситуаціях все частіше виявлялася відмінність їхніх підходів до
вирішення післявоєнних проблем і захисту власних національних інтересів. А
ці інтереси, як правило, були протилежними, бо суспільні системи США і
Радянського Союзу ґрунтувалися на різних ідеологічних засадах і принципах.
Кожна країна намагалася довести переваги своєї системи в світовому масштабі,
вважаючи, що від цього залежить і власна національна безпека. Керівництво
обох країн дотримувалося полярних уявлень про майбутній розвиток світу, що
й визначило глобальний характер їх протиборства.
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Унаслідок розпаду Радянського Союзу, що зазнав поразки у «холодній
війні», у світі залишилась одна наддержава – США, тобто світ став
однополярним. На рубежі XXI ст. США виграли економічне змагання із
Західною

Європою

та

Японією.

Економіка

країни

стала

однією

з

конкурентоздатних у світі, а державні фінанси – збалансовані.
Америка випереджає світ конкурентів у сфері високих технологій і є
світовим лідером в галузі інформаційних технологій, підтверджуючи тим
самим формулу світового панування: «Хто володіє інформацією, той володіє
світом». Це і є так званий неоімпералізм.
Під неоімпералізмом багато вчених розуміють домінування США в
постбіполярній системі міжнародних відносин і їх односторонній дії на світовій
арені. Сучасний глобалізм виявив той факт, що жодна країна не могла увійти в
постіндустріальне суспільство без згоди і підтримки Америки. Однополярність
США перешкоджала національним суверенним державам самостійно визначати
свою долю. А що ж стосовно «країн третього світу»?
У зв'язку з об'єднанням національних компаній у міжнародні корпорації і
розвитком складальних виробництв у «країнах третього світу» посилюються
тенденції

деконцентрації

виробництва.

Відбувається

криза

моделі

соціальноорієнтованої економіки, де перевагу дістають країни з низькою
заробітною платою, у яких створено сприятливі умови для розміщення
виробництв і збуту їхньої продукції, що сприяє припливу зарубіжних
інвестицій.
Сучасна світова економіка не враховує інтереси й особливості розвитку
економік «країн третього світу», в тому числі культурні й історичні. В той же
час «країни третього світу» оцінюють як агресію втручання в їх внутрішні
справи будь-які спроби нав’язування їм чужого стилю життя. Вони спираються
на власні національні та релігійні інтереси, а не на міжнародно-правові норми,
які декларує Захід, США в свою ж чергу, це прекрасно розуміє і лише робить
спроби, щоб допомогти їм вийти з їх сучасного становища, що яскраво
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підкреслює спробу Заходу об’єднати весь світ, а не демонструвати всім власну
«наддержавність».
Сполучені Штати Америки як наддержава в цей період стрімко ввійшли
до числа світових лідерів. В інтереси Америки ввійшов мондіалізм, як один із
факторів початку «холодної війни».
Тобто якщо мондіалізм і буде реалізований як стратегія розвитку в XXI
ст., то для цього буде необхідне дотримання трьох умов:
- обов’язкове ослаблення сьогоднішніх потужних суверенних держав;
- збільшення товщини і ваги транссистемного глобального інтеграційного
шару;
- розвиток міжнародної системи без катаклізмів, катастроф і воєн.
За таким сценарієм найбільш вірогідний саме м’який мондіалістський
сценарій розвитку [2]. Іншими словами, формально суверенні держави будуть
продовжувати

існувати,

у

їхніх

урядів

залишаться

досить

серйозні

повноваження в області внутрішньої політики, екології, соціальної сфери,
освіти та охорони здоров’я, всього того, що зараз знаходиться у веденні
місцевого уряду американського штату або німецької землі. При цьому буде
існувати якийсь єдиний планетарний орган влади, який буде володіти
виключною монополією на вирішення всіх проблем глобального характеру і
стежити за неухильним дотриманням будь-якою місцевою владою якогось
універсального кодексу прав та зведення законів, що стосуються прав людини,
глобальних питань економіки та екології, загальнопланетарних аспектів будьяких проблем людського життя і діяльності.
Отож, мондіалізм є одним із важливих елементів ймовірного сценарію
розвитку сучасної глобальної політичної системи. Суттю цього напряму є
пропагування злиття усіх держав в єдине планетарне утворення з єдиним
керівним органом – глобальним урядом, встановлення наддержавних законів і
федеративної структури на всій планеті, знищення расових, релігійних,
етнічних меж між населенням всього світу.

383

Список літератури:
1. Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини [текст] : навч. посіб. / І.
В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - К.: «Центр учбової літератури»,
–

2013

[Електронний

256c.

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://pidruchniki.com/1256060753395/ekonomika/globalizatsiya_globalni_problemi
_lyudstva
2.

Геополітика.

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://studies.in.ua/shpora-geopolitika/1615-47-51-teorya-mondalzmu-fukuyama.html
3. Сич О. І. Доба «холодної війни»: основні тенденції світового розвитку:
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 72 с.

Тематика: Соціологічні науки
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В
ОРГАНІЗАЦІЯХ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
Маковецька А.М.
Чернігівський національний технологічний університет.
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій, студентка
Реалізація концепції сталого розвитку представляє реальний інтерес для
наукової спільноти. Сталий розвиток це ціла система заходів і принципів,
спрямованих

на

побудову

оптимальної

моделі

суспільного

розвитку.

Соціально-економічні перетворення в Україні в контексті сталого розвитку
зумовили зміни в професійній культурі як суспільства в цілому, так і в окремих
трудових колективах. Одним із чинників, що впливає на професійну поведінку
особистості, на переконання багатьох учених є професійна культура [10, с.91].
В такому контексті актуальність формування професійної культури соціального
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працівника є очевидною з огляду на динамічний розвиток й глобалізацію.
Специфіка соціальної роботи лише підсилює таку необхідність, адже, рівень як
особистої, так і професійної культури фахівця соціальної сфери, на наш погляд,
є запорукою його професіоналізму [8,с.122].
Мета дослідження - теоретично обґрунтувати особливості прояву
професійної культури соціальних працівників в організаціях соціальної сфери в
умовах сталого розвитку.
Теорія та практика певної професії як система знань, умінь і навичок є
феноменом культури, що дає підстави стверджувати існування професійної
культури. Дослідниця Макеєва О. вказує, що на сучасному етапі розвитку
педагогічної науки проблема професійної культури, як однієї з умов
формування гармонійно розвинутої особистості фахівця є досить актуальною.
Професійна культура є частиною загальної культури людства [6,с.17].
Гусак В. вказує, що професійна культура характеризує рівень і якість
професійної діяльності, які залежать від соціально-економічного стану
суспільства й сумлінності в оволодінні певними знаннями, навичками
конкретної професії та їх практичному використанні [2,с.69].
Поняття професійної культури запропонував для наукового обігу ученийдослідник І. Ісаєв. Під професійною культурою науковець розуміє систему
загальнолюдських

рис,

професійно-ціннісних

орієнтацій

та

якостей

особистості, універсальний способів пізнання професійної діяльності. Вчений
зауважує, що професійна культура ґрунтується на основі загальної культури
особистості [3].
На сьогоднішній день проблема професійної культури фахівців різних
галузей знаходиться у центрі уваги багатьох науковців, та донині теоретики та
практики різних галузей наукового знання не дійшли консенсусу у вирішенні
цього питання [2,с.70].
Для

з’ясування

сутності

поняття

«професійна

культура»

нами

проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених (Див.табл.1.1).
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Таблиця 1.1
Аналіз змісту поняття «професійна культура»
№

Автор

Зміст поняття

з/п
1

«професійна культура»
Арутюнов

С. Професійна культура – сукупність спеціальних знань і
досвіду їх реалізації у професійній діяльності.

[1]
2

Фільштейн

Л. Професійна культура – це специфічна сукупність
засобів, способів, форм, зразків і орієнтирів взаємодії

[13]

людей

у

професійному

середовищі,

які

вони

виробляють в сумісній професійній діяльності.
3

Лимарь А. [5]

Професійна культура – феномен культури, який має
свою логіку розвитку. Професійну культуру можна
розглядати як здійснення діяльності на високому рівні
(оптимальними

способами)

з

метою

досягнення

максимального результату.
4

Спіріна Т. [11]

Професійна культура – це сукупність інтелектуальних,
духовних, творчих здібностей, якостей і властивостей
особистості та стилю діяльності, який передбачає
усталений спосіб життя, сформовані на основі
загальних і специфічних професійних знань загальну
культуру,

позитивний

особистості

ефективно

досвід,
та

що

дозволяють

якісно

вирішувати

професійні завдання.
5

Щеголєва
[16]

Т. Професійна культура – рівень оволодіння певною
галуззю
діяльності.

професійних

знань,

або

відповідної
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У контексті нашого дослідження необхідно визначити сутність феномену
професійної культури майбутнього соціального працівника, дати визначення
цій дефініції [7,с.192].
Дослідниця Н. Шмельова розглядаючи проблему розвитку особистості
соціального працівника визначає професійну культуру фахівця соціальної
сфери як інтегральну характеристику особистості фахівця, який усвідомлює
свою роль у системі соціального захисту населення, який володіє основами
професійної діяльності, здатністю й готовністю реалізовувати себе у роботі з
різними категоріями клієнтів відповідно до професійно-етичних норм [15].
Досить повно поняття професійної культури соціальних працівників
представлено у дослідженнях В.Гусака, який характеризує її як невід’ємну
частину загальної культури особистості, складне структурне утворення, що
базується на свідомому засвоєнні, безперервному розвитку та використанні
цілісної системи спеціальних професійних знань, умінь, навичок, цінностей,
професійно важливих якостей для високоефективної професійної діяльності у
ситуаціях, що потребують мобілізації глибинних особистісних ресурсів фахівця
із соціальної роботи [2,с.70].
Дослідниця Макеєва О. виділяє у структурі професійної культури три
блоки: когнітивно-пізнавальний, праксеологічний та поведінковий. Когнітивнопізнавальний блок складається із професійних знань, умінь, навичок, які є
основою професіоналізму та професійних цінностей, які є сутнісним ядром
професійної субкультури. У свою чергу, праксеологічний блок становлять
професійні інститути, в основі функціонування яких знаходяться норми
професійної культури, її звичаї, традиції, ритуали [8.с.122].
Перехід України до сталого соціально-економічного розвитку, її
інтеграція

до

європейського

і

світового

співтовариства

вимагають

запровадження сучасних практик взаємодії держави і суспільства. Кащеєва Г.
наголошує, що одним з найважливіших напрямів політики сталого розвитку в
сфері соціальної роботи повинне стати здійснення комплексу заходів щодо
створення та використання нових технологій поширення соціальних послуг,
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зміцнення матеріально-технічної бази установ соціальної сфери, їх технічного
оснащення. В якості найбільш перспективного напряму вдосконалення
ресурсного

забезпечення

стратегії

сталого

розвитку

соціальної

сфери

пропонується інтеграція процесів планування та бюджетування [4,с.107].
Перш за все, на нашу думку, варто охарактеризувати існуючі підходи до
проблеми формування професійної культури. Серед таких підходів визначають
системний, культурологічний, аксіологічний та компетентнісний.
Досить ґрунтовно методологічні підходи до формування професійної
культури охарактеризовано О. Хмельницькою. Як один із основних, вчена
вирізняє системний підхід. На думку дослідниці, системний підхід дає
можливість описати педагогічний інструментарій, визначити весь комплекс
факторів, що впливають на ефективність пізнання та оволодіння професійною
культурою і зрозуміти механізм взаємодії цих факторів [14 ,с.213].
Т. Тарасенко, досліджуючи професійну культуру фахівців визначає ряд
педагогічних умов її формування. Першою умовою, на думку дослідниці, є
забезпечення стійкої позитивної мотивації студентів завдяки удосконалення
змісту навчання на основі структурно-логічного аналізу професійної культури
як системи соціальних якостей. Другою умовою є впровадження у навчальний
процес спецкурсу, завданням якого є цілеспрямоване формування професійної
культури майбутнього фахівця. Третя педагогічна умова полягає в інтеграції
змісту навчальних фахових дисциплін [12,с.131].
В. Гусак вказує, що для підвищення ефективності процесу формування
професійної культури соціальних працівників, на нашу думку, необхідно
забезпечити наступні організаційні та психолого-педагогічні умови:
1) формування внутрішньої мотивації, потреби, стійкої установки
саморозвитку професійної культури, усвідомленого активного професійно
спрямованого навчання;
2) використання інноваційних педагогічних технологій;
4) урахування особистісно-орієнтованого підходу як базової ціннісної
орієнтації, що визначає стратегію взаємодії клієнтів і соціальних працівників;
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5) оптимізація міжособистісних взаємин у системі «клієнт – соціальний
працівник», суб’єкт-суб’єктний характер цих відносин;
6) поєднання самоосвітньої діяльності та підвищення кваліфікації.
Отже, проаналізувавши сучасний стан досліджень у галузі професійної
культури, бачимо, що ця проблема є досить актуальною в умовах сьогодення.
Ми охарактеризували існуючі підходи до проблеми формування професійної
культури,

ознайомились

із

положеннями

щодо

визначення

структури

професійної культури фахівців. Також нами були розглянуті педагогічні умови
формування професійної культури та шляхи її вдосконалення в соціальній
роботі.
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работникакакпрофессионала:

Учебноепособие.-

М.:Издательско-торговая
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корпорація «Дашков и К» , 2005.-196 с Крылова Н.В. Культурологияо
образования//

Culturology

of

education/

N.V.

Krylova.-

M.:

Народное

образование, 2000.- 272 с.
16.

Щеголєва Т. Л. Формування професійної культури майбутніх

офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу:
автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / Щеголєва Тетяна Леонідівна; Нац.
акад.держ. прикордон. служби України імені Богдана Хмельницького. –
Хмельницький, 2007. – 19 с.
Тематика: Економічні науки
ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В БІЗНЕС-СТРУКТУРАХ, ЩО
ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Макогон Ю.О.
Псарьов О.М.
Сумський національний аграрний університет;
здобувачі другого (магістерського) рівня освіти
З розвитком глобалізації світової економіки та стрімких інтеграційних
процесів в бізнес-структурах трансформуються управлінські підходи, що
віддзеркалюють відповіді на сучасні виклики та загрози в зовнішньому
середовищі. Беззаперечно, це особливо стосується менеджменту ЗЕД, який
першочергово імплементує в себе різні передові управлінські технології, що
існують в міжнародних структурах, враховує національні відмінності компанійпартнерів, удосконалює та опрацьовує власні особливості управлінської
діяльності, пов’язаної із зовнішньоекономічним співробітництвом.
Останнім часом практика господарювання бізнес-структур засвідчує, що
в

менеджменті

зовнішньоекономічною

діяльністю

особливо

важливо

враховувати особливості як національні, так і закордонні. Втім із стрімким
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перебігом подій, лібералізацією міжнародної співпраці та посилюючими
процесами

злиття

та

поглинання

організацій,

деякі

із

особливостей

менеджменту в сфері ЗЕД потребують певної актуалізації. Серед значної
кількості особливостей менеджменту ЗЕД, ми вважаємо за доцільне більш
детально викласти міркування та охарактеризувати одну із головних
особливостей управлінської діяльності, зумовлену людським чинником, тому
що практика бізнесу все голосніше заявляє про «кадровий голод», про
«невіднопвідність підготовки фахівців потребам ринкового середовища».
Зазначимо, що і науковці, і управлінці-практики сходяться на важливості
врахування

управління

людськими

ресурсами

в

бізнес-струкурах,

що

здійснюють ЗЕД. В ефективно функціонуючих організаціях за цим напрямом
прийнятим є чітке розмежування підходів: технократичний та гуманістичний
[1]. При технократичному підході управлінські рішення підпорядковані перш за
все інтересам виробництва; чисельність та склад працівників визначається,
виходячи із застосовуваної техніки, технології, розподілу та кооперації праці,
ритму виробничого процесу та інше. В менеджменті ЗЕД чітко окреслюються
вимоги до наявних загальних та професійних компетенцій персоналу.
Гуманістичний підхід передбачає створення таких умов та змісту праці,
які б забезпечували зниження рівня відчуження працівника від його трудової
діяльності та інших працівників. Відповідно цієї концепції, результативність
організації залежить не стільки від відповідності кількісного та якісного складу
працівників потребам технології виробництва, а і від рівня мотивації
працівників до праці, формування єдиної команди, “корпоративного духу”,
єдності цінностей та особистих уподобань членів колективу, їх уявленню про
місце роботи у системі життєвих цілей та інше.
Незважаючи на те, що після викладення сутності цих підходів пройшло
багато часу і вони зазнавали впливу інших країн, основні міжкультурні
відмінності між ними збереглися і до цього часу. Тільки дотримання цієї тези
на різних
ефективного

рівнях

управління

функціонування

людськими
суб’єктів

ресурсами

забезпечує

господарювання:

успіх

підприємства-
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суб’єкта ЗЕД, визначеного регіону чи країни в цілому.
Таким чином, ми вважаємо, що однією із найважливіших особливостей
менеджменту на шляху підвищення ефективності функціонування організацій,
що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, має стати визнання існування
цієї проблеми, ідентифікація та використання потенціалу всіх адміністративних
органів.
Другою важливою особливістю управлінської діяльності є повсякденна
реалізація відповідних заходів щодо навчання та розвитку людських ресурсів,
які працюють в сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Вищий
менеджмент має наймати, ефективно управляти та зберігати певний якісний
рівень людських ресурсів, зокрема – щодо критично важливих професій.
Постійно має приділятися особливу увагу таким критеріям, як вміння, знання та
ефективність, а не часовим та монетарним параметрам, як це часто має місце
сьогодні.
Велика

роль

у

формуванні

необхідного

кадрового

забезпечення

організацій, що працюють в сфері міжнародного співробітництва, належить
кадровій політиці підприємства.
Кадрова політика є невід’ємною складовою соціально-економічної
політики

держави

і

частиною

господарської

політики

всіх

суб’єктів

господарювання. Кадрова політика в цілому визначає цілі і стратегію
управління людськими ресурсами в суспільстві, або систему взаємовідносин
організації із зовнішнім середовищем (ринком праці) та своїм персоналом щодо
формування та використання робочої сили.
Питання кадрової політики в контексті міжнародної співпраці стосуються
різних питань управління людськими ресурсами. Найважливішими для
організацій, що здійснюють ЗЕД, слід виділити наступні:
- політика прийняття на роботу – може здійснюватися за трьома
напрямами:
а) заповнення усіх вакантних посад громадянами материнської компанії є доцільною на початкових етапах інтернаціоналізації бізнесу або ж тоді, коли
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вперше виходить компанія на закордонний ринок. Можливі проблеми та
загрози (адаптація до іншої культури, методів та стилів управління; нерівність у
заробітній платі);
б) призначення на посади громадян країни, в якій функціонує філія
фірми. Таким чином можна уникнути проблем першого напряму, втім, можуть
з’явитися непорозуміння між загальним керівництвом головного офісу та
місцевим менеджерським персоналом;
в) призначення кращих співробітників, не зважаючи на національність.
Це дозволяє компанії швидко розвиватися, уникати периферійних особливостей
управління, що з’являються за умови використання місцевого персоналу.
Цьому підходу останнім часом віддають перевагу.
- прийняття на роботу та відбір – головне: відібрати людські ресурси
відповідно до визначених критеріїв, наприклад, таких:
- технічна компетентність;
- попередні досягнення в своїй країні, на попередньому місці роботи;
- мовні навички;
- мотивація;
- стійкість до стресів (самовладання);
- орієнтація на досягнення цілей;
- комунікативні здібності (адаптивність, гнучкість).
- планування кар’єри, основною метою при цьому має бути: як за
допомогою виявлених талантів, потенціалу, ротації робочих місць, спеціальних
завдань,

професійного

навчання,

дистанційного

навчання,

програм

з

менеджменту – досягти цілей організації та забезпечити її зростання та
розвиток.
- робота з емігрантами – є найбільш складним етап в управління
людськими ресурсами в міжнародних компаніях. Зараз це стало актуальним і
для вітчизняних компаній, у зв’язку з військовими діями на сході України та
появою біженців. Британські міжнародні компанії відзначають більш низький
відсоток невдач, а ніж компанії США. При цьому важливо:
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- проводити більш ефективно, наполегливо роботу з емігрантами;
- приділяти прискіпливу увагу при відборі емігрантів;
- визнавати та оцінювати міжнародний досвід;
- здійснювати реалістичну оцінку, постійний моніторинг прогресу вмінь
та відповідну винагороду.
Окрім

детального

висвітлення

однієї

із

головних

особливостей

управлінської діяльності в сфері зовнішньоекономічної діяльності, важливими є
також інші: моніторинг зовнішнього середовища країни-партнера; врахування
волатильності світових ринків (товарів та капіталу); обґрунтування вибору
умов постачання продукції за ІНКОТЕРМС; постачання на світові ринки
продукції

такої

якості,

яку

забезпечує

бізнес-структурам

конкурентоспроможність та стійке становище на ринку.
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Тематика: Педагогічні науки
СТВОРЕННЯ СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.12
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО)
Максимчук Анатолій Петрович
старший викладач
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Дослідження педагогічних і ергономічних умов, вибір найбільш
ефективної методики проектування кабінету-майстерні для навчання живопису
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва спеціальності 014.12 Середня
освіта (образотворче мистецтво) та спеціалізоване навчальне обладнання для
кабінету-майстерні (мольберт, етюдник для занять акварельним, олійним
живописом і малюнком, підставка для натюрмортів, обладнання для
експозиційної зони і ряд інших пристосувань) в сукупності оптимізують
середовище навчання.
Ергономічні умови дизайну інтер'єру навчального кабінету-майстерні, і
так само проектування та створення предметного середовища навчання
живопису і малюнку стали предметом нашого дослідження. Знайомство з ЗВО
показало, що обладнання художніх кабінетів-майстерень знаходиться далеко не
на високому рівні. Однак, в силу нерозвиненості ергономічної науки,
відсутності уваги до цієї проблеми, оснащення та обладнання не завжди є
вигідним і зручним.
Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва спеціальності
014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво) можлива лише на фундаменті
створеному

попередніми

поколіннями

вчених,

художників,

дизайнерів,

архітекторів. Починаючи з епохи Відродження, в геніальних творах і наукових
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працях Л. Б. Альберті, Л. да Вінчі, А. Дюрера, робилися спроби створення
спочатку елементарних, а потім все більш ускладнених інструментів і
обладнань

для

Я. А. Коменського

творчості.

В

працях

І. Г. Песталоцці

класиків

більша

увага

педагогічної
стала

науки

приділятись

матеріальній, предметній стороні художньої освіти, як на загальноосвітньому,
так і на рівні професійного навчання. Окремі думки, судження і конкретні
пропозиції щодо цієї проблеми ми знаходимо у працях зарубіжних учених:
П. Шміда, Гальяра. Особливу увагу обладнанню та наочності в процесі
навчання основам малюнка приділяв А. Сапожников у своєму «Курсі
малювання». Разом з тим, дане питання до середини XIX століття, практично не
розглядалося.
На

основі

аналізу

літератури,

вивчення

педагогічного

досвіду,

встановлено, що обладнання кабінету-майстерні для занять живописом і
малюнком ділиться на кілька зон:
1) зона для зберігання навчальних постановок і робіт студентів;
2) зона для розміщення натури і натюрмортів;
3) робоча зона для студентів;
4) робоча зона викладача;
5) демонстраційна зона для наочних посібників та дошки для
педагогічного малювання.
На основі сучасних досягнень ергономічної науки, весь процес
проектування навчального обладнання рекомендується будувати з наступних
взаємопов'язаних кроків:
а) аналіз процесів навчання образотворчої діяльності з дослідженням
факторів їх протікання;
б) розробка ергономічних вимог і показників;
в) формування ергономічних властивостей, проектованого устаткування;
г) оцінка повноти і правильності реалізації ергономічних вимог.
Приступаючи до ергономічного обґрунтування кабінету-майстерні для
навчання живопису і малюнку, особливу увагу слід приділяти створенню
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комфортних умов, що визначають мікроклімат середовища, що залежать від
гігієнічних характеристик, психофізіологічних.
Оптимізація
спеціальності

світло-кольорового

014.12

Середня

клімату

освіта

в

кабінеті-майстерні

(образотворче

мистецтво)

зі
є

найважливішою вимогою. Рівне розсіяне денне освітлення є оптимальне для
роботи. У кращому випадку вікна майстерні повинні виходити на північ. При
південному

або

південно-західному

розташуванні

вікон,

майстерня

є

інтенсивно освітлена променями сонця, в результаті біла площину полотна або
планшета, відображаючи світло сприяє зоровій втомі. В цьому випадку
зазвичай вікно завішують білим полотном, але більш оптимальний варіант –
використання жалюзів або штор. Штучне освітлення у вечірній час
здійснюється за допомогою використання люмінесцентних ламп, спектральний
склад яких близький до природного світла.
Створення оптимальних умов освітлення і колірного рішення навчальних
приміщень є одним з основних завдань охорони здоров'я студентів і повинно
відповідати загальним нормам.
Для зберігання навчальних постановок, етюдників і робіт студентів
необхідне спеціальне обладнання. Найбільш прийнятним рішенням цього
завдання є використання шкафи-купе. Експозиційне обладнання можна
використовувати не тільки для звичайних занять, а й під час захисту дипломних
робіт. Крім того, при необхідності його можна розбирати і зберігати в
спеціальному підсобному приміщенні.
Основна перевага мольберта, етюдника полягає в тому, що студент може
працювати в положенні стоячи і сидячи – комфортно. Час установки мольберта
або етюдника в робоче положення становить від 1-ї до 3-х хвилин. Основна їх
перевага проявляється в роботі з аквареллю, так як роботу бажано вести на
площині, розташованій під нахилом, майже горизонтально. Розташування
мольберта дає можливість розташувати робочу площину або вертикально, або
під гострим кутом до вертикалі. На пленері мольберт та етюдник виявляється
дуже зручним, зручне і стійке положення тіла людини в робочому положенні
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сидячи або стоячи, при необхідності мольберт або етюдник можна
трансформувати: для роботи над малюнком, аквареллю, гуашшю, олією.
Отже ергономічні умови дизайну інтер'єру навчального кабінетумайстерні, проектування та удосконалення навчального обладнання для
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва спеціальності 014.12
Середня освіта (образотворче мистецтво) в сукупності оптимізують середовище
навчання.
Тематика: Економічні науки
МІФИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ
КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ
Макуха О.М.
викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Рубанова С.Я.
викладач економічних дисциплін, спеціаліст першої категорії
Машинобудівного коледжу ДДМА
м. Краматорськ, Україна
На сьогодні основною проблемою регулювання правовідносин із
криптовалютами, насамперед, є відсутність відповідних законодавчих норм, що
можуть бути застосовані до криптовалют.
Іншою проблемою правового регулювання криптовалют в Україні є
неоднозначне регулювання криптовалют у світі. Країни з сильною економікою
та грошовою одиницею запроваджують криптовалюту як засіб платежу або як
фінансовий актив. Країни зі слабкою економікою та нестабільною грошовою
одиницею

намагаються

підтримати

національну

валюту,

обмеживши

криптовалюти як засіб платежу, проте дозволяючи криптовалюту як засіб
обміну.
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Неоднозначний підхід до криптовалют у різних країнах світу створює
додаткові проблеми для визначення правового статусу криптовалюти. Це
означає, що в Україні необхідно виробити власний підхід до правового
регулювання криптовалют, надавши їм особливого правового статусу,
виходячи з сучасного стану законодавства та економічного розвитку країни.
Згідно зі статистичними даними, у 2018 р. виведення криптовалюти в
національну валюту дорівнювало сумі 775,2 млн. грн., а введення національної
валюти на біржі криптовалют – 856,8 млн. грн. За один лише 2018 р. попит на
криптовалюти в Україні виріс у 5 разів, а за кількістю, наприклад, Bitcoinгаманців, Україна входить до Топ-5 світових лідерів.
На сучасному етапі екомічного розвитку виділяють п’ять міфів про
криптовалюту:
1. БІТКОІНИ – ПІРАМІДА
Це фінансова піраміда, на якій хтось на всіх заробляє, і вона скоро
завалиться. Але економісти все частінше спростовують таке твердження.
До того ж, на піраміді заробляють її творці за рахунок нових учасників. З
біткоіном усе інакше – оборот криптовалюти вигідний всім учасникам угод.
Тому, до речі, і зростає попит на їхню покупку.
В Нацбанку України заявили, що світові регулятори стурбовані тим, що
люди можуть втратити гроші через шахрайство. Проте, біткоіни зростає.
Зокрема, це відбувається за рахунок входження великих гравців на ринок.
Фонди, корпорації, мільярдери проявляють все більше інтересу до цього ринку.
2. БІТКОІНИ – НЕЗАКОННИЙ
В Україні законом криптовалюта не визначена. І навіть в Національному
банку заявили, що не можна називати біткоіни грошима.
Ми можемо сказати, що це точно не валюта, тому що немає центрального
емітента. І ми не можемо визнати криптовалюту платіжним засобом.
Так, біткоіни часто в обороті на тіньових ринках через свої швидкості і
анонімність. Але незаконними їх назвати не можна.
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В Україні немає покарань за використання криптовалюти і тим більше
заборон.
3. НА БІТКОІНИ Я 100% ЗАРОБЛЮ
У випадку з криптовалютою, все працює так само, як з інвестуванням у
що-небудь інше. Але, завжди є ризики.
Курс біткоіна може впасти в будь-який момент, а потім знову почати
рости. Це нормальна практика, тому потрібно усвідомлювати ризики в
коливанні курсу.
Так, картина зростання виглядає вражаюче. У 2010-му один біткоіни
коштував $0,5, а в 2017-му – вже $1 тис. На початок 2018 року він уже
перевалив за позначку $16,5 тис. Але це дало б заробіток тільки при
довгостроковому інвестуванні (що теж саме по собі ризиковано).
Криптовалюти також можуть і обвалюватися. Наприклад, в 2011-му
біткоін досягав позначки $32 і моментально обривався до $10. Більш свіжий
приклад – в грудні 2018 року курс впав з $20 тис. до $13 тис. (на $ 7 тис.).
Біткоін, як і інші валюти, активно реагує на події в світі і зміни.
4. ЯКЩО БІТКОІНИ НЕ НАЗИВАЮТЬ ГРОШИМА, ЗА НЬОГО НЕ
МОЖНА НІЧОГО КУПИТИ
Звичайно, ні. Те, що в Україні немає такої практики, не означає, що в світі
так само.
В Японії і деяких країнах Європи можна купувати за біткоіни, наприклад,
їжу або нерухомість.
Проте, в Україні кілька десятків компаній вже розраховуються
біткоінами. За криптовалюту у нас щонайменше можна купити квіти,
скористатися юридичними послугами, відремонтувати техніку, накупити
продуктів, придбати туристичну путівку, випити кави тощо.
Проривом у використанні криптовалюти в Україні можна вважати
покупку житла. Господар квартири з Нью-Йорка вирішив продати нерухомість
в Києві.
5. БІТКОІНИ – ЦЕ ТАКІ Ж ГРОШІ, ЯК І ГРИВНЯ, ДОЛАР, ЄВРО
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Не зовсім. По-перше, Нацбанк України не визнав їх грошима. Це означає,
що розплачуватися ними безпосередньо не можна. Іншими словами, чек після
угоди отримати не можна.
По-друге,

законами

криптовалюта

не

регулюються.

Тобто,

відповідальність за обіг держава або інші структури на себе не беруть. Якщо
шахраї вас обдурять – ніхто не захистить ваші права.
Якщо коротко: в Україні законним платіжним засобом назвати біткоіни
не можна, але ніхто не забороняв його на щось міняти.
У світі ставлення до криптовалюти різне, але більшість країн тримають
політику нейтралітету, як в Україні.
За приблизними оцінками, станом на сьогодні існує понад 2 тис. видів
криптовалют, найбільш популярним є біткоїн (BitCoin). Загальна капіталізація
ринку Bitcoin оцінюється у 130 млрд. доларів США, а сукупний обсяг торгів
такими цифровими активами сягає 2,6 млрд. доларів США. Таким чином,
досить дивною видається ситуація, за якої криптовалюта стала неодмінною
частиною соціальних відносин, фінансових інструментів, бізнесу, при цьому
немає правового регулювання. Як показує світова практика, криптовалюта
набирає все більшої популярності в усьому світі, її розвиток заборонити
технічно неможливо та економічно недоцільно, а отже, правове регулювання
криптовалют наразі є лише питанням часу.
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Тематика: Інші професійні науки
ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ НА ЕКОЛОГІЧНУ
СИТУАЦІЮ
Маланчук М.С.
к.т.н., доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
М. Львів, Україна
Дяків С.І.
Студ. 6 курсу спеціальність «Геодезія та землеустрій»
Національний університет «Львівська політехніка»
М. Львів, Україна
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Розробка корисних копалин, відкритим і підземним способами часто
супроводжується негативним впливом на земельні ресурси. Найчастіше це
пов'язано із вилученням земель різного функціонального призначення під
кар'єрні виїмки і відвали розкривних порід, порушенням ґрунтового покриву і
забрудненням його промисловими викидами та відходами. [3]
Для детального аналізу впливу техногенного ландшафту розглянемо
порушену територію Яворівського та Роздільського ДГХП «Сірка» та ДГРП
«Подорожненський рудник» площею 7587 га.
Ці

території

були

сільськогосподарського
населених пунктів.

утворені

не

тільки

за

рахунок

земель

та лісогосподарського призначення, ай земель

Найбільша кількість порушених земель утворюються

внаслідок видобутку корисних копалин відкрити способом. Проте найбільш
хімічного забруднення зазнають землі під час видобутку корисних копалин
підземним способом.

Також зміни зазнають території при будівництві

комунікацій.
Дослідження наукової літератури [1,2] показують, що відкриті розробки
найбільше впливають на ґрунтовий покрив. Цей вплив можна класифікувати на
три порушення механічне, фізичну і хімічну.
Механічне
порушення
земель обумовлене, по-перше,
вилученням під розробки
родовищ сірки земель, які
раніше використовувалися у
сільському чи лісового
господарстві. За нашими
дослідженнями таких земель
тут нараховується понад 12
тисяч гектарів. По-друге, на
території вилучених земель
розміщені відвали розкривних
порід і хвостосховища, більша
частина яких до цього часу не
рекультивовані, і вони
негативно впливають на
навколишнє природне
середовище

Фізичне
порушення

зміною ландшафту і
деформацією поверхні
під впливом гірничих
робіт, а також зміною
структури ґрунтів у
результаті
гідромеханізації або
інших видів
гірничотехнічних робіт

Рис. 1 Види впливу порушених земель на довкілля

Хімічне
порушення

обумовлено їх
забрудненням різними
техногенними
викидами і відходами.
Особливо це
спостерігається у
місцях видобутку сірки
методом підземної
виплавки (ПВС), а
також поблизу
збагачувальних
фабрик, цехів з
флотації сірки тощо
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Вплив техногенних елементів на довкілля можна також розділити на
ландшафтні та безпосередньо екологічні. Ці впливи між собою тісно пов’язані,
навіть взаємозалежні.

Рис. 2 Види порушень поверхні
В результаті проведених досліджень, опрацюванні літературних джерел,
та статистичних даних про проблемні території Львівщини складено схему
впливу розробок корисних копалин на НПС (Рис.3).
Відповідно до представленої схеми можемо зробити характеристику
впливу порушених територій на землі, навколо видобування сірки на
Львівщині.
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Негативний вплив видобування корисних копалин на земельні ресурси
Ландшафтні порушення

Кар’єри,
Відвали,
Хвостосховища,
Проммайданчики,
Дороги та комунікації

Екологічні порушення

Прояв впливу
Зміна якісних та кількісних характеристик
ґрунтових та поверхневих вод;
Утворення техногенних водойм;
Утворення кислот;
Карстові прояви;
Осушення територій;
Заболочення територій.

Наслідки
Знищення ґрунтового покриву; Знищення
біорізноманіття, фітоценозів; Погіршення
естетичної та інвестиційної привабливості
регіону

Забруднення та втрата родючості ґрунтів;
Забруднення та втрата ґрунтових вод;
Погіршення здоров’я людей та їх фізичного
стану

Рис. 3 Схема впливу розробок корисних копалин на довкілля
За діяльності підприємства відбувається осушення родовищ, що
спричиняє погіршення якості вод різних рівнів на цій та прилеглій території.
В наукових колах вже є намагання класифікувати негативний вплив на
довкілля за 4-х рівневою класифікацію (рис. 4)
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• осідання земної поверхні внаслідок утворення підземних пустот і
порожнини, які виникають при вилученні корисних копалин і
відкачки шахтних вод

І

• збиток сільському господарству і риборозведенню від впливу
відкачних шахтних вод

ІІ

• збиток сільському і лісовому господарству від виділення газів, що
містять сірчані оксиди

ІІІ

• збиток живим істотам, будівлям і земельним угіддям внаслідок
утворення териконів, відстійників шахтних вод і складання відходів

ІV

Рис. 4 Кваліфікація впливу промисловості на довкілля
Отже,

як

бачимо

із

представлених

теоретичних

досліджень

із

використанням практичних даних науковців, розробка корисних копалин має
негативний вплив на довкілля, отримуємо практично не поправимі наслідки:
зміна

ландшафту,

вилучення

земель

із

інших

категорій

в

категорії

промисловості.
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Тематика: Педагогічні науки
ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Малаш О.І.
студентка IV курсу
Педагогічний факультет
Рівненського державного гуманітарного університету
У даній роботі ми розглянемо дидактичну гру, як явище багатогранне, як
засіб формування навчально-мовних та комунікативних вмінь учнів на уроках
української мови, як феномен культури, що навчає, розвиває, дає можливість
відпочити.
Актуальність визначеної теми XXІ століття означене складним пошуком
нових технологій навчання дітей. Ефективне навчання – це завжди розвиток
людини, зміна його поглядів, установок, цінностей, норм. Кожний урок
української мови – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального
матеріалу й організації роботи з ним, яка насамперед спрямовується на
засвоєння матеріалу, зазначеного в темі уроку. Цього можна досягти, якщо на
кожному уроці, виховується увага до слова, свідоме ставлення до мови як
засобу самовираження, спілкування між людьми, передачі почуттів і
переживань, ставлення до довкілля. Розвивається мовлення, а отже й мислення,
інтелект, мовленнєва пам’ять, емоційна сфера особистості, мовне почуття,
естетичний смак, розуміння краси української мови, багатство її мовних
засобів, виражальних можливостей. Я вважаю, що навчання української мови
ефективне, якщо на кожному уроці засвоюються мовні і мовленнєві знання,
формуються навчально-мовні, правописні та комунікативні вміння і навички,
здійснюється усвідомлення неповторності мовної особистості. Учні одержують
зразки комунікативно досконалої мови й навчаються доцільно й правильно
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використовувати засоби мови для побудови власних висловлювань, а також
набувають найрізноманітніших загально-предметних умінь.
Як зробити урок української мови не лише пізнавальним, інформативним,
але й підтримувати у дітей зацікавленість предметом, бажання вчитися, зробити
урок цікавим, підвищити у школярів мотивацію до вивчення української мови?
Шукаючи відповідь на це питання, я дійшла висновку, що зацікавити,
вмотивувати

учнів до

вивчення предмету можна шляхом уникнення

одноманітності, шаблонності в роботі, використання таких форм, методів
навчання, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне
мислення школярів, а саме використання ігрових технологій, як одного з
найефективніших засобів навчання.
Усім ж добре відомо, що початок навчання дитини в школі – складний і
відповідальний етап у житті. Щоб дитина мала можливість ефективно та якісно
засвоювати програмовий матеріал, щоб їй цікаво було працювати, слід
застосовувати на уроках ігрові моменти – дидактичні ігри.
Дидактична гра – це практична групова вправа з вироблення оптимальних
рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що
відтворюють реальну обстановку. Під час гри в учня виникає мотив, суть якого
полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль. Отже, система дій у
грі виступає як мета пізнання і стає безпосереднім змістом свідомості школяра.
Якщо спочатку учень зацікавиться лише грою, то дуже швидко його вже
цікавитиме пов’язаний з нею матеріал, в нього виникне потреба вивчити,
зрозуміти, запам’ятати цей матеріал, тобто він почне готуватися до участі в грі.
Гра дає змогу легко привернути увагу й тривалий час підтримувати в учнів
інтерес до тих важливих і складних предметів, властивостей і явищ, на яких у
звичайних умовах зосередити увагу не завжди вдається.
Доцільно дотримуватися певної послідовності при підборі ігор: іграм, що
містять складні завдання, повинні передувати більш легкі. Вони підготують
дітей до подолання навчальних труднощів, зумовлять успіх в іграх більшої
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складності. У ході гри розумова діяльність учнів стає евристичною й творчою,
підвищується її мотивація. Обговорення результатів має бути доброзичливим.
Дидактичні ігри на уроках української мови можна використовувати для
ознайомлення дітей з новим матеріалом та для його закріплення, для
повторення раніше набутих уявлень і понять, для повнішого і глибшого їх
осмисленого засвоєння, формування графічних умінь та навичок, розвитку
основних

прийомів

мислення,

розширення

кругозору.

Систематичне

використання ігор підвищує ефективність навчання. Правильно побудована
цікава дидактична гра збагачує процес мислення індивідуальними почуттями,
розвиває саморегуляцію, тренує вольові якості дитини. Якщо вчитель часто
використовує цікаві дидактичні ігри, молодші школярі раптом роблять
відкриття: «Мені подобається думати, дайте мені таке завдання, щоб я поламав
голову», тобто зароджується інтерес до розумової праці.
У дидактичних іграх діти спостерігають, порівнюють, класифікують
предмети за певними ознаками, виконують аналіз й синтез, абстрагуються від
несуттєвих ознак, роблять узагальнення. Багато ігор вимагають уміння
висловлювати своє думку в зв’язній і зрозумілій формі, використовуючи
термінологію.
Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм
навчання на активну творчу працю як учнів, так і вчителів, а це неможливо
зробити без розвитку логічного мислення дітей.
Необхідно відзначити, що дидактичні ігри не витісняють традиційні
методи навчання і не замінюють їх, а надбудовуються над ними, частково
акумулюючи їхній потенціал.
Дидактична гра входить до цілісного педагогічного процесу та
взаємопов’язана з іншими формами навчання та виховання.
Щоб ігрова діяльність на уроках української мови проходила ефективно і
давала бажані результати, необхідно нею керувати.
У грі повинні брати участь всі учні класу. Тому завдання треба добирати
короткі, посильні, розраховуючи на відповіді всіх учнів класу.
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Мета дидактичних ігор – формування в учнів уміння поєднувати
теоретичні знання з практичною діяльністю. Добираючи ту чи іншу дидактичну
гру, вчитель має пам’ятати, що процес створення гри містить ряд станів:
а) вибір теми гри;
б) визначення мети й завдань гри;
в) підготовка і проведення гри (повідомлення учням теми гри, підготовка
унаочнень, проведення гри, підбиття підсумків).
На етапі актуалізації знань учням варто пропонувати дидактичні ігри
репродуктивного характеру: « Засели будиночки», «Телефон», «Відшукай
іменник», «Хто? Що?», «Рід», «Іменники на одну букву». Увага гравців
фіксується на пошуках раціональних шляхів виконання завдань, допомоги один
одному, в результаті учні вчаться правильно оцінювати свої ігрові дії,
зіставляти з ігровими діями інших учнів.
На етапі засвоєння нового матеріалу можна використовувати складніші
дидактичні ігри частково-пошукового характеру: «Чарівний стілець», «Лото»,
«Хто перший», «Продовж ланцюжок», «Подай сигнал», «Утвори слово»,
«Пропоную – вибираю», «Відмінковий ланцюжок». Учасникам гри надається
можливість відчути, яким чином від якісного виконання завдання кожним
учасником залежить виконання ігрового завдання партнером і, в кінцевому
підсумку, результат гри. Учитель на цьому етапі формує у школярів уявлення
про значимість якісного виконання свого ігрового завдання.
Під час закріплення і повторення навчального матеріалу пропонуємо
планувати дидактичні ігри пошукового характеру: «Хто більше», «Ланцюжок»,
«Однина і множина» Учні вчаться моделювати, аналізувати та оцінювати дії
партнерів по грі. Позитивні взаємовідносини між гравцями, вміння розподілити
матеріал, уміння домовитись у грі позитивно впливають на активізацію
навчальної діяльності учнів.
На етапі контролю знань можна застосовувати дидактичні ігри творчого
характеру: «Кола на воді», «Весняні іменники», «Ідемо в ліс», «Ланцюжок
загадок», «Римування», «Квіти рідного краю», «Професія», Учням дається
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можливість творчо виконувати ігрове завдання. Опора на творчість передбачає
зацікавленість учасників в кінцевому результаті гри команди, прагнення
виконувати ігрове завдання швидко і правильно.
Узагальнюючи, можна сказати що дидактичні ігри дають можливість
учителеві не тільки підвищити активність учнів на кожному етапі уроку, а й
залучити пасивних до творчої розумової діяльності. Крім того, вони знижують
утому школярів, зацікавлюють змістом уроку, створюють емоційне піднесення,
захоплення, радість.
Отже, дидактичні ігри та вправи, які використовують на уроках
української мови розвивають мовлення та підвищують рівень сформованості
навчально – мовних, правописних та комунікативних вмінь і навичок.
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Євроінтеграційні процеси, що активізувалися в Україні в останні роки,
призводять до стрімкого обміну людськими ресурсами в рамках економічних,
політичних, соціокультурних та освітніх відносин. Такий обмін стає можливим
за умови розвитку нової якості людини – постійної особистісно-психологічної
(внутрішньої) і практико-діяльнісної (зовнішньою) готовності до змін у
соціальному та професійному вимірах, оперативного реагування на них,
успішної адаптації і професійного зростання в нових умовах, тобто професійної
мобільності.
Сучасні зміни в системі інженерно-педагогічної освіти вимагають
ефективного вирішення важливих проблем оновлення структури і змісту
професійної системи у цілому. Це обов’язково повинно включити модернізацію
і трансформацію освітніх систем у нових соціально-економічних умовах,
теорію випереджального навчання в умовах інформаційно-технічного розвитку
суспільства, наукові основи наступності і науково-методичне забезпечення усіх
ступенів професійної освіти, розробку стандартів професійної освіти тощо. У
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зв’язку з цим діяльність інженера-педагога складається з двох видів:
професійної (галузевої) і педагогічної.
О. Коваленко акцентує увагу на тому, що «інженерно-педагогічна освіта –
це не механічне поєднання двох видів (інженерної та педагогічної) освіти, а
якісно новий вид знань, що характеризується взаємопроникненням однієї галузі
знань в іншу, тісною та раціональною інтеграцією психолого-педагогічного та
інженерно-технічного компонентів у підготовці спеціаліста. За характером
виконуваних професійних функцій спеціалістів вона належить до педагогічної.
Предметною основою інженерно-педагогічної діяльності є інженерна і
виробничо-технологічна підготовка, яка є засобом навчання та виховання. У
цьому випадку технічні і педагогічні знання утворюють цілісну систему знань
та вмінь» [2, с. 14].
Отже, інженерно-педагогічна освіта сьогодні – це галузь педагогічної
освіти, метою якої є цілеспрямована підготовка і перепідготовка майстрів
виробничого навчання, викладачів спеціальних дисциплін, що забезпечують
навчання на усіх рівнях професійної освіти, а також висококваліфікованих
інженерних кадрів для різних виробничих галузей. На нашу думку, у поданому
тлумаченні інженерно-педагогічної освіти закладено розвиток мобільного
фахівця, здатного реалізувати себе як мінімум у двох напрямах – у закладах
освіти й у соціально-економічній сфері.
Характерною особливістю інженерно-педагогічної підготовки сьогодення
є її орієнтації на соціальне замовлення майбутнього, оскільки безумовним
залишається той факт, що благоустрій суспільства залежить від результатів
освіти. Отже, зміст професійної освіти повинен передбачати перспективні
вимого до людини як до суб’єкта різних видів соціальної діяльності.
Концептуально це обумовлюється принципом випереджального навчання.
Філософські аспекти випереджального розвитку освіти досить ґрунтовно
висвітлив Б. Гершунський. Науковець зазначає, що освітня галузь в принципі
працює на майбутнє [1]. Нам імпонує така точка зору науковця, адже
інженерно-педагогічна освіта, зорієнтована на ті умови професійної діяльності,
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у яких опиниться потенційний випускник, повинна приділяти чільну увагу
формуванню професійних (галузевих) знань, розвитку творчих умінь, навичок
самоосвіти, умінь орієнтуватися у реальній професійній проблемній ситуації і
знаходити ефективні шляхи і засоби її розв’язання, тобто розвитку професійної
мобільності.
Однією з головних проблем підготовки інженерів-педагогів у галузі
комп’ютерних технологій в університеті є досить швидке старіння знань і
навичок. Велика інерційність навчальних планів не дозволяє швидко зреагувати
на появу нової технології у галузі. Разом з тим сучасна вища професійна освіта
неспроможна адекватно реагувати і на появу нової обчислювальної техніки ні в
якості засобу навчання, ні в якості майбутнього професійного інструменту.
Отже, як видно із зазначеного вище, на перший план підвищення
ефективності

інженерно-педагогічної

підготовки

стають

проблеми

проектування освітнього процесу, починаючи зі стандартів професійної освіти,
зокрема у галузі комп’ютерних технологій. Стандарти також керовані
принципом випереджального навчання, оскільки оцінити результат їх
впровадження в системі професійної освіти стане можливим лише через 4–6
років. Їх змістова частина повинна базуватися на основі систематичних, чітко
скоординованих прогностичних досліджень.
У світлі зазначеного вище, процес інженерно-педагогічної підготовки
майбутніх фахівців комп’ютерного профілю повинен забезпечити формування
таких якостей особистості, як: оволодіння у повному обсязі професійними
компетентностями, а також способами управління виробничими процесам і
колективами; відповідальне відношення до своїх професійних обов’язків, у
тому числі й до підвищення своєї кваліфікації; творче, усвідомлене відношення
до своєї професійної діяльності; розвиток здібностей до інтеграції знань і
оперативного адаптування їх до нових умов; прогностичний підхід до своєї
професійної діяльності; постійна потреба у вдосконаленні професійної
діяльності. У такому випадку професійна підготовка стає випереджальною.
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Розуміння випереджального навчання у такому контексті є ключовим і
визначає зміст освітніх програм, форми організації освітньої діяльності,
особливості навчальних технологій, які повинні забезпечити обсяг і структуру
професійних знань, характер мислення, рівень духовного розвитку особистості і
орієнтацію на перспективу. Організація освітнього процесу інженернопедагогічної підготовки у такий спосіб, на нашу думку, забезпечить розвиток
професійної мобільності. Разом з тим, така підготовка, якщо вона побудована
на основі принципів гуманізації, неперервності і носить випереджальний
характер, може виступати не лише каналом, що забезпечує мобільність
висококваліфікованих

кадрів,

а й

засобом цілеспрямованого

розвитку

суспільства шляхом формування професійної мобільності як особистіснопрофесійної якості майбутніх фахівців у процесі їх навчання. Отже, розвиток
професійної

мобільності

майбутнього

інженера-педагога

комп’ютерного

профілю у контексті випереджального навчання в закладах вищої професійної
освіти є однією з найважливіших задач. Водночас, професійну мобільність
вважаємо

якісним

показником

і

результатом

інженерно-педагогічної

підготовки.
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Тематика: Педагогічні науки
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В
ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Мальцева Н.О.
Маріупольський будівельний коледж, викладач хімії, біології та екології
Своєрідність

освітньої

ситуації

в

нашій

країні

характеризується

формуванням нової, рівневої системи вищої професійної освіти оновленого
змісту. Впровадження у вищих навчальних закладах нових стандартів,
організації навчання, що передбачає більше 50% навчального часу студента як
самоосвітню діяльність. Все це вимагає відповідного ресурсного забезпечення
та змінює цінність самостійної роботи студента, її призначення, функції, зміст,
засоби, а головне, мотиви і цілі професійного навчання студента, можливості
його професійної самореалізації.
Процес самостійної роботи студента, який організовується з метою його
суб'єктного

розвитку,

що

включає

послідовний

збір,

переробку

та

інтерпретацію професійно значимої інформації, виступає супутнім навчальній
діяльності. В результаті у студента виникає досвід оволодіння новими
операціями, розвиток вмінь і актуалізації знань, реалізований студентом в
ситуаціях проектування особистісного саморозвитку.
Теоретичний аналіз показав, що існують причини, що уповільнюють
загальний процес актуалізації самоосвітньої діяльності студента, а саме:
недостатнє

володіння

студентами

вміннями

самоосвітньої

діяльності,

традиційний характер педагогічної взаємодії, низька особистісна мотивація.
Отже, в окресленій проблемі існують протиріччя між потребою
суспільства в особистості, що володіє навичками самостійної діяльності і
недостатньою її сформованість у випускника сучасного вищого навчального
закладу; зростаючою потребою у певної частини студентів в

оволодінні
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вміннями самостійної роботи і традиційною організацією навчального процесу
у вищих навчальних закладах; вимогою освітньої практики в науковометодичному

забезпеченні

досліджуваного

процесу

і

недостатньою

розробленістю теоретично-методичних аспектів самостійної роботи студента.
Самоосвітня діяльність виступає як складний синтез когнітивного,
предметно-практичного і особистісного досвіду, її не можна сформувати,
надаючи лише навчальне завдання або залучити студента до діяльності, він
повинен пройти через послідовність ситуацій, близьких до реальності і що
вимагають від нього все більше компетентних дій, оцінок, рефлексії досвіду.
Уміння самоосвітньої діяльності студент набуває апробовуючи різні моделі
поведінки в конкретній предметній галузі, обираючи з них ті, які найбільшою
мірою відповідають його індивідуальному стилю. Отже, природа самоосвітньої
діяльності така, що вона є і продуктом навчання, і наслідком саморозвитку
студента, цілісної самоорганізації і синтезу свого діяльнісного і особистісного
досвіду. При цьому професійна діяльність людини не визначена на весь період
його професійної кар’єри і передбачає необхідність

безперервної

освіти,

процесу постійного підвищення своєї професійної компетентності. Отже,
відбувається переорієнтація в оцінці результатів навчання студентів з поняття
«підготовленість», на поняття «компетенція», «компетентність».
Аналіз літератури з цієї проблеми, особливо її історії становлення,
показує всю складність, багатовимірність та неоднозначність трактування
самих понять «компетенція», «компетентність», так і заснованого на них
компетентнісного підходу до процесу і результату навчання [3].
Академік

НАПН

України,

професор

Н. Бібік розкриває

сутність

поняття «компетентність» так: «Компетентність стосовно структури змісту
освіти, що побудована в сучасних стандартах за галузевим принципом і в
програмах, виводить універсальний метарівень, що в інтегрованому вигляді
представляє освітні результати» [2]. І. Бех трактує термін «компетентність» як
досвідченість суб’єкта в певній життєвій сфері. Саме на досвідченості, а не на
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обізнаності, поінформованості суб’єкта в певній

галузі

і

треба

робити

змістовний наголос [1].
Отже, компетентнісний підхід до навчання реалізується поряд із
діяльнісним, оскільки вони мають спільні риси: об’єктом навчання є
індивідуальний

досвід

пізнання

перетворення

предметів

навколишньої

дійсності; суб’єктами навчання є і студент, і викладач; пошуково–виконавчий
та творчий рівень активності студентів як суб’єктів навчання; функція студента
полягає у формуванні власних знань, умінь і навичок, які є передумовою
формування компетенцій.
Аналіз окреслених підходів дозволив нам визначити, що впродовж
навчання у вищому навчальному закладі необхідно здійснювати зміну в формах
організації самоосвітньої діяльності, що виявляється в:


розподілі

студентів

по

групам

з

урахуванням

їх

індивідуально-типологічних особливостей;


врахуванні індивідуальних особливостей студентів в групах і

розподіл індивідуально-диференційованих завдань;


вільний перехід студентів з однієї групи в іншу з урахуванням їх

навчальних можливостей; формування груп на основі добровільності;


використання у фронтальній і груповій роботі активних методів

навчання, які дозволяють студентам проявляти свою індивідуальність;


оптимальному поєднанні фронтальної, групової та індивідуальної

роботи учнів, а також в такий перебудові структури навчального процесу, за
якої всі його елементи спрямовані на забезпечення ефективності самостійної
роботи

(переважання

практичних

форм

організації

навчання

над

репродуктивними, виконання індивідуальних і колективних завдань, що
відрізняються різноманітністю як на рівні проблемності, самостійності, так і
труднощі подолання пізнавальних бар’єрів);


застосуванні інтерактивних методів, що дозволяють створити

атмосферу спільного творчого пошуку;
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систематичній

індивідуальній

оцінці

процесу

і

результатів

самоосвітньої діяльності;


розвитку самоосвітньої компетентності як особистісної якості за

допомогою послідовного сходження до все більш високих рівнів самоосвітньої
діяльності.
Таким чином компетентнісно-діяльнісний підхід дозволяє враховувати
об’єктивне у взаємозв’язку самоосвітньої і навчальної діяльності, виявляти і
описувати суб’єктивні оволодіння особистості в процесі актуалізації ресурсу
самоосвітньої діяльності.
Реалізація

компетентнісно-діяльнісного

підходу

забезпечує

сформованість компетентнісного досвіду суб’єкта самоосвітньої діяльності,
дозволяє сформувати у студента мобільність і критичність мислення в
самостійній роботі; системність знань і способів оволодіння ними; регуляцію
самостійної роботи; вміння орієнтуватися в зростаючому потоці наукової
інформації; здатність до індивідуального творчого підходу під час самостійного
вирішення завдань наукового та професійного характеру, позицію справжнього
суб’єкта майбутньої професії.
В

якості

розглядаються:

перспективних
прогнозування

напрямів
і

виявлення

подальшого

дослідження

тенденцій

формування

самоосвітньої діяльності студентів в умовах відкритої освіти; тенденції і
традиції у формуванні самоосвітньої діяльності студента в Україні; порівняльні
дослідження теорії і практики формування самоосвітньої діяльності студентів в
Україні і за кордоном.
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завідувач навчальної лабораторії
ktkt.nu.lp@gmail.com
Постановка проблеми. Зростання обсягів інформації й ускладнення
структури інформаційного забезпечення зумовлюють потребу в оптимізації та
сегментації

інформаційних потоків для ефективної навчальної та виховної

діяльності науково-педагогічного складу та студентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як стверджують норвезькі
вчені К’єлл А. Нордстрем і Йонас Ріддерстралє, ,,проблема більшості
організацій – це не те, що вони мало знають, а те, що вони не знають, що
власне вони знають. Знання розкидані по всій організації і нікому не відомо,
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скільки їх, як і куди вони переміщуються, де вони складуються і який насправді
інтелектуальний потенціал компанії” [1, с.99].
Проблему інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу
слід визнати досить розробленою, але проблема створення та інформаційного
наповнення освітнього інформаційного середовища закладу освіти зумовлює
актуальність даного дослідження.
Викликає інтерес різноманітність підходів до визначення поняття
інформаційного забезпечення. Так, дослідженню інформаційного забезпечення
в

суто

технічному

вимірі

присвятили

свої

роботи

В.В.Годін,

І.К.Корнеев,М.Г.Чумаченко[2], розглядаючи цю категорію в якості «процесу
забезпечення інформацією, сукупність форм документів, нормативної бази та
реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення й форм існування інформації,
яка використовується в інформаційній системі в процесі її функціонування», а
науковці М.П.Денисенко, Т.С.Голубєв, І.В. Колос, В.Б.Авер’янов розуміють під
інформаційним забезпеченням «сукупність даних, організацію їх введення,
обробку, збереження і накопичення, пошук, а також поширення в межах
компетенції зацікавленим особам у зручному для них вигляді.»[3]
Не менш важливим є осмислення та формулювання специфічних
властивостей інформації, що застосовується в педагогічній діяльності та
вимог щодо неї в умовах гнучкого використання можливостей глобальної
мережі Інтернет та локальних мереж Національного університету «Львівська
політехніка» та коледжу. Вони представлені нами на рисунку № 1.
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Рис.1. Специфічні властивості інформації та вимоги до неї
Мета і завдання статті. Метою нашого дослідження є: систематизація
властивостей інформації; вимог МОНУ до технолого – методичного формату
освітньої

діяльності,

формулювання

елементів

процесу

впровадження

інформаційних технологій та відповідної системи управління у такі категорії
дидактики, як навчання, викладання, учіння в інформаційному навчальному
просторі.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури та багаторічної
діяльності педагогічного колективу Львівського коледжу телекомунікацій та
комп’ютерних технологій з інформатизації наскрізної комп’ютерної та
практичної підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів галузі зв’язку та ІТтехнологій свідчить, що основними змістовно-просторовими сегментами
процесу інформатизації та її впровадження в життя є: масиви інформації,
інформаційне

середовище,інформаційний

навчальний

простір,технолого-

методичний формат педагогічного процесу з його складовими (навчання,
виховання, викладання, учіння, як сфер діяльності суб’єктів в період навчання і
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виховання студентів) у відповідності з вимогами МОНУ до технологометодичного забезпечення освітнього процесу.
Зокрема, МОН України регламентує, що «Започаткування процесів
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відокремленим
структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою спеціальністю,
іншим рівнем вищої освіти та збільшенням ліцензованого обсягу, а також
розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти підлягає
обов’язковому ліцензуванню у встановленому порядку». [4]
1. Високий рівень вимог МОНУ до ВНЗ, багатофункціональність та
складність адміністративно-управлінської та педагогічної діяльності з їх
виконання та мобілізація ресурсів для цього, вимагає створення розподільчих
центрів управління інформаційними потоками та втілення в педагогічний
процес завдяки їх наступним функціям:
– отримання і реєстрація вхідних інформаційних потоків;
– аналіз джерел інформаційних даних;
– накопичення, групування та сортування інформації, видалення
застарілої, не досить об’єктивної, а тим більше шкідливої для формування
світоглядних орієнтирів та професійних компетенцій майбутніх фахівців;
цільовий перерозподіл і доставка її до користувачів різних рівнів;
-виділення груп домінуючої інформації із загального масиву, що
постійно поступає з наукових джерел, виробництва, навчальних практик
студентів та стажувань викладачів і розробка рекомендацій щодо їх
застосування в навчально-виховному процесі;
- надання допомоги аспірантам, пошукувачам наукових ступенів,
керівникам науково-технічних гуртків в обробці актуальної інформації для їх
наукових інтересів
– контроль рухів інформації та ступеню споживання їх різноманітними
суб’єктами педагогічного процесу;
– вияснення мотивів студентів й викладачів та попиту на різні типи
інформації;
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– збереження інформації, створення резервних копій та її тиражування в
інтересах різноманітних груп споживачів.
ВИМОГИ
щодо технолого-методичного формату
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
Наявність

опису Наявність

освітньої програми

комплексу

Наявність навчального

технолого-

плану

та

інформаційного

пояснювальної записки

забезпечення

до нього

Провадження освітньої діяльності
Навчальна дисципліна
Наявність

робочої

програми

з

кожної

навчальної

дисципліни

навчального плану
Складовими частинами робочої програми навчальної дисципліни є опис
навчальної

дисципліни,

заплановані

результати

навчання,

програма,

структура (тематичний план) навчальної дисципліни, теми семінарських
(практичних, лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи,
індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів,
рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті.
Наявність

комплексу

інформаційного

навчально-методичного

забезпечення

з

кожної

та

технолого-

навчальної

дисципліни

навчального плану
Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення
навчальної дисципліни є: навчальний контент (конспект або розширений
план лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для
лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або
кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів,
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комплексної контрольної роботи, після атестаційного моніторингу набутих
знань і вмінь з навчальної дисципліни.
Технолого-інформаційне

забезпечення

передбачає

наявність

сучасних

комп’ютеризованих робочих місць, телекомунікаційного та інтерактивного
обладнання, програмного забезпечення тощо.
Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик
Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
Достатнім рівнем забезпеченості навчальними матеріалами вважається:
наявність

підручників,

навчальних

посібників,

конспектів

лекцій,

хрестоматій згідно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку
один примірник на п’ять осіб фактичного контингенту студентів та
заявленого додаткового ліцензованого обсягу в разі розширення провадження
освітньої діяльності або їх наявність в електронній формі (у локальному чи
віддаленому

доступі)

для

необмеженої

кількості

користувачів

з

дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Для
вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних
матеріалів переважно в електронній формі.
Наявність методичних матеріалів для проведення атестації науковопедагогічних працівників та здобувачів
2. Створення якісної й сучасної

технолого-інструментальної бази

інформаційного навчального простору.
Інформатизація закладу освіти передбачає впровадження в педагогічну
практику сучасних методів та засобів збору, обробки, передачі та зберігання
інформації на базі комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та засобів
комунікації, а також педагогічних технологій, основаних на цих засобах, з
метою створення умов для перебудови пізнавальної діяльності та підсилення
інтелектуальних можливостей студентів
Сукупність комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, засобів
комунікації, дозволяє нам створити інформаційне педагогічне середовище,в
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якому відбувається цілеспрямована й продуктивна педагогічна діяльність всіх
підрозділів університету. Основні його складові зображено на рисунку2.
Інформаційне

середовище

складається

з

потоків

різноманітної

інформації у вигляді інформаційних ресурсів, яку можна отримати суб’єктам
освітнього процесу за допомогою інформаційних сервісів. Об'єктами отримання
необхідної інформації у розв'язанні задачі інформатизації коледжу й
університету в цілому виступають абітурієнти, студенти та педагоги. Тому
інтеграція в такому середовищі інформаційних технологій навчання та
відповідної системи управління

ними дозволяє створити

адаптований до

специфіки підготовки фахівців інформаційний навчальний простір, що його
структуру графічно зображено на рисунку 3.
Апаратна інфраструктура корпоративної мережі університету надає ряд
сервісів, на основі яких можна створювати інформаційні ресурси різного
призначення та забезпечувати доступ до них суб’єктів освітнього процесу з
комп'ютерів та мобільних пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

Рис.2 Мережева структура інформаційного середовища
На власному досвіді

стверджуємо, що основними інформаційними

ресурсами освітнього процесу є:
автоматизована система управління (АСУ) навчальним процесом;
портал АСУ навчальним процесом;
офіційний веб-сайт університету;
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офіційний веб-сайт коледжу;
платформа онлайн навчання;
електронні бібліотеки.

Рис.3. Структура інформаційного навчального простору
Тобто, сукупність інформації на базі електронної бібліотеки та реального
ресурсу паперових носіїв, необхідної інформації кафедр і циклових комісій,
функціонує в межах інформаційного навчального простору в інтересах всіх
суб’єктів навчально-виховного процесу, і з допомогою спеціалізованого
телекомунікаційного

та

інформаційного

центрів

сприяє

досягненню

поглибленої спеціалізації процесу формування фундаментальних компетенцій
студентів та диференціації специфіки необхідних їм компетенцій згідно фаху їх
підготовки. [5].
Окрім цього, завдяки сукупності цифрових інформаційних ресурсів
фонду бібліотеки, цифрових сховищ архіву, електронного каталогу та з
допомогою інтерфейсу доступу до них всі суб’єкти педагогічного процесу
забезпечуються як зовнішніми так і внутрішніми інформаційними потоками,
систематизованими й адаптованими до специфіки навчально-виховного
процесу та особливостей управління всією діяльністю закладу освіти з
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врахуванням вимог МОНУ до технолого-методичного забезпечення освітньої
діяльності.[6]
Тим більше, що за результатами аналізу програми «Креативна економіка
та індустрії» в ЮНКТАД (конференція ООН з торгівлі та розвитку) «Креативні
індустрії», що посідають третє місце в ЄС після будівництва і ресторанного
бізнесу за обсягами доходів в сумі 535,9 млрд. євро (42% ВВП ЄС) і кількістю
робочих місць 7,1 млн. осіб (3,3% активного населення ЄС) вимагають
іноваційних змін в освіті, щоб готувати фахівців креативно реагуючих на зміни
пов’язані з інформатизацією суспільних процесів, сфокусованих на розвитку
soft

креативних,

skills,

когнітивних

навичок

та

компетенцій

здатних

застосовувати технологію блокчейну і електронної комерції, діяти в середовищі
«віртуальної і доданої реальності» і впроваджувати різноманітні технологічні
новації протягом власної професійної діяльності. [7].
Із вище викладеного можемо зробити висновок, що інформатизація
освітнього процесу є креативним комплексом організаційно-інформатизаційних
заходів по технолого-методичниму забезпеченню якісного виконання завдань
підготовки фахівців для ринку праці на сучасній інформаційно-аналітичній,
системно-технічній

базі

за

допомогою

ситуаційних

інформаційних,

телекомунікаційних центрів та електронної бібліотеки, та інформаційнопрограмної підтримки технолого-методичного формату різних видів навчання,
учіння, виховання, практик на засадах індивідуально-компетентісного підходу в
умовах гуманістичного, інформаційного педагогічного середовища.
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Тематика: Інші професійні науки
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ
ПІДПРИЄМСТВА
Мартинова В.Ю.
Науковий керівник – к.т.н., доц. Скорик Ю.В.
Харківській національний університет радіоелектроніки
(61166, Харків, пр. Науки,14, каф. Інормаційно-мережної інженерії,
тел. (057) 702-13-06)
e-mail: valeriia.martynova@nure.ua, тел. +380509404308
Однією з актуальних проблем сучасності є пошук ефективних способів
організації збору, накопичення, передачі та обробки інформації. Від того,
наскільки повне уявлення матимуть про предметну область фахівці, залежить
кінцевий результат роботи, як окремого працівника, так і колективу в цілому.
В останні десятиріччя розвиток в області інформаційних технологій
викликало різке зростання вимог користувачів до обчислювальної техніки.
Таким чином з'явилася потреба у обміну даними з іншими, близько
розташованими

комп'ютерами.

Вони

стали

являти

собою

сукупність

комп'ютерів, з'єднаних лініями зв'язку, що називають комп’ютерною мережею.
В залежності від кількості комп’ютерів та місця їх знаходження один від одного
виділяють три види мереж: локальна, регіональна та корпоративна мережі, а
також глобальна комп’ютерна мережа Інтернет.
Корпоративна мережа (КМ) – це мережа, яка підтримує роботу
конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами КМ є
тільки

співробітники

даного

підприємства.

Стороннім

організаціям

і

користувачам послуги в загальному випадку не виявляються. КМ може
об'єднувати тисячі і десятки тисяч комп'ютерів, розміщених в різних країнах і
містах [1].
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Головною особливістю КМ є їх масштабність. Число користувачів і
комп'ютерів в КМ може вимірюватися тисячами, а число серверів – сотнями;
відстані між мережами окремих територій можуть виявитися такими, що
використання глобальних зв'язків стає необхідним. Неодмінним атрибутом КМ
є висока ступінь неоднорідності (гетерогенності) – не можна задовольнити
потреби тисяч користувачів за допомогою однотипних програмних і апаратних
засобів. У КМ обов'язково використовуються різні типи комп'ютерів – від
мейнфреймів до персональних комп'ютерів, декілька типів операційних систем
і безліч різних додатків.
Обґрунтоване

використання

потенціалу

корпоративної

мережі

на

підприємстві дає наступні переваги:
-

явне збільшення продуктивності праці за рахунок грамотної

організації паралельних обчислювальних процесів, чого неможливо
досягти при наявності потужних, але автономних обчислювальних пристроїв.
-

стійкість

до

збоїв

та

відмов

окремих

елементів

системи

переноситься
набагато менш болісно в разі об'єднання цих елементів в єдину мережу.
-

дублювання даних на різні типи мережевих носіїв, можливість

перемикання запитів і процесів на працездатні сегменти внутрішньої
мережі, можливості динамічної та статичної реконфігурації — це те, що дає
використання корпоративної мережі при збої.
-

багаторазове прискорення і полегшення внутрішньо мережевої

комунікативності. Виконання одночасно великої кількості різноманітних
завдань, що мають на меті загальний результат, істотно спрощується, коли між
різними структурами і підрозділами організації налагоджена безперебійна
комунікація.
-

контроль комерційної і технічної безпеки, захист важливих

корпоративних даних простіше здійснювати, маючи доступ до всіх
програмних і апаратних елементів і периферійних пристроїв одночасно.
-

зниження виробничих витрат, прискорення обслуговування
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клієнтських заявок, скорочення термінів розробки і впровадження нових
продуктів — це ознаки того, що корпоративна мережа побудована раціонально
і грамотно [2].
КМ підприємства характеризується двома елементами. ЛВС – локальна
обчислювальна мережа, що забезпечує стабільний обмін необхідними даними і
управління правами доступу користувачів. Для її створення необхідне апаратне
забезпечення-структуровані кабельні мережі (СКС). СКС являє собою
телекомунікаційну інфраструктуру – сукупність всіх комп'ютерних пристроїв
компанії, між якими відбувається обмін даними в режимі реального часу.
Створення корпоративної мережі складається з вибору:
-

робочої групи;

- середовища моделювання;
- програмних і апаратних рішень для її створення;
- налаштування та супровід готової архітектури.
Побудова

архітектури

і

вибір

технології

корпоративної

мережі

складається з декількох етапів:
-

вибір елементарних об'єктів, що входять в корпоративну мережу

обміну даними. Як правило, це певні продукти, послуги компанії та інформація
по ним;
-

вибір функціональних, інформаційних і ресурсних моделей для

майбутньої мережі. На цьому етапі визначається внутрішня «логіка»
функціонування майбутньої мережі;
-

далі, на основі вже обраних параметрів визначаються мови і методи

моделювання, здатні вирішити поставлені завдання.
Наприклад, при формуванні корпоративної мережі невеликої виробничої
компанії застосовуються найбільш доступні, невимогливі до апаратних
потужностей мови моделювання. І навпаки, створення архітектури для великих
компаній з широким профілем діяльності передбачає використання потужних
інструментів.
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Таким чином, слід зауважити те, що при проектуванні корпоративної
мережі підприємства, для кращого функціонування її впродовж тривалого часу,
слід враховувати якомога більше вимог, вказаних в стандартах. Особливо
важливими є вимоги щодо розробки структурованої кабельної системи адже
погано сконфігурована

«кабельна» частина корпоративної мережі може

призвести до великих фінансових втрат при експлуатації мережі.
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Тематика: Інші професійні науки
ПОЛІГОНОМЕТРИЧНІ ХОДИ З КООРДИНАТНОЮ ПРИВ’ЯЗКОЮ
Марущак М.П.
Черкаський державний технологічний університет, к. т. н., доцент
Впровадження в практику геодезичних робіт електронних тахеометрів
розширило застосування метода полігонометрії для побудови геодезичних
мереж в населених пунктах, промислових зонах для топографічних знімань і
забезпечення будівництва. Точність прокладання ходів полігонометрії залежить
не тільки від похибок вимірювання горизонтальних кутів і довжин ліній. а
також від виду азимутально-координатної прив’язки до вихідних пунктів, які
можуть бути трьох типів: азимутально-координатна прив’язка на обох кінцях
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ходу; азимутально-координатна прив’язка на одному пункті та координатна на
другому; координатна прив’язка на обох пунктах.
Щоб забезпечити надійність і точність визначення координат пунктів
перевагу віддають першому типу з азимутально-координатною прив’язкою на
обох вихідних пунктах. Пункти полігонометрії в умовах щільної забудови
території звичайно закріплюють стінними геодезичними знаками різних
конструкцій і систем [1], на яких неможливо прямо виміряти прилеглі кути для
передачі азимутів. Тому на практиці для азимутально-координатної прив’язки
ходу з пунктів полігонометрії виконують додаткові вимірювання кутів β1 , β2 і
довжин ліній 𝑙1 , 𝑙2 до стінних знаків (рис.1).

Рис. 1. Схема прив’язки до стінних геодезичних знаків
Дирекційний кут лінії 1-2 полігонометричного ходу буде дорівнювати:
∝1 = ∝0 + ε,
де ∝0 – дирекційний кут вихідної лінії А-В; ε – кут непаралельності
вихідної лінії А-В до лінії 1-2.
Кут ε обчислюють за формулою:
𝑙 sin β2 − 𝑙1 sin β1

ε = arc sin( 2

𝑑0

);

де 𝑑0 – відстань між стінними реперами А-В.
Контроль вимірювань і обчислень:
𝑑1 = 𝑙1 cos β1 + 𝑙2 cos β2 + 𝑑0 cos 𝜀 .
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У випадку координатної прив’язки ходу (рис. 2), координати пунктів
полігонометричного ходу можна обчислити без додаткових вимірювань кутів і
довжин ліній.

Рис. 2. Полігонометричний хід з координатною прив’язкою
За приведеними в [2] правилами визначення координат пунктів
виконується з подвійним обчислення дирекційних кутів і приростів координат,
без

проміжного

контролю.

Тому,

для

розв’язування

подібної

задачі

пропонується методика, за якою спочатку визначають проекції сторін ходу на
осі абсцис та ординат (рис.3), а потім обчислюють дирекційний кут першої
сторони ходу.

Рис. 3. Проекції сторін ходу на осі координат
Згідно з рис.3 дирекційний кут першої сторони ходу дорівнює:
𝐵

α1 = arc tg ,
𝐴

(1)

де А і В – сума проекцій довжин сторін ходу відповідно на осі абсцис і
ординат.
Суми проекцій по осях координат будуть дорівнювати:
А = а1 + а 2 + а3 + ··· + аn; B = b1 + b 2 + b3 + ··· + bn,
де а і b – проекції кожної сторони ходу на осі абсцис і ординат.
Проекції обчислюють за формулами:
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а1 = d1 cos α, а2 = d2 cos (α + β1 – 180˚), ···, аn = dn cos [α +Ʃβ – 180˚(n-1)],
b1 = d1 sin α, b2 = d2 sin (α + β1 – 180˚), ···, bn = dn sin [α +Ʃβ – 180˚(n-1)],
де α – дирекційний кут замикаючої лінії С-D; Ʃβ = β1 + β2 +···+ βn-1 (праві
кути; якщо вимірянні ліві по ходу кути, то знаки у дужках міняють на
протилежні).
Для врівноваження виміряних величин можна записати рівняння:
А2 + В2 = S2; A'σA +B'σB + W = 0,
де A' і B' – суми проекцій за виміряними величинами; σA і σB – поправки в
суми проекцій; W – нев’язка (W = √𝐴′2 + 𝐵′2 – S).
Виправлені суми проекцій будуть:
А = А' + σA;
де σA = -

𝑊
𝑆′

В = В' + σВ,
𝐴'; σB = -

𝑊
𝑆′

𝐵'.

Далі за формулою (1) обчислюють дирекційний кут першої сторони ходу,
а за відомими формулами – дирекційні кути інших сторін, прирости і
координати пунктів полігонометричного ходу.
Оцінювання точності витягнутого ходу з приблизно однаковими
сторонами виконують за формулами:
- повздовжнє зміщення ходу: 𝑚𝑡 = 𝑚𝑑 √
- поперечне зміщення ходу: 𝑚𝑢 =
де

𝑚𝑑 , 𝑚𝛽

𝑑𝑚𝛽
𝜌

𝑖(𝑛−𝑖)

√

𝑛

;

𝑖(𝑛−𝑖)(2𝑛𝑖−2𝑖 2 +1)
6𝑛

,

– середні квадратичні похибки вимірювання відповідно

довжин ліній і кутів; і – номер пункту; n – кількість сторін в ході; d – середня
довжина сторін ходу.
Середня квадратична похибка в положенні пункту ходу буде:
m = √𝑚𝑡2 + 𝑚𝑢2 .
Наприклад, якщо d = 100 м, 𝑚𝑑 = 5 мм, 𝑚𝛽 = 5", n = 7, і = 3, то середня
квадратична похибка в положенні 3-го пункту (середина ходу) буде:
m = √6,52 + 6,52 = 9,2 мм.
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Обчислення координат пунктів полігонометричного ходу виконаємо за
даними. взятими із [2], де координати вихідних пунктів дорівнюють:
ХС = 7836,971 м, YС = 5731,710 м; ХD = 7967,054 м, YD = 6597,376 м;
S = 875,385 м; α = 81˚27'14,9".
Виміряні ліві кути і довжини ліній приведені в табл. 1.
Таблиця 1. Виміряні кути і довжини сторін ходу
Пун

Кути (ліві) β

Довжини сторін d , м

С

-

192,322

1

168˚42'10"

164,813

2

124˚33'33"

211,128

3

179˚02'18"

440,032

D

-

-

кти

Проекції сторін ходу на осі координат дорівнюють:
а1 = 28,579 м, а2 = -7,911 м, а3 = -179,421 м, а4 = -377,788 м;
b1 = 190,187 м, b2 = 164,623 м, b3 = 111,280 м, b4 = 225,620 м.
Суми проекцій: А' = -536,541 м; В' = 691,710 м;

S' = 875,408 м.

Нев’язка: W = √(−536,541)2 + 691,7102 – 875,385 = 0,023 м.
Поправки і виправленні суми проекцій:
σA = -

0,023
875,408

(−536,541) = 0,014 м; σB = -

0,023
875,408

(691,710) = -0,018 м.

А = -536,541 + 0,014 = -536,527 м; В = 691,710 – 0,018 = 691,692 м.
Дирекційний кут першої сторони:
α = arc tg

691,692

−536,527

+ 180˚ = 127˚47'59,2".

Обчислюють координати пунктів полігонометричного ходу за відомими
формулами (табл. 2).
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Таблиця

2.

Відомість

обчислення

координат

пунктів

полігонометричного ходу
Пункт

Кути

Дирекційн

Довжин Прирости, м

Координати, м

и

(ліві)

і

и

X

кути

сторін,

ΔX

ΔY

127˚47'59,2 192,322

-

151,965 7836,97 5731,71

"

117,875 -4

Y

м
С

-

1

0

-1
1

168˚42'10 116˚30'09,2 164,813
"

2

3

D

-73,546 147,493 7719,09 5883,67

"

-4

5

1

124˚33'33 61˚03'42,2" 211,128

102,158 184,767 7645,54 6031.16

"

-1

179˚02'18 60˚06'00,2" 440,032

219,350 381,462 7747,70 6215,92

"

-2

-8

6

-

-

7967,05 6597,37

-

-

-

-5

9

4

0

2

6

L = 1008,295 м; fx = 0,004 м; fy = 0,021 м; fабс = 0,021 м; fвід = 1:4800.
Список літератури:
1. Баран П.І. Інженерна геодезія: Монографія – К.: ВІПОЛ, 2012. – 618 с.
2. Инженерная геодезия: Учебник для вузов /Е.Б. Клюшин, М.И. Кисилев,
Д.Ш. Михелев, В.Д. Фельдман. – М.: Академия, 2004. – 480 с.

439

Тематика: Економічні науки
БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ: МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Марціясь Б.І.
студентка групи Ф-41
Тернопільський національний економічний університет
Науковий керівник: Гупаловська М.Б.
к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія
Тернопільський національний економічний університет
У структурі фінансового контролю однією із найбільш важливих
складових частин є бюджетний контроль. Проте варто зауважити, що попри
тісний зв'язок бюджетного контролю з фінансовим, який власне є видозміною
останнього, заміняти його в повній мірі чи вживати термін «фінансовий
контроль» замість «бюджетний контроль» не доречно. Оскільки об’єкт,
суб’єкти, завдання та методи бюджетного контролю є значно вужчими, ніж
аналогічні елементи фінансового контролю [1]. З урахуванням вищевказаного
бюджетний контроль – це різновид державного фінансового контролю, який
являє собою діяльність уповноважених органів державної влади та місцевого
самоврядування,

врегульовану нормами

права,

що

є

закріпленою

на

нормативно-правовому рівні процедурою перевірки дотримання суб’єктами
бюджетних

правовідносин

вимог

бюджетного

законодавства

під

час

розроблення, затвердження і виконання відповідних бюджетів, а також
прийнятих на їх виконання актів індивідуальної дії, яка може мати своїм
наслідком

у разі

виявлення

порушень

притягнення

винних

осіб

до

відповідальності. Відповідно до визначення бюджетного контролю можна
виділити перелік таких його особливостей:

440



здійснюється щодо коштів Державного бюджету України, а також

місцевих бюджетів, прийнятих у встановленому чинним законодавством
України порядку;


реалізується учасниками бюджетного процесу;



здійснюється відповідно до бюджетного законодавства України [2].

Також бюджетний контроль виступає, з одного боку, як засіб зв'язку між
бюджетним плануванням та бюджетним обліком, а з іншого – як передумова
здійснення функцій бюджетного аналізу та регулювання. Тому можна сказати,
що контроль відіграє провідну роль, а недооцінювання чи ігнорування його
унеможливлюють бюджетне адміністрування, що може спричинити ліквідацію
його системи [3].
Метою бюджетного контролю є складне, багатоаспектне та суперечливе
явище, що визначається по-різному, але в цілому її суть найчастіше
проявляється у встановленні законності й ефективності планування, акумуляції
та використання коштів бюджету і майна і не лише з позицій дотримання
чинного законодавства, а й з позицій доцільності, економічності та
результативності такої діяльності. Отже, метою (ціллю) бюджетного контролю
можна вважати певний кінцевий результат, на якому зосереджено діяльність
суб’єктів бюджетного контролю, заради чого такий контроль проводиться. У
статті 26 Бюджетного кодексу України зазначено, що контроль за дотриманням
бюджетного законодавства повинен забезпечувати здійснення:


оцінки управління бюджетними коштами (включаючи проведення

державного фінансового аудиту);


правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірність

фінансової і бюджетної звітності;


економії

бюджетних

коштів,

їх

цільового

використання,

ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів
за допомогою прийняття аргументованих управлінських рішень;


проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської

діяльності розпорядників бюджетних коштів;
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попередження

порушення

бюджетного

законодавства

та

забезпечення інтересів держави у процесі управління об'єктами державної
власності;


обґрунтованого планування надходжень і витрат бюджету [4].

Вказані результати здійснення бюджетного контролю за своєю суттю
можна вважати його метою. Крім того, в даній статті також зауважується, що
метою контролю за дотриманням бюджетного законодавства є також
забезпечення ефективного і результативного управління коштами бюджету, яке
головним чином залежить від повноти здійснення бюджетного контролю.
Вартим уваги є класифікація мети бюджетного контрою В.М. Гаращуком, який
власне умовно поділяє її на так звану стратегічну та тактичну (або прикладну).
Стратегічною метою вчений вважає забезпечення законності та дисципліни в
суспільстві взагалі й в державному управлінні зокрема. Суть тактичної мети
виявляється у спостереженні та аналізі відповідності діяльності усіх суб’єктів
суспільних відносин встановленим державою параметрам, а також у певному
«корегуванні» відхилень від цих параметрів [5, с. 189]. Неможливо не
погодитись із такою позицією вченого, оскільки в даному випадку було
зроблено акцент на основоположних аспектах та визначальних напрямках
бюджетного контролю.
Досягнення мети будь-якої діяльності опосередковано вирішенням
конкретних завдань. Слушно сформулювала основні завдання О.П. Гетьманець,
які є необхідними для досягнення мети контролю у бюджетному процесі, а
саме:


забезпечення складання, розгляду та затвердження бюджетного

закону, рішень про місцеві бюджети шляхом визначення доцільності,
вірогідності, раціональності у формуванні, розподілі та витрачанні бюджетних
коштів, дотримання бюджетного законодавства у формуванні та використанні
бюджетних коштів на кожній зі стадій бюджетного процесу та всіх рівнях
бюджетів;
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перевірка стабільності та ефективності організації бюджетної

діяльності як на державному так і на місцевому рівнях через виконання
бюджетних повноважень та функцій учасниками бюджетного процесу та
прийняття рішень і запобіжних заходів для створення умов щодо дотримання
бюджетного законодавства і запобігання вчиненню бюджетних правопорушень;


можливість своєчасного та доцільного коригування прийнятих

бюджетних рішень з боку головного органу державного фінансового контролю
в бюджетному процесі та громадськості;


виявлення бюджетних правопорушень, вживання заходів для їх

припинення і притягнення винних осіб до відповідальності та стягнення
збитків, що має держава внаслідок заподіяної шкоди, як підконтрольними, так і
контролюючими суб’єктами [6, с. 21-22].
Отже, підсумовуючи вищесказане, необхідно зауважити, що бюджетний
контроль є видозміною державного фінансового контролю, який у свою чергу є
складовою частиною управлінської функції держави. А також необхідно
зазначити, що саме через бюджетний контроль забезпечується реалізація цілей
державної фінансової політики, належне виконання функцій держави,
покращення фінансово-економічних показників, зростання дохідної частини
бюджету,

забезпечення

якісного

виконання

його

видаткової

частини,

підвищення ефективності бюджетного процесу та створення необхідних умов
для належного функціонування бюджетної системи загалом.
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Тематика: Економічні науки
РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
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студентка, 4 курс, 1 група,
факультет міжнародної торгівлі та права
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
Науковий керівник: Гвоздь В.С.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської
справи КНТЕУ
Ефективний розвиток банківського сектору є важливою умовою
функціонування економіки України. Основним завданням банківського сектору
є перерозподіл фінансових ресурсів [4].
Комерційні

банки

здійснюють

свою

діяльність

отримавши

від

центрального банку ліцензію та є головними посередниками між суб’єктами
ринкової економіки. Мета діяльності комерційних банків – отримання
максимального прибутку. Комерційні банки – це центр акумулювання
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фінансових ресурсів для населення та безпосередньо для економіки. Чим
більша довіра до банківською системи, тим швидше збільшуватиметься
ресурсна база банків, яка переважно утворюється шляхом залучення коштів
клієнтів [1, с. 65-69].
Банківська система є найголовнішою структурою ринкової економіка, яка
постачає грошові ресурси у всі сфери національного господарства. Наразі
банківська система зазнала значних кількісних втрат. Основними причинами
були: негативний вплив проблем соціально-економічного та політичного
характеру.

Завдяки

збільшенню розміру статутного

капіталу, банки

збільшують обсяг власного капіталу. Банки повинні посилювати захист
дохідних активів, які є чутливими до змін процентних ставок. Для утримання
достатнього рівня управління ресурсами, комерційні банки мають нарощувати
обсяг власного капіталу та стимулювати збут депозитних програм [2, с. 41-44].
Для стабільного функціонування економіки необхідною умовою є
ефективне функціонування банківської системи. Розвинений банківський
сектор відіграє важливу роль у стабілізації економіки. Для покращення
діяльності комерційних банків, важливим, є питання створення сприятливого
інвестиційного клімату в державі, за допомогою якого збільшуються іноземні
інвестиції а економіку України. Задля ефективного функціонування, банки
повинні розширювати клієнтську базу, а це можливо лише за умови довіри
споживачів банківських послуг, безпосередньо до банків [5, 83-84].
Комерційні банки сприяють розвитку реального сектору економіки за
допомогою зосередження фінансових ресурсів вкладників і даючи можливість
позичальникам скористатися цими ресурсами [1, с.65].
Кожен банк повинен підтримувати свою прибутковість та надійність, це
питання

важливе

для

банків,

оскільки

вони

повинні

співвідносити

прибутковість та надійність. Якщо банк буде зберігати всі залучені кошти, він
буде абсолютно надійним, але не матиме прибутку, як для себе, так і для своїх
клієнтів. Якщо ж, навпаки, банк використає всі наявні ресурси для
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кредитування та інвестування, це принесе йому прибуток, але в цьому випадку
банк буде недостатньо ліквідним. [3, с. 98-99].
Варто зазначити, що саме на Національний банк покладається управління
банківським кредитним забезпеченням, та політика якого є однією з складових
зовнішньоекономічної політики [1, с. 69].
Отже, комерційні банки мають достатній вплив на економіку України,
оскільки здійснюють перерозподіл фінансових ресурсів між усіма сферами
національного господарства. Створення інвестиційного клімату є однією з умов
покращення діяльності банківського сектору. Питання прибутковості та
надійності є важливими для кожного банку, оскільки вони мають поєднуватися
між собою. Однією з головних умов ефективного функціонування банківської
системи є встановлення довіри клієнтів до банку.
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банків України за сучасних умов та шляхи їх вирішення / В.О. Тьорло, Р.О.
Іщенко / Економiка та держава № 1 / 2015. – С. 83-84.
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Тематика: Інші професійні науки
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ: ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
Марчук Аліна Юріївна
здобувач вищої освіти
Науковий керівник: Веремчук О.В.
кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
В умовах сьогодення можемо спостерігати розвиток інформаційних
технологій та перехід до нових можливостей. Зокрема, органами державної
влади застосовуються нині новітні технології для надання якісних послуг
громадянам, нові методи обробки інформації, автоматизацію роботи з
документами. Одним із таких нововведень є електронний документообіг.
Слід зазначити, що з метою повноцінного переведення роботи органів
виконавчої влади в електронну форму було прийнято постанову Кабінету
міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування
управлінської діяльності», яка набула чинності 7 березня 2018 року.
Наразі в більшості установ державної влади впроваджено системи
автоматизованого

документування

(САД),

які

сприятливі

cтворюють

технологічні передумови для переходу державних органів та органів місцевого
самоврядування на електронний документообіг та впровадження системи
електронного документування (СЕД) [3].
Питання електронного документообігу, особливості систем електронного
документообігу, керування електронними документаційними процесами в
діяльності

органів

(М. М. Головченко

державної

влади

І. В. Двойленко,

розглядається

багатьма

Л. І. Мельничук,

вченими

О. В. Орлов,

Г. В. Охріменко, В. П. Писаренко, С. В. Радченко, Ю. А. Тарнавський та ін.).
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Мета нашого дослідження полягає у здійсненні аналізу електронного
документообігу в органах виконавчої влади та організації керування
електронними документаційними процесами в їх діяльності, на прикладі
Рівненської обласної державної адміністрації (Рівненська ОДА).
В сучасних умовах ефективність управління державних органів значною
мірою залежить від оперативного створення електронних документів, контролю
за їх виконанням, організації їх збереження, пошуку та їх використання. Тому
саме

електронний

документообіг

сприятиме

підвищенню

ефективності

діяльності органів виконавчої влади.
Підкреслюючи важливість впровадження електронного документообігу в
організації, М. М. Головаченко та Л. І. Мельничук вказують на такі його
переваги, як: підвищення ефективності управлінської діяльності, прискорення
руху документів, зменшення об’єму опрацювання документів, зменьшення
кількості служб, зайнятих роботою з документами, а також значне скорочення
часу на створення документів [2, с. 155]. До того ж, як зазначає
В. П. Писаренко, автоматичний контроль виконання зумовлює своєчасне
електронне нагадування про наближення терміну виконання документів,
підвищує якість роботи виконавців, робить результати підготовки документів
більш керованими та прогнозованим [3, с.2].
Електронний документообіг використовують у своїй діяльності багато
органів виконавчої влади. Зокрема, Рівненська ОДА ще у 2016 була підключена
до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ), яка
«призначена для автоматизації процесів створення, відправлення, передавання,
одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних
документів та копій паперових документів в електронному вигляді з
використанням електронного цифрового підпису які не містять інформацію з
обмеженим доступом, та контролю за виконанням актів, протокольних рішень
Кабінету Міністрів України та інших документів». Типом підключення нині є
система електронного документообігу «Док Проф» (СЕД «Док Проф») [1].
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Згідно Держінформресурсу станом на 02.12.2019 до СЕВ ОВВ з типом
підключення СЕД «Док Проф» окрім Рівненської ОДА приєднана ще 51
державна установа. Зазначена система автоматизує весь комплекс потоків
документообігу: введення у систему документів, їх реєстрацію, розподіл і
розсилання,

редагування,

оперативне

збереження,

пошук

і

перегляд,

відтворення, контроль виконання, розмежування доступу до документів,
прискорення термінів опрацювання документів, удосконалення механізмів
зберігання та виконання документів тощо. СЕД «Док Проф» підтримує обмін
даними та документами з СЕВ ОВВ.
Система працює як з електронними документами, так і з даними про
паперові документи, які вводяться в Систему і представляються користувачам
на екранах моніторів в електронних формах або у вигляді електронних образів.
Система орієнтована на прийняту в державі технологію роботи з документами.
Електронні та паперові документи відповідно до затвердженого регламенту
переміщаються між автоматизованими робочими місцями користувачів, які
згідно зі своїми обов’язками виконують певні дії, що стосуються документів,
вводять в Систему необхідні дані, за потреби коректують їх або друкують у
вигляді документів [4].
Здійснення аналізу електронного документообігу передбачало визначення
обсягу річного документообігу за останніх три роки (2016, 2017, 2018),
кінцевий результат якого відображено у таблиці 1.
Таблиця 1
Обсяг річного документообігу в Рівненській ОДА
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Документообіг

Рік
2016
Вхідна документація
10111
Вихідна документація
7807
Розпорядження
голови 837
ОДА
Накази
з
основної 18
діяльності
Всього
18 773

2017
9737
8103
827

2018
10671
9345
991

20

24

18 687

21 031
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Слід зазначити, що обсяг документообігу Рівненської ОДА складається з
вхідних, вихідних та внутрішніх документів (розпорядження голови ОДА та
накази з основної діяльності) за період 2016-2018 років. Кількісні показники
обсягу документообігу свідчать про належність даної установи до 3-ї категорії
(установа з річним обсягом документів від 10 тис. до 25 тис.), що свідчить про
доцільність використання в її діяльності СЕД.
В цілому, на сьогодні електронний документообіг в органах виконавчої
влади,

знаходиться

на

стадії

впровадження.

Однак,

його

практичне

використання в Рівненській ОДА демонструє реальну перевагу над паперовим
документообігом.
Отже, нинішній стан впровадження СЕД в органах виконавчої влади
зумовлює технологічні передумови для подальшого поширення електронного
документообігу в Україні.
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Тематика: Економічні науки
НЕОБХІДНІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА МИТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Маслак О.О.
доктор економічних наук, доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
Завербний С.А.
студент1курс навчання
Національний університет «Львівська політехніка»
Маслак Т.О.
магістр 1курс навчання,
Національний університет «Львівська політехніка»
Формуючи обліково-аналітиче забезпечення планування витрат на митне
обслуговування,

необхідно враховувати той факт, що в Україні, на

законодавчому рівні немає узгодженості між різними видами обліку
(фінансовий, управлінський, податковий) [1, ст. 268]. Тому для управління
витратами періоду недостатньо даних лише фінансового обліку, важливе
значення слід приділити управлінському обліку, в рамках якого необхідно
здійснити чітку класифікацію митних витрат у відповідності до поставлених
цілей [2, ст. 88]. Тому важливим

елементом планування витрат є чітке

структурування статей витрат, які повинно здійснити підприємство при
здійсненні на митного обслуговування, що наведені в табл.1.
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Таблиця 1
Структура планування витрат на митне обслуговування
підприємства
Завдання

Статті витрат
Основний аркуш (МД-2).

Підготовка та подання документів

Додатковий аркуш (МД-3).
Додатковий аркуш (МД-6).
Декларація митної вартості (ДМВ).
Митної декларації (МД).

Здійснення митного оформлення

Попереднього повідомлення (ПП ).
Попередньої декларації (ПД).
Декларації митної вартості (ДМВ).
Акредитація ( переакредитація ).
Заповнення CARNET TIR, CMR.
Складання

та

підписання

листів,

узгоджень, інвойсів.
Ідентифікаційний догляд.
Санітарно-епідеміологічний контроль.
Екологічний контроль.
Додаткові

послуги

з

митного Контроль ДП «Укрекокомресурс».

обслуговування підприємства

Виклик інспектора для перевантаження на
склад.
Оформлення довідки УкрЦСМ.
Визначення коду в ТПП.
Ліцензування продукції.
Сертифікація продукції.
Проходження відділу номенклатури на
КРМ.
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Аналізування
спрямованим

на

витрат
поточне

на

митне

регулювання

обслуговування
щодо

повинне

виконання

бути

попередньо

затверджених планів, а також провести порівняння планового та фактичного
розміру витрат періоду, встановити відхилення та причини їх виникнення для
прийняття управлінського рішення [3, ст. 218-219].
Планування витрат на митне обслуговування є елементом фінансового
планування, що являє собою
який

полягає

у

визначенні

процес розробки системи фінансових планів,
фінансових

цілей,

встановленні

ступеня

відповідності цих цілей поточному фінансовому стану підприємства та
формулюванні послідовності дій, спрямованих на досягнення поставлених
цілей. У процесі планування розробляють узагальнюючі фінансові показники
кількісного та якісного характеру і визначають найбільш ефективні шляхи їх
досягнення [4, ст. 73].
Останнім часом як в теоретичних дослідженнях, так і на практиці починає
розвиватись ідея позабюджетного фінансового планування, яке передбачає
відмову від усталених і традиційних таблиць, що відображають планові
фінансові показники. За такого підходу, фінансовий план підприємства являє
собою набір показників, які розгортаються від стратегічного до оперативного
рівнів в розрізі окремих перспектив та підрозділів, що формує своєрідну
«мережу» планових фінансових показників, доведених до окремих підрозділів,
виконавців [5, ст. 23].
На думку практиків запровадження позабюджетної форми планування
витрат на митне обслуговування на підприємствах, які мають досить великий
досвід в організації його бюджетної форми створює певні проблеми для його
втілення в чистому вигляді на підприємствах торгівлі України. Але, поряд з
цим, недоцільно відмовлятись від сучасних підходів планування витрат лише з
огляду на зазначені чинники, необхідно спрямовувати зусилля на створення
передумов щодо їх вдосконалення та переходу на прогресивні форми
організації фінансового планування [6, ст. 154].
Для підприємств торгівлі слушним буде запропонувати бюджетну-
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адаптивну форму фінансового планування витрат на митне обслуговування, яка
ґрунтується на процесному підході до управління і дозволить в перспективі
підприємствам на їх розсуд переходити до позабюджетного підходу.
Зміст зазначеного підходу полягає в його наступних особливостях:


показники

поточного

фінансового

плану

витрат

на

митне

обслуговування конкретизують та деталізують стратегічні фінансові показники
діяльності підприємства і групуються відповідно до відокремлених перспектив
стратегічного фінансового плану;


формування поточного фінансового плану відбувається не за

функціональним, а за процесним підходом, що передбачає обґрунтування
показників вартості, ефективності та результативності окремих процесів;


стандартні документи поточного фінансового плану (план доходів

та витрат, балансовий план, план руху грошових коштів) носять допоміжний
характер і виконують узгоджувальну функцію [7, ст. 142].
Вищенаведений підхід до побудови підсистеми поточного фінансового
планування витрат на митне обслуговування

на підприємстві дозволить

забезпечити більш високий рівень якості загального плану витрат, підвищити
його дієвість як інструменту управління фінансами.
Планування кількості та фінансових показників бізнес-процесів в системі
поточного фінансового планування відповідає концепції процесного управління
і спрямовує підприємство торгівлі на їх постійне вдосконалення задля
покращення

фінансових

результатів

діяльності,

підвищення

цінності

підприємства .
Представлення поточних планових фінансових показників в розрізі
перспектив по фінансовій складовій, що визначені у стратегічному фінансовому
плані забезпечує чітку узгодженість підсистем стратегічного і поточного
фінансового планування, деталізацію і конкретизацію стратегічних планових
фінансових показників на окремі інтервали стратегічного горизонту планування
та їх доведення до окремих виконавців.
Поєднання в системі поточного фінансового планування стандартних
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планових документів (плану доходів та витрат, балансового плану та плану
надходження і витрачання грошових коштів) з показниками в розрізі
перспектив фінансової складової підвищує рівень його обґрунтованості, сприяє
уникненню технічних помилок при плануванні та формує передумови для
переходу на позабюджетну форму фінансового планування в перспективі.
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Тематика: Юридичні науки
ФІКСАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ АВТОРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ
ПРОГРАМ (НА ПРИКЛАДІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ В М. КИЇВ)
Масло Наталія Миколаївна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Комп’ютерна програма вимагає від свого розробника застосування
клопіткої інтелектуальної роботи, що робить її не тільки творчо-цінною, а й
іноді досить коштовною. Іноді автор, приклавши значні сили для створення
програми може в одну хвилину миттєво втратити її. Досить актуальною в
сучасному світі є проблема викрадення складових даного об'єкту, зокрема не
тільки частин, а й інколи повне копіювання і створення нових комплексів
програмування із застосування однакових програмних кодів.
Комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів,
схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній
для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної
мети або результату [1].
Комп’ютерна програма нерідко створюється колективом авторів, і цей
колектив може бути досить чисельним, зважаючи на складність комп’ютерного
продукту, а відтак виникає питання щодо технічної можливості зазначення імен
всіх авторів у примірнику комп’ютерної програми.
Водночас в багатьох випадках розробники не мають необхідного
визначеного в нормативному порядку документа, як наслідок без свідоцтва на
авторство вони не можуть розраховувати на гарантування своїх прав авторів.
Ця проблема існує також, через те, що сучасні автори не вважають за необхідне
реєструвати свої права на розробку програмних винаходів з подальшим
документальним закріпленням Державної служби Інтелектуальної власності
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України. Тому, коли авторство на цей об’єкт не є нормативно зафіксованим,
довести його в судовому порядку є досить складною справою. Також програму
не можна вважати літературним об’єктом творчої діяльності, оскільки вона не є
письмовим твором і її можна прочитати за допомого технічного оснащення,
наприклад комп’ютером чи смартфоном, тільки коди, інструкції, схеми, шифри
зчитує електронний прилад. Коли комп’ютер здійснює вище вказану функцію,
необхідно, щоб особа могла бачити ім’я власника при відкритті програми.
Аналізуючи дану проблему було проведено дослідження, зокрема,
шляхом анкетування студентів, які здобувають вищу освіту юриста в місті Київ.
У рамках вищевказаного дослідження були поставлені наступні питання: Чи
створювали Ви в своєму житті програми? Чи звертали увагу, коли
користувались програмою на її автора? Вважаєте Ви, що на сьогодні проблема
«піратства» програм набула глобального масштабу? Які, на вашу думку, шляхи
вирішення даної проблеми? Який, на ваш погляд, шлях доцільніший: скачати
програму з глобальної мережі Інтернет чи завантажити програму з офіційного
сайту з пробною версією заплативши організаційний внесок на рахунок

її

автора?
У ході дослідження було виявлено, що більшість студентів (92%)
вважають проблему викрадення програм глобальною, але деякі (8%)
зазначають, що юристи повинні регулювати лише нормативне оформлення прав
авторів, а саме – питання технічних функцій, способи фіксації авторства та
встановлення

персональних

ідентифікаційних

номерів-паролів

довірити

спеціалістам технічного профілю. Також, була висунута наступна ідея, що
можна фіксувати авторство шляхом використання програм-помічників так,
званих шпигунів, їх дія полягає в тому, що коли програма використовується без
згоди автора у зв’язку з підключенням до мережі Інтернет, активізується даний
додаток, що здійснює блокування екрану, а з наступнім запуском комп’ютера
видаляє файл не тільки з встановлених, а й змінює налаштування в системі, що
попереджує подальше використання без згоди автора. Звичайно на сьогодні
проблема викрадення програм набула глобального масштабу так, вважають
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100% опитаних, цікаво й те, що 40% з них хоч один раз створювали програму,
зазвичай це було в школі,у ході уроків «Інформатики». Більшість з опитаних
(98%), відповіла позитивно, на питання використання демонстраційної версії
програми. Застосування пробних версій, на нашу думку, також є шляхом
вирішення проблем авторства. Але я вважаю, що створювачам необхідно
детальніше здійснювати написання об’єкту, з обов’язковим «вшиванням»
ознайомлюваного періоду в кожну версію через те, що в сучасній мережі існує
безліч антипрограм для взлому, які полегшують здійснення безкоштовного
користування

та

студентами (2%)

викрадення

комп’ютерних

програм.

Також

деякими

був наведений цікавий шлях подолання цієї проблеми,

зокрема створення електронних баз комп’ютерних програм, це звичайно,
досить клопітка робота, але створивши новий унікальний зразок, автор мав би
змогу звірити його уже з існуючими, щоб уникнути повторів чи дублювань.
Отже, на даному етапі, залишається не врегульованим питання фіксації
авторства на цей об’єкт авторського права. Тому, що через відсутність
належних доказів не має можливості застосування презумпції авторства.
Враховуючи

розвиток

ІТ–права,

процес

вдосконалення

інформаційних

технологій, є потребою у відповідному правовому регулюванні вказаних
відносин на законодавчому рівні. Зокрема, необхідно забезпечити достатнє
технічне оснащення для того, щоб автор міг указати своє ім’я та дані, що
будуть невіддільними від програми. А також, якщо виникне спір щодо питання
доведення авторства, то в суді він завжди зможе захистити свої права. Якщо
програму було створено декількома особами, то на нашу думку, необхідно
зазначити імена всіх розробників, щоб кожен мав законне забезпечення своїх
прав. Вважаю, що необхідно, враховувавши науково-технічний розвиток ІТсфери, процес розробки значної кількості електронних додатків, розвиток
відносин у сфері інформації, на законодавчому рівні, чітко окреслити коло
можливих прав та обов’язків авторів та власників комп’ютерних програм,
передбачивши відповідальність, а також визначити порядок дій попередження
втрат таких цінних об’єктів інтелектуальної власності.
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Тематика: Інші професійні науки
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ БЕЗГЛЮТЕНОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Мацук Ю.А.
доцент кафедри харчових технологій
Вієнко О.Ю.
Гончаренко І.П.
асистенти кафедри харчових технологій
Колпікова Є.О.
студентка 4 –го курсу, спеціальність харчові технології
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
В Україні та в світі зростає розповсюдженість аліментарно-залежних
захворювань, які виникають внаслідок незбалансованості раціонів харчування.
Серед хвороб, пов'язаних з неправильним харчуванням є

глютенова

ентеропатія (целіакія) – хронічне, генетично детерміноване захворювання, що
проявляється у стійкій непереносимості глютену з розвитком атрофії слизової
оболонки тонкої кишки і пов’язаного з ним синдромом мальабсорбції [1, 2].
Слід зазначити, що глютен (клейковина) – визначається як білкова
фракція пшениці (гліадин), жита (секалін), ячменю (гордеїн) та вівса (авенін)
або їх гібридів та похідні з цієї білкової фракції, які можуть бути непереносимі
деякими людьми [3]. Тобто всі традиційні борошняні кондитерські вироби
містять глютен.
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На даний час в

нашій країні асортимент борошняних кондитерських

виробів для осіб, які страждають генетично зумовленими та алергічними
захворюваннями недостатньо широкий і різноманітний [4]. Вирішення цієї
проблеми можливе шляхом цілеспрямованої зміни нутрієнтного складу виробів
при застосуванні безглютенових видів борошна.
Особливої уваги потребують кекси, які користуються стійким попитом у
населення.

Кекси займають до 15% загального обсягу виробництва

борошняних кондитерських виробів. Ці вироби мають приємний зовнішній
вигляд і смакові властивості, добре засвоюються організмом людини і тому
користуються популярністю у населення .
Метою роботи є наукове обґрунтування складу борошняної сировини
у технології безглютенових кексів. Об’єкт дослідження – технологія
безглютенових кондитерських виробів (кексів). Предмет дослідження – рисове
борошно, гречане борошно, кукурудзяне борошно, безглютенові кекси.
Відомо, що кукурудзяне борошно немає в своєму складі білка-глютену а
також містить такі важливі для організму речовини як селен, залізо, фолієву
кислоту, β-каротин, токоферол, тому його доцільно вводити до рецептур при
виробництві безглютенових кексів.
В свою чергу, рисове борошно – джерело широкого спектру природних
мікроелементів, вітамінів і мінеральних речовин, що робить рисове борошно
виключно корисним для харчування людей різного віку, і особливо дітей.
Слід зазначити, що гречане борошно багате на такі мікроелементи, як
залізо, мідь, а за вмістом кальцію, магнію, фосфору, заліза, натрію не
поступається пшеничному борошну.
У технології безглютенових кексів використовували композиційні суміші
з рисового, гречаного та кукурудзяного борошна. Жоден із зазначених видів
безглютенового борошна не можна вважати еквівалентним за функціональнотехнологічними властивостями пшеничному борошну. Проте, безглютенові
види борошна мають високий технологічний потенціал, особливо для
виробництва борошняних кондитерських виробів.
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Як контрольний зразок була обрана рецептура кексу «Столичний» (ДСТУ
4505: 2005 «Кекси»). В розроблених рецептурах здійснювалася 100 % заміна
пшеничного борошна на безглютенове борошно вітчизняних виробників.
Результати експериментальних досліджень хімічного складу гречаного,
рисового та кукурудзяного борошна свідчать про високу якість та харчову
цінність даної сировини. У гречаному борошні досить великий вміст білка
(13,5 %) та жирів (2,2 %), оскільки під час його виготовлення з зернівки не
видаляється зародок, в якому і зосереджений жир. Завдяки невеликій масовій
частці жиру рисове (0,75 %) та кукурудзяне (1,1 %) борошна володіють
дієтичними властивостями, мають низьку енергетичну цінність.
Моделюючи

органолептичні

характеристики

та

хімічний

склад

безглютенових кексів, було розроблено рецептури з аглютеновими видами
борошна у різних співвідношеннях. За
фізико-хімічних

досліджень

результатами органолептичних та

встановлено

раціональне

співвідношення

гречаного та рисового борошна в рецептурі кексів – 35:65. Вироби з
кукурудзяним борошном були крихкі та через невелику кількість клейковини
не мали відповідної пористості. Саме тому в подальших дослідженнях
прийнято рішення використовувати композицію гречаного та рисового
борошна. Розроблені безглютенові кекси відповідали вимогам діючих
стандартів на даний вид виробів.
Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити висновок, що
застосування борошняних сумішей (гречаного та рисового борошна), а не
окремих видів безглютенового борошна, дозволяє суттєво поліпшити харчову
та біологічну цінність; розширити сировинну базу та асортимент готової
продукції для людей хворих на целіакію.
Перспективою подальших досліджень у цьому напряму передбачено
вивчення впливу білкових речовин, зокрема насіння чіа, на структурномеханічні властивості безглютенових виробів на основі гречаного та рисового
борошна.
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Тематика: Педагогічні науки
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ
Мацьков Віктор Михайлович
Барський коледж транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Реформування системи освіти в Україні передбачає зміни й у навчальновиховному процесі коледжів. Ці зміни стосуються створення нових освітніх
стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, змісту навчальнометодичних матеріалів, форм і методів навчання.
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Пошук нових підходів у навчанні та вихованні молоді має бути
спрямований на всебічний розвиток особистості як головного суб’єкта
сучасного педагогічного процесу. Пріоритетним завданням системи освіти є
виховання особистості, яка володіє мистецтвом пізнання, мислення та
спілкування, організації своєї інтелектуальної та фізичної праці, інтересом до
творчого застосування професійних знань, мистецтвом жити за законами
моралі, та здатністю до самореалізації у своїй професійній діяльності [1, 2, с.5].
Фізичне виховання, як навчальна дисципліна, обов’язкова для усіх
спеціальностей.

Вона

служить

фундаментом

фізичного

й

духовного

благополуччя , інтелектуального й духовного вдосконалення студентів.
Здоров’я майбутнього працівника розглядається сьогодні як головна складова
національного капіталу, важливий ресурс особистісного та професійного
зростання. На фізичний розвиток студентів впливають не тільки загальні
негативні чинники, а й специфічні особливості навчального процесу, оскільки
молодь крім середньої освіти, отримують виробничу професію, що вимагає
високого рівня працездатності у ще молодому несформованому організмі. Тому
у системі фізичного виховання майбутніх кваліфікованих працівників, у
порівнянні із учнями загальноосвітніх закладів, має враховуватися збільшення
навчального навантаження. Одночасно необхідно враховувати професійноприкладну спрямованість підготовки студентів коледжів.
Метою фізкультурної освіти майбутнього кваліфікованого працівника у
коледжі повинно стати формування фізкультурно-оздоровчої компетентності.
Розвиток здатності та готовності студентів застосовувати фізкультурнооздоровчі знання у професійній діяльності зводиться до наступних завдань:
- формування в студентів досить глибоких фундаментальних знань і
умінь;
- навчання прийомам використання цих знань і умінь для оптимізації
режиму праці та відпочинку;
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- формування умінь і навичок, що дозволяють організовувати рухову
активність, проводити

гігієнічні

та загартувальні

заходи, здійснювати

профілактику шкідливих звичок і психофізичну регуляцію організму.
Модернізація процесу фізичного виховання, з метою формування
фізкультурно-оздоровчої компетентності, передбачає створення необхідних
педагогічних умов.
Педагогічна умова – це зовнішня обставина, фактор, що виявляє істотний
вплив на протікання педагогічного процесу, тією чи іншою мірою
свідомо сконструйований педагогом, що припускає, але не гарантує певний
результат процесу. Так само, як і педагогічний засіб, умова (а точніше, –
система умов) спеціально створюється, конструюється викладачем з метою
вплинути на протікання процесу. Однак, на відміну від засобу, умова не
припускає настільки
твердої причинної детермінованості результату [3, с.122]. В теорії та
практиці педагогіки можна зустріти такі різновиди педагогічних умов як
організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні та дидактичні.
Організаційно-педагогічні

умови

становлять

собою

сукупність

цілеспрямовано сконструйованих можливостей змісту, форм, методів цілісного
педагогічного процесу (мір впливу), що лежать в основі управління
функціонуванням і розвитком процесуального аспекту педагогічної системи
(цілісного педагогічного процесу) [4, с.17].
Психолого-педагогічні
сконструйованих
освітнього

і

умови

–

взаємопов’язаних

та

матеріально-просторового

це

сукупність

цілеспрямовано

взаємообумовлених
середовища

можливостей

(засобів

впливу)

спрямованих на розвиток особистісного аспекту педагогічної

системи

(перетворювання конкретних характеристик особистості) [5, с.104].
Дидактичні умови являють собою результат цілеспрямованого відбору,
конструювання й застосування елементів змісту, методів (прийомів), а також
організаційних форм навчання для досягнення цілей [6, с.97].
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Створення певних педагогічних умов у процесі фізичного виховання
надасть змогу кожному студенту розкрити свої особисті можливості та
визначити для себе найбільш прийнятні шляхи удосконалення фізичної
підготовки і підвищення професійної майстерності.
Для

реалізації

питання

формування

фізкультурно-оздоровчої

компетентності, можна виділити наступні педагогічні умови:
- чітке визначення змісту та значення поняття фізкультурнооздоровчої
компетентності в цьому процесі;
- системне структурування цілей і завдань формування фізкультурнооздоровчої компетентності, змісту теоретичного і практичного матеріалу
необхідного для засвоєння під час навчального процесу та самостійно, засобів і
методів його використання;
- розробка й впровадження в навчальний процес факультативного курсу
лекцій «Фізкультурно-оздоровча компетентність як складова фізичної культури
особистості», що розглядає питання використання видів спорту з метою
оздоровлення, спортивного удосконалення та професійно-прикладної фізичної
підготовки;
- створення програмного й навчально-методичного забезпечення;
- наявність висококваліфікованих фахівців. У досягненні позитивного
результату під час навчально-виховного процесу в коледжі провідне місце,
безумовно, належить викладачу фізичного виховання. Від його уміння
організувати цей процес, залежить успіх у подальшій діяльності студентів, їх
бажання займатися фізичними вправами самостійно;
-

створення

позитивної

мотивації

в

студентів

до

формування

фізкультурно-оздоровчої компетентності та навчання взагалі. Наявність в
студентів позитивної навчальної мотивації, усвідомлення ними об’єктивного
зв’язку між фізкультурно-оздоровчою компетентністю та їх станом здоров’я,
рівнем фізичної підготовленості, розвитком професійних та особистісних
якостей, є основою ефективності навчального процесу;
- забезпечення єдності прав і обов’язків суб’єктів освітнього процесу;
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- лікарсько-педагогічний контроль і корекція процесу формування
фізкультурно-оздоровчої компетентності.
Зазначені

вище

педагогічні

умови

сприятимуть

формуванню

фізкультурно-оздоровчої компетентності молоді, що навчається в коледжах.
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СТРАТЕГІЯ СКАФОЛДИНГ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У НАВЧАННІ
Медкова О.М.
Приходько Д.С.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
м. Київ, Україна
Скафолдинг – це метод, стратегія або процес, що використовується в
освіті та передбачає надання тимчасової підтримки та допомоги дитині в її
поступовому розвитку. Даний термін походить від англійського слова
“scaffolding”, що перекладається як «будівельне риштування» [1, с. 1].
Так, зокрема, застосування скафолдингу створює такі умови для
виховання дитини, що починаючи з раннього віку вона має можливість
поступово розвиватись, піднімаючи при цьому рівень особистих досягнень, які
немов по сходинкам «піднімаються вгору». Основна мета та ідея методу
полягає в тому, що кожний етап розвитку сьогодні повинен бути вищим за той,
що був вчора, а наступні досягнення повинні бути вищими за попередні. Варто
зазначити, що для кожної дитини цей рівень буде індивідуальним. Процес
виконання поставлених завдань досягається самостійно або ж за допомогою
вихователя, вчителя, товариша тощо.
Власне динаміка розвитку дитини визначає, який саме матеріал та задачі
повинні підбиратися для потенційного підвищення рівня її розвитку,
враховуючи при цьому такі фактори як:
– обсяг здобутих знань та досягнень;
– рівень розвитку та самостійності;
– обсяг та типи задач, які виконуються повністю самостійно;
– типи задач, які не є можливими для самостійного виконання тощо [2].
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Скафолдинг, як стратегія, умовно поділяється на маленькі кроки: кожні
набуті вміння, досягнення та досвід учня є результатом поступової роботи. До
того ж, мотивація та успіхи учнів складають важливу частину даної стратегії.
Підтримка учня вчителем (вихователем) повинна стимулювати і просувати його
на кожний «крок вгору», але в той же час поступово зменшуючись. Коли
потреби в допомозі вже немає і рівень навичок учня підвищується, він має
можливість виконувати завдання самостійно.
Роль вчителя або медіатора складається з надання інструктажу, а саме:
показати як власне робити, навести необхідні приклади, забезпечити усіма
ресурсами та завданням відповідного рівня тощо. Надалі ж втручання медіатора
значно зменшується, адже він наглядає за процесом навчання, надихає і може
надавати допомогу тільки у разі необхідності. Таким чином, відповідальність за
результат роботи розділяють учень та інструктор. Кількість, об’єм, види
допомоги, методи та засоби, що застосовуються, залежать не лише від кінцевої
мети, а також індивідуальних особливостей учня.
Зауважимо, що цей метод складно реалізувати в великих групах у зв’язку
з різним рівнем початкових знань учнів, здібностей, потреб, наскільки швидко
учень сприймає матеріал та багато інших. Тим не менш, деякі елементи
скафолдингу можна використовувати у великих групах, поділяючи їх на пари
або маленькі підгрупи, враховуючи при цьому рівень знань учнів, які входять
до складу таких підгруп.
Застосування технології скафолдингу в навчальних закладах вищої освіти
так само ефективне, як і при навчанні учнів у школі та вихованні маленьких
дітей, які почали пізнавати оточуючий світ. Зусилля студентів підтримуються
викладачем, який надає допомогу, пояснює, консультує, може надати джерело
доступу до матеріалу, розподіляє ролі, визначає кінцеве завдання, перевіряє
роботу, і, врешті-решт, оцінює її. Студент має змогу знайти інформацію,
самостійно засвоїти матеріал, а в разі виникненні потреби звернутись до
викладача [1, с. 2].
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Таким чином, свобода вибору, самостійність та відповідальність студента
є важливими елементами скафолдингу. Невдале застосування цього методу
викладачем, нерозуміння поступових кроків та індивідуальних особливостей
кожного студента, незрозуміла задача та кінцевий результат, небажання
працювати самостійно власне самого студента, непорозуміння між студентом
та викладачем – перелік того, що заважає впроваджувати дану стратегію у
відносини між студентом та викладачем. Ці відносини повинні перейти на
новий рівень, тому що викладач вже не є єдиним джерелом знань, але
залишається інструктором та організатором навчального процесу.
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Організовуючи пошуково-дослідницьку роботу молодших школярів
необхідно, враховувати, що учням властива підвищена сенситивність,
безпосередність,

емоційна

чутливість,

ініціативність,

висока

потреба

відкривати для себе навколишній світ.
За допомогою грамотного педагогічного управління з боку вчителя в
процесі пошуково-дослідницької роботи молодші школярі по-перше, щоб
отримати нові знання і способи вирішення завдань, підбирають серед засвоєних
раніше необхідні знання і способи дій або відшукують і пропонують власні; подруге опановують пізнавально-дослідницькі та супутні дослідженню уміння [1,
с. 23].
В початкових класах практичні та інтелектуальні дослідження учнів вчитель
спеціально

організовує,

використовуючи

різноманітні

дидактичні

засоби

опосередкованого й перспективного керівництва, різні форми і дидактичні
прийоми, що забезпечують їхній високий пізнавальний, виховний, розвивальний
ефект. Щоб внутрішньо мотивувати учнів до дослідництва, вчитель має
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створювати умови для ситуації відкриття, коли дитина завдання усвідомлює,
але, для його виконання бракує знань, разом з тим, їх цілком достатньо для
пошуку способів здобуття потрібних знань.
У результаті аналізу наукових джерел зʼясовано, що теоретичні
положення пошуково-дослідницької роботи молодших школярів активно
розробляються сучасними вітчизняними та зарубіжними педагогами: І. Зверєв,
О. Захлебний,

М. Колесник,

О. Колонькова,

О. Пруцакова,

Г. Пустовіт,

Н. Пустовіт, І. Суравегіна, І. Удовиченко, С. Шмалєй.
Доречно акцентувати увагу молодших школярів на особистісній цінності
(корисності) дослідництва, показати, що знання та висновки з багатьох питань,
можна отримати в результаті певних пізнавальних зусиль, консультацій (з
вчителем,

товаришами,

батьками,

фахівцями

відповідних

галузей),

опрацювання різних джерел інформації тощо.
Не менш важливо підготувати учнів до самостійного здобуття знань:
послідовно та систематично навчати їх організовувати й планувати роботу,
працювати в межах відведеного часу, самостійно мислити, виділяти істотне,
прогнозувати кінцевий результат, проводити індуктивний і дедуктивний аналіз,
робити висновки, оцінювати свої дії та ін.
Ефективне керівництво дослідництвом молодших школярів потребує
поступового

ускладнення

і

варіювання

змісту

пізнавальних

завдань.

Розпочинати слід з організації самостійних спостережень учнів, які «збирають
те, що пропонує природа» і «достатні для вивчення тільки простих явищ».
Цілеспрямовані спостереження сприяють активному чуттєвому сприйняттю
природознавчого матеріалу та створюють підґрунтя для усвідомлених
дослідницьких дій. Слід враховувати, що накопичений попереднім навчанням
досвід учнів дозволяє вчителю практикувати другий і третій етапи організації
дослідництва.
В рамках другого етапу вчитель формулює дослідницьке завдання
(проблему), а молодшим школярам пропонує самостійно підібрати способи і
методи його виконання та знайти рішення в процесі навчальної дискусії,
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спостереження за планом, міні-дослідження, аналізу розповідей однокласників,
вчителя тощо.
Третій етап відрізняється максимальною самостійністю і здатністю
молодших школярів до дослідництва, які вже підготовлені самостійно
формулювати проблему, планувати шляхи та способи її розв’язання,
реалізувати їх, щоб відшукати відповідь, знайти вихід, надати власні
пропозиції. Вчитель може збагачувати їхній дослідницький досвід шляхом
підвищення рівня складності дослідницьких завдань та самостійності їх
виконання.
Наприклад,

учням

3-го

класу

на

уроках-дослідженнях,

під

час

колективного виконання та захисту міні-проектів та ін. можна пропонувати
самотужки систематизувати, узагальнювати та робити висновки стосовно
отриманих результатів, дати можливість проявляти ініціативу та нестандартні
підходи при проведенні спостережень, постановці експериментів [4, с. 45].
Шкільна практика підтверджує високий пізнавальний результат, якщо
оптимально поєднувати виконання молодшими школярами репродуктивних
(виконуваних за взірцем, з використанням усних чи письмових інструкцій
учителя) та творчих дослідницьких завдань, які передбачають самостійне
вирішення запропонованої вчителем чи самостійно обраної природознавчої
проблеми [2, с. 18].
Для вироблення в молодших школярів дослідницьких умінь та
підвищення самостійності у дослідницьких пошуках важливо спрямовувати
педагогічні зусилля на засвоєння алгоритму проведення дослідження. Вчитель
має тренувати учнів послідовно покроково реалізувати етапи дослідницького
пізнання: 1) вибирати тему (виявляти проблему) та обʼєкт дослідження
(рослина, тварина, власний організм, погода тощо); 2) обмірковувати та
формулювати мету наукового пошуку і завдання для її досягнення; 3) робити
припущення стосовно чинників/дій, які впливатимуть на очікувані результати;
5) розробляти план дослідження за обраним об’єктом; 4) визначати (добирати)
умови, методи, прилади та обладнання, матеріали необхідні для роботи; 6)
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відшукувати та опрацьовувати необхідну для дослідження інформацію з різних
джерел.

Корисно

розробити

і

скористатися

спеціальними

картками,

скеровуючими самостійні дослідження учнів: І) поміркувати. ІІ) запитати в
товариша/вчителя/батьків; ІІІ) пошукати відповідь в підручнику /науковопопулярній літературі; ІV) організувати спостереження; V) провести дослід; VІ)
пошукати в Інтернеті; VІІ) проконсультуватися з фахівцем; 7) в разі потреби
складати потрібні експериментальні установки та виконувати дослідницькі дії
(цілеспрямовано спостерігати, проводити дослід, робити та заплановані
вимірювання, фіксувати їх результати згідно з інструкціями вчителя та ін.); 8)
раціонально описувати хід дослідження, обробляти, аналізувати та оформляти
одержані результати; 9) формулювати висновки шляхом узгодження гіпотези та
результатів; 10) проводити самоаналіз та самооцінку виконаних дій; 11)
публічно представляти (презентувати та захищати) дослідницьку роботу перед
класом (на шкільних заходах) [3, с. 67].
Отже, грамотне керівництво дослідництвом учнів забезпечує ефективне
формування пізнавально-дослідницьких умінь молодших школярів та є дієвим
засобом,

методичним

інструментом

формування

природознавчої

компетентності учнів початкової шкільної ланки.
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ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, ЯК ОСНОВОПОЛОЖНА
ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Мельник В.І.
Сумський державний університет,
докторант кафедри адміністративного господарського
права та фінансово-економічної безпеки
У нинішніх складних умовах, обумовлених стрімкою появою широкого
спектру законодавчих новацій, активного впровадження інноваційних підходів
до управлінської діяльності та виникненням нових ризиків для вітчизняної
економіки гостро постає питання забезпечення належного функціонування
системи економічної безпеки держави. Не виникає сумніву, що значимість
економічної складової, зважаючи на те, що «… вона є матеріальною основою
національної суверенності, що визначає реальні можливості у забезпеченні
інших видів безпеки» [1, c. 75], для будь-якої держави є надзвичайно важливою
в усі історичні періоди. Це також пов’язано з тим, що кожного року
збільшується кількість протиправних діянь, що завдають значної шкоди
економіці держави, а це, в свою чергу, негативно відображається й на інших
сферах суспільного життя [2, c. 14]. Тому, вжиття ряду легальних заходів,
спрямованих на захист цієї складової державної безпеки – одне з ключових
завдань порядку денного. Забезпечення такої безпеки, на думку Л. М. Акімової,
«… гарантія самостійності та незалежності держави, умова стабільності й
ефективного функціонування суспільства» [3].
У науковий обіг в Україні ця дефініція увійшла трохи більше ніж десять
років тому, що є досить невеликим строком для її всебічного теоретикометодологічного аналізу. Про це свідчать наукові суперечності, що зумовлені
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відсутністю єдиного підходу в розумінні сутності економічної безпеки, у
розробці ефективних способів і засобів попередження загроз та опануванні
ними і забезпеченні стабільного розвитку економічної системи країни. Саме
через це розроблення фундаментальних і науково-прикладних проблем
економічної безпеки виражає не тільки запит економічної теорії, але й потребу
господарської практики [3]. Безперечно, зважаючи на її специфіку, в наукових
колах до цих пір точаться дискусій із приводу розуміння сутності останньої.
Аналізуючи деякі з нещодавно висвітлених точок зору слід виокремити
думку О. К Малютіна, який, із цього приводу відмічає, що це «процес,
результатом якого є економічне зростання з врахуванням вимог соціального
середовища, а також здатність економічної системи до нейтралізації загроз, що
ведуть до дисбалансу економічної сфери» [4, c. 27]. К. С. Колеснікова,
І. А. Маліновська і В. О. Чабаров переконують, що «… економічна безпека
держави як економічна категорія являє собою певну сукупність відносин і
пов’язаних з ними заходів, що забезпечують здійснення економічного
суверенітету, економічне зростання, підвищення добробуту в умовах наявності
системи міжнародної економічної взаємозалежності» [5, c. 353]. На думку
автора її слід позиціонувати, як стан національної економіки, який гарантує
захищеність та забезпечує стійкість національної економіки по відношенню до
можливих, а також наявних (дійсних) внутрішніх і зовнішніх загроз,
характеризується високою мірою стабільності та міцності усіх елементів
національної економічної системи, а також її здатністю до збереження вже
досягнутого рівня життя, самовідтворення і постійного розвитку з метою
якомога повнішого та збалансованішого задоволення потреб власного
населення і забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на
рівні світової системі господарювання [2, c. 177], [6, c. 81]. Тобто, не виникає
сумніву, що аналізована складова державної безпеки є багатогранним явищем,
яке потребує захисту.
Слід відмітити, що необхідність забезпечення економічної безпеки
держави давно визнана на законодавчому рівні і передбачена рядом
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нормативно-правових актів. Насамперед, ст. 17 Конституції України від
28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [7] визначено, що забезпечення економічної
безпеки визнається одним із пріоритетних напрямів діяльності держави [7].
Важлива роль у цьому напрямі відводиться ЗУ «Про національну безпеку
України» від 21.06.2018 р. № 2469-VIII [8], нормами якого визначаються та
розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної
безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур
органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються
національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається
система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил
оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах
національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний
цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони
[8]. При цьому, очевидно, що у зв’язку з динамічними змінами поточного
правового регулювання та посилення деструктивного впливу існуючих загроз і
виникнення нових – питання доцільності аналізу чинного законодавства, з
метою можливого вдосконалення, не підлягає сумніву.
У той же час, варто усвідомлювати, що економічна безпеки держави,
беручи до уваги її багатогранність, має власну систему. До складових елементів
цієї системи відносяться такі різновид безпек: інвестиційно-інноваційна,
виробнича,

демографічна,

зовнішньоекономічна,

макроекономічна,

продовольча, соціальна, енергетична і фінансова [9]. Кожен із названих
елементів відіграє важливу роль щодо забезпечення належного функціонування
вітчизняної економіки.
Як показує практика, внаслідок впливу загроз на ту чи іншу складову
доволі часто це негативно відображаються на всій економічній безпеці України.
Станом

на

сьогодення

до

цих

актуальних

загроз,

на

переконання

Х. О. Мандзіновської, доцільно віднести такі: 1) загострення економічної кризи
в Україні в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації; 2) зростання
корупції; 3) погіршання добробуту населення та зростання рівня безробіття;
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4) підвищення тінізації економічної діяльності; 5) різке зниження реального
ВВП; 6) втрата інвестиційної привабливості нашої держави [10, c. 164]. При
чому, безумовно, такий перелік не слід вважати вичерпним.
Очевидно, що в залежності від тих чи інших обставин, вказані ризики
негативно відображаються на багатьох складових економічної безпеки держави.
Наприклад, не виникає сумніву, що зростання рівня корупції може негативно
впливати на інвестиційно-інноваційну, зовнішньоекономічну, енергетичну,
фінансову та деякі інші види безпек. Різке зниження реального ВВП свідчить
про

неефективне

виробничій,

державне

регулювання

зовнішньоекономічній,

в

інвестиційно-інноваційній,

макроекономічній,

продовольчій,

енергетичній та фінансовій безпеках. Втрата інвестиційної привабливості
України,

безперечно,

є

ризиком

для

інвестиційно-інноваційної,

зовнішньоекономічної, фінансової та інших складових.
Все це свідчить про доцільність і потребу саме формування сприятливих
організаційних,

економічних,

правових

та

багатьох

інших

умов

для

нормального функціонування системи економічної безпеки держави. Адже,
лише в цьому випадку можна розраховувати на нормальне функціонування
вітчизняної економіки та політичної стабільності, що для нинішнього
становища України є надзвичайно важливим і вкрай необхідним.
Таким чином, у сучасних умовах важливим завданням для української
держави є формування та систематичне забезпечення сприятливих умов для
нормального функціонування системи економічної безпеки держави. Це
обумовлено значимістю економічної складової для державної безпеки, яка
визначає реальні можливості у питанні забезпечення всіх інших видів безпеки.
Відповідно, дієве забезпечення системи економічної безпеки держави можна
вважати однією з ключових передумовою для економічного розвитку України.
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Тематика: Соціологічні науки
ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ
Мельниченко О.В.
студент магістерської програми Чернігівського державного
технологічного університету
Постановка проблеми. Відповідно до даних Державного комітету
статистики станом на початок 2019 р. в Україні чисельність осіб з інвалідністю
становила 2635,5 тис осіб або 6,1 % від загальної чисельності населення нашої
держави [3]. Представленість же даної категорії громадян на сучасному ринку
праці Україні залишається доволі невеликою. Так, відповідно до оприлюднених
даних, в Україні офіційно працевлаштовано близько 30% осіб працездатного
віку, що живуть з інвалідністю [5]. Дещо «скромніші» дані подані Державною
службою

зайнятості

України,

відповідно

до

яких

у

2019

р.

було

працевлаштовано лише 9,8 тис. осіб з інвалідністю [4]. Кількість же осіб з
інвалідністю, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру
становила 4,8 тис. осіб [4].
Відзначимо, що, не зважаючи на наявність різних точок зору щодо
необхідності забезпечення роботою осіб з інвалідністю, створення можливостей
працевлаштування цієї категорії населення є важливим показником їх інтеграції
у суспільне життя, реалізованості людського потенціалу і вирішення проблеми
стигматизації, а також є фактором, що демонструє рівень цивілізованості
суспільства в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інклюзії, інтеграції
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осіб з інвалідністю у сучасний ринок праці України стали предметом
дослідження

низки

науковців,

зокрема:

К.І. Бойко,

Н.В. Добренької,

І.В. Заюкова, О.Я. Стахова та ін. Різні аспекти соціального самопочуття осіб з
інвалідністю в контексті їх працевлаштування перебували у центрі наукових
пошуків

П.С. Алпатової,

П.А. Таланчук,

К.О. Кольченко,

О.П. Щур,

Ю.І. Оболенського та ін.
Мета і завдання статті. Метою статті є дослідження особливостей
ставлення осіб з інвалідністю до сучасного ринку праці України та заходів
держави в межах політики щодо підтримки їх працевлаштування, а також
виявлення їх бажання працювати.
Виклад основного матеріалу. Для дослідження особливостей ставлення до
проблем ринку праці України осіб з інвалідністю ми провели анкетування серед
мешканців міста Ріпки (районного центру Чернігівської області), які мають
другу та третю групу інвалідності. Дослідження було проведене за допомогою
авторської анкети, розробленої разом із науковим керівником та методу
особистого інтерв’ю. Вибіркова сукупність досліджуваних становила – 20 осіб.
Результати опитування засвідчили, що на разі 50% опитаних осіб з
інвалідністю – працюють; 20% – шукають роботу; 10 – не працюють і
відповідно – 20% навчаються. У особистому інтерв’ю, під час проведення
анкетування, працюючі особи з інвалідністю повідомили, що працюють
переважно на тому ж робочому місці, що і до початку захворювання/отримання
травми, 20% зауважило, що внаслідок інвалідності були змушені змінити місце
роботи і працевлаштувалися на менш престижну, і менш оплачувану роботу.
80% опитаних осіб з інвалідністю підтримує ідею про необхідність
працевлаштування. В особистому інтерв’ю більшість опитаних свої відповіді
аргументувало тим, що праця дає змогу підвищити власний добробут, досягти
матеріальної незалежності, сприяє подоланню соціальної ізоляції та розширює
можливості спілкування. Тобто респонденти підкреслили, що можливість
працевлаштування допомагає людям з інвалідністю краще адаптуватися до
соціального

життя,

почуватися

потрібними

суспільству,

бути

більш
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незалежним. Фактично вони відзначили, що можливість працевлаштування
впливає на рівень соціально-психологічної адаптації особи з інвалідністю.
Лише 20% опитаних осіб наголосили, що працевлаштовувати людей з
інвалідністю необхідно лише за наявності таких можливостей. В особистому
інтерв’ю вони повідомили, що, на їх думку, необхідно насамперед підвищити
рівень матеріальної допомоги цим громадянам, оскільки «… не всі інваліди
хочуть працювати через соціальний осуд», «…не бажають працювати через
наявність робочих місць лише на мало оплачувані та непрестижні роботи».
На думку усіх респондентів держава докладає недостатньо зусиль щодо
працевлаштування

зазначеної

категорії

громадян.

Більшість

опитаних

наголосило, що спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю фактично не
створюється, а пропонуються головним чином робочі місця з низьким рівнем
заробітної плати та низьким рівнем професійної кваліфікації.
На думку 100% опитаних осіб місцевій громаді необхідно залучати
додаткові кошти для створення умов щодо можливостей працевлаштування
людей з інвалідністю. В особистому інтерв’ю опитані зауважували на
необхідності реалізації регіональних програм працевлаштування для осіб з
інвалідністю, створення спеціальних робочих місць для цієї категорії
населення, створення без бар’єрного середовища на підприємствах та
організаціях. На думку осіб, що живуть з інвалідністю важливим є
стимулювання

приватних

працевлаштування

осіб

з

підприємців,
інвалідністю

роботодавців
через

розробку

в

контексті
українським

законодавцем дієвих механізмів їх стимулювання та заохочення, наприклад
через зниження ставки податків. Типовими відповідями були: «ОТГ мають
витрачати частину коштів на таких як ми, оскільки ми теж частина громади і
маємо право працювати задля гідного життя», «Повинні діяти місцеві програми
працевлаштування осіб з інвалідністю, оскільки ми є повноправними членами
суспільства».
На думку 80% опитаних осіб з інвалідністю, люди з функціональними
обмеженнями можуть приносити користь для мешканців місцевої громади
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через їх посильну участь у реалізації громадських ініціатив, роботі громадських
організацій, участі у роботі місцевого самоврядування. Ще 20% опитаних
зауважило, що особи з інвалідністю можуть приносити користь для мешканців
місцевої громади лише за умови створення для них відповідних умов. Проте, як
з’ясувалося в ході особистого інтерв’ю, під час анкетування вони мали на увазі
не забезпечення їх якимись особливими перевагами та пільгами, а насамперед,
створення спеціальної інфраструктури, щоб кожен член громади, особа з
інвалідністю мала змогу пересуватися без перешкод у населеному пункті,
відвідувати бібліотеку, Центр надання адміністративних послуг тощо.
На запитання анкети про підтримку/не підтримку законодавчої ініціативи
щодо забезпечення на підприємствах дотримання обов’язкової квоти створення
робочих місць для осіб з інвалідністю 100% осіб з інвалідністю зауважило, що її
підтримують. Свою позицію опитані пояснили тим, що це дієвий і на жаль,
поки що єдиний, механізм гарантування працевлаштування осіб з інвалідністю.
На думку понад 60% опитаних потрібно, «щоб люди з інвалідністю мали
змогу працевлаштуватися на будь-яке підприємство чи організацію і мали рівні
права зі здоровими людьми». Повноцінна участь осіб з інвалідністю на ринку
праці, на їх думку, може забезпечити їм професійну самореалізацію, сприяти
успішній соціальній реінтеграції, подоланню соціальних стереотипів щодо осіб
з інвалідністю. «Особа з інвалідністю,– це не людина, якої треба боятися,
інвалідністю не можна заразитися, це людина яка має так самі права як і всі, і ті
самі бажання. Зокрема, бажання працювати і отримувати за це достойну
зарплатню», – зазначив один із опитаних.
Висновки. У сучасному світі інвалідність як соціальне явище та потреби
людей з інвалідністю перестають бути проблемами окремої людини чи групи
людей, вони набувають загально соціального значення і стають реальною
суспільною проблемою. Її розв’язання вимагає від суспільства та держави, яка
позиціонує себе як демократична та соціальна, не лише значних фінансових
витрат, але й певних морально-психологічних зусиль, спрямованих на
задоволення особливих потреб людей, які мають інвалідність, що допоможе їм
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вийти зі стану ексклюзії і почати жити повноцінним, незалежним життям.
Одним із найефективніших шляхів у цьому сенсі є працевлаштування осіб з
інвалідністю, оскільки саме достойна робота може вивести особу з
функціональними обмеженнями на вищий рівень самореалізації та надати
змогу бути економічно незалежною, а в разі необхідності – забезпечити не
тільки себе, а й свою родину.
Результати ж проведеного анкетування осіб з інвалідністю свідчать, що
вони наразі почувають себе зайвими на сучасному ринку праці України, але
хочуть бути його повноцінними учасниками, зауважуючи, що робота – це
необхідна

умова

не

лише

фінансової

незалежності,

але

і

умова

самореалізованості особистості, її «включеності» у життя громади.
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Тематика: Педагогічні науки
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ТА СЕСТРИНСЬКА СПРАВА
Менів Н.П.
викладач дисципліни «Мікробіологія»
Федорович У.М.
Заслужений працівник освіти України
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія
імені Андрея Крупинського»
м. Львів, Україна
Актуальність проблеми. Професійна освіта на початку XXI століття
вступила в новий етап свого розвитку. Сучасне суспільство потребує
спеціалістів високого рівня, всебічно підготовлених, із розвинутим творчим
мисленням, здатних гнучко реагувати на різноманітні інноваційні процеси та
використовувати їх у своїй професійній діяльності. Одним з найактуальніших
завдань вищої освіти є необхідність приділяти увагу професійній підготовці
студентів з обмеженими можливостями [3].
Важливість вирішення окресленої проблеми зростає, адже люди з
особливими потребами мають обмежені адаптаційні можливості, що часто
спричиняє соціальну дезадаптацію й ускладнює процес їхньої інтеграції в
суспільство, як майбутніх фахівців. Труднощі, які виникають під час навчальної
діяльності, а саме в період позааудиторної роботи, значно легше переносяться,
якщо в навчальному процесі у вищих навчальних закладах присутнє успішне
вирішення соціальної та психологічної адаптації [3].
Зростання чисельності людей з інвалідністю в Україні висуває низку
проблем,

пов'язаних

з

їх

соціалізацією,

зокрема

з

освітою

та

працевлаштуванням. З-понад 2,6 млн громадян з інвалідністю майже 880 тис
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людей працездатних, готових внести посильний вклад у розбудову нашої
держави. Шанси таких людей на працевлаштування зростають на 80% при
набутті ними вищої освіти. Особливе місце в системі вищої освіти України
займає інтегрована форма навчання студентів з інвалідністю разом з іншими
студентами, головною умовою якої є забезпечення рівного доступу до навчання
і рівних прав на отримання вищої освіти [1].
Людина, позбавлена слуху, неспроможна сприймати звукові сигнали,
необхідні для повноцінного пізнання навколишнього світу, не здатна
контролювати вимову різних звуків, унаслідок чого обмежуються можливості її
спілкування з людьми та інтеграції у суспільство. Відсутність або недорозвиток
функції мовлення, в свою чергу, призводить до порушень у розвитку інших
пізнавальних процесів і, головним чином, словесно-логічного мислення [2].
Мета дослідження. Висвітлити інтеграцію молоді з особливими
потребами в освітнє середовище і у суспільство, та допомогу їм у здобутті
фахових знань, отримання професії, самореалізації, досягнення успіху в житті і
подальшій кар'єрі, відчути себе повноправними членами суспільства.
Матеріали та методи дослідження. Для цього в межах вищого
навчального закладу, необхідно забезпечити вільний архітектурно-освітньокомунікаційний простір, в якому студенти з інвалідністю можуть безпечно
пересуватись, навчатись і спілкуватись. Інтегрований студентський колектив
можна розглядати як мікромодель соціального середовища [1].
Виклад власне матеріалу дослідження. В нашій практичній діяльності
зі студентами з вадами слуху та зору доводиться працювати за трьома
методиками розпізнавання мовних символів. Перший – це використання
залишкового слуху. Викладачу під час роботи з такими категоріями студентів
слід пам’ятати про виразність і чіткість вимови. Слід зазначити, що в особи з
повною втратою слуху відсутня здатність сприймати на слух всі звуки
навколишньої дійсності. Це, в свою чергу, впливає на рівень накопичення
словникового запасу, розуміння сприйнятої інформації та на стан мовленнєвого
і загального розвитку людини в цілому. Застосування студентами із
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залишковим слухом звукопідсилюючої апаратури, в даному випадку – слухових
апаратів, розширює їхні можливості сприймання інформації за допомогою
слухового аналізатора. При використанні слухових апаратів звуки мовлення
стають розбірливими та чіткими. Другим основним методом є – читання по
губах. Цей метод допомагає нечуючій особі доповнювати слухові враження,
розуміти співрозмовника, порівнювати свою вимову з вимовою інших людей.
Читання по губах є дуже важливою складовою у правильному розумінні
дактильно-жестової мови. Люди з вадами слуху значну увагу приділяють міміці
та жестам, виразам обличчя, мові тіла співрозмовника. В даному випадку
відіграє велику роль чіткість і виразність рухів губ та рук, для покращення
сприйняття матеріалу, який викладає педагог. Особливої уваги заслуговує
зорове сприйняття мовлення, яке зростає в залежності від ступеня порушення
слуху. Досліджено що, читаючи по губах, люди з вадами слуху можуть
прочитати лише 30% інформації, 70% – просто вгадують. Адже під час
мовленнєвого акту мімічні м’язи обличчя іноді повторюють свої рухи під час
відтворення різних букв чи звуків. Отже, читання по губах вимагає значної
концентрації уваги, що призводить до швидкої стомлюваності та втоми. Це
одна з умов навчальної діяльності, яка перешкоджає інтенсифікації навчального
матеріалу, в результаті чого процес засвоєння матеріалу буде значно знижений,
якщо студент стомлений. Технологія навчального процесу в такій групі
передбачає використання ряду прийомів, зокрема розбірливої артикуляції,
подачі матеріалу „обличчям до обличчя”, вповільнення темпу лекції тощо [3].
При організації інклюзивного навчання

слід ураховувати труднощі

сприйняття навчального матеріалу студентами з сенсорними вадами. При
цьому важливим є чітке розуміння того, в який спосіб студенту зручніше
сприймати цей матеріал (візуально, на слух, на дотик) [1].
Розроблено по всіх дисциплінах спеціалізації «Сестринська справа»
аудіолекції з викладенням матеріалу згідно типових навчальних програм.
Специфіка навчання незрячих студентів і тих, хто має значний відсоток
втрати зору, зводиться до того, що вся інформація (тексти лекцій, підручники,
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рисунки, графіки, таблиці тощо) повинна пред'являтися їм в альтернативному
форматі — в озвученому вигляді або за Брайлем. Завдяки спеціальним
комп'ютерним технологіям студенти з вадами зору мають можливість читати чи
прослуховувати плоскодруковані тексти; самостійно виконувати письмові
роботи (в електронному варіанті); редагувати тексти; використовувати
Інтернет, зокрема для пошуку інформації, спілкування, дистанційного
навчання. Інформація з комп'ютера сприймається незрячими студентами двома
способами: за допомогою синтезатора мови (на слух) і за допомогою
брайлівського дисплей-рядка (тактильно) [1].
Підтримка навчання студентів із інвалідністю передбачає широкий спектр
послуг, зокрема: забезпечення роздатковим матеріалом; додаткові консультації
викладачів; надання додаткового часу на складання іспитів, заліків і
контрольних робіт; надання студентам дозволу на аудіозапис лекцій; надання
послуг тьюторів; інструкторів з орієнтування в архітектурному середовищі ВНЗ
тощо [1].
Важливе значення для успішного навчання студентів з інвалідністю має
впровадження у навчальний процес спеціальних технологій навчання, зокрема
комп'ютерних, інформаційних, мультимедійних, дистанційної освіти тощо[1].
Зокрема,

на

практичних

заняттях

розроблено дидактичний матеріал

з

дисципліни

«Мікробіологія»

з різноманітних розділів: морфології

батерій, культуральних властивостей мікроорганізмів, фотографій інфекційних
захворювань тощо.
На лекційних та практичних заняттях викладач має можливість подати
лекційний матеріал в перекладі професійного сурдолога. А на практичних
заняттях викладач разом із сурдологом контролює практичну роботу студентів,
використовуючи мульмедійні презентації практичних занять, дотримуючись
правил техніки безпеки при роботі в лабораторіях медичного профілю.
Тьюторський супровід — це індивідуальна форма підтримки навчання
студентів з інвалідністю. Тьютори допомагають студентам з інвалідністю при
користуванні

технічними

засобами

навчання

та

офісною

технікою,
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трансформують навчально-методичні матеріали в адаптовану форму залежно
від нозології та групи інвалідності студента [1].
При організації технічного супроводу насамперед слід ураховувати і, по
можливості, компенсувати труднощі сприйняття навчального матеріалу
студентами з сенсорними вадами. При цьому важливим є чітке розуміння того,
в який спосіб студенту зручніше сприймати цей матеріал (візуально, на слух, на
дотик) [1].
Спеціалізований технічний супровід навчання студентів із вадами слуху
включає: забезпечення індивідуальними слуховими апаратами; обладнання
аудиторій FM- і петльовими системами, технічними засобами навчання для
візуального сприйняття інформації; організацію сурдо-перекладу навчального
процесу; забезпечення студентів дидактичними матеріалами; надання послуг
тьюторів-консультантів з навчальних дисциплін та з користування технічними
засобами та медіатекою тощо.
Висновки. Студенти з інвалідністю в інтегрованому колективі набувають
знань та

навиків з дисциплін спеціалізації «Лабораторна діагностика» та

«Сестринська справа». Вони мають можливість повноправного навчання, для
чого створені відповідні умови проживання.
Таким чином, приймаючи на навчання студентів з інвалідністю, ВНЗ
мають забезпечити технічний супровід їх навчання, необхідне дидактичне
забезпечення, умови для самостійної роботи та тьюторський супровід. При
цьому необхідно застосовувати індивідуальний підхід.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА В
ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
Менчинський Юрій Броніславович
Магістр Житомирського національного агроекологічного університету
Котков Володимир Іванович
Житомирський національний агроекологічний університет
к.т.н., доцент.
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моб тел. 0974018362
Аналіз структури тракторного парку показує, що питома вага дизельних
двигунів зростає. Така тенденція спостерігається, як в розвинутих країнах світу,
так і в країнах, що розвиваються. Це пояснюється, як кращою паливною
економічністю (до 30-35% в порівнянні з бензиновими) так і більшою
пристосованістю до інших палив, що є дуже важливими у зв’язку зі
зменшенням запасів нафти і подорожчанням нафтопродуктів. Дослідження
дизельних двигунів показали, що вони можуть працювати, не тільки на
дизельному пальному, але й на його альтернативних видах. Аналіз показав, що
замінниками дизпалива можуть бути: спирти, ефіри, водень, водно-паливні
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емульсії, газові конденсати, газоподібні палива, рослинні олії. Враховуючи
особливості робочого процесу, найбільший інтерес представляють три останні.
Газові конденсати є сумішшю різних фракцій, що википають в межах 70330оС. Випробування дизелів з відповідним регулюванням паливної апаратури
(для компенсації зниження циклової подачі за рахунок меншої густини газових
конденсатів) не виявили відхилень в їх роботі. Важливою особливістю є
зниження до 10% димності та зменшення нагароутворень на стінках циліндрів
і днищах поршнів за рахунок меншого вмісту високо киплячих вуглеводнів.
Відмічено

також

меншу

схильність

розпилювачів

форсунок

до

закоксовування, кращі пускові якості в умовах низьких температур.
Основною проблемою застосування природного газу є його низьке
цитанове число. Пуск холодного двигуна, робота в режимі холостого ходу та
при невеликих навантаженнях практично неможливі. Під час використання
даного палива на дизельному двигуні необхідно встановлювати дві автономні
системи: для ДП (запальну) та для газоподібного палива (робочу). Частина
запального палива повинна становити 7 - 18%.
В двигунах, які працюють на газоподібному паливі, витрата пального
дещо збільшується на режимах часткового навантаження. Це пояснюється тим,
що швидкість згоряння природного газу знижується із зменшенням частоти
обертання колінчастого вала через збільшення коефіцієнта надлишку повітря.
Димність випускних газів під час реалізації газодизельного циклу значно
менше, ніж у звичайного дизеля. Особливо це характерно для режимів
максимального крутного моменту і при перевантаженнях двигуна.
Для широкого використання природного газу представляє інтерес
конвертування існуючих

базових дизелів у газодизелі, які при цьому

набувають важливої експлуатаційної якості – двопаливності. Робота газодизеля
через відсутність системи запалювання робочої суміші може здійснюватися
лише на двох видах пального одночасно. Найчастіше газоподібне пальне
подається до циліндра у вигляді газово повітряної суміші на впуску, а в кінці
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процесу стискування впорскується запальна доза дизельного пального, яке
після самозаймання підпалює газо-повітряну суміш.
Робочий процес газодизеля з якісним регулюванням потужності має деякі
особливості горіння, які залежать від навантаження. Він характеризується
більшою жорсткістю роботи, тепловою напруженістю деталей камери згоряння,
особливо за умови збагачення газово-повітряної суміші та зменшенні
запалювальної дози рідкого пального.
Палива на основі рослинних олій. Хімічний склад рослинних олій
різноманітний: існує різниця не тільки між оліями різних рослин, але і між
оліями однієї тієї ж рослини, до чого призводить технологія збирання та
переробки. Оскільки олії мають близьку до дизпалива самозаймистість і
теплоту згоряння, то вони створюють йому хорошу альтернативу. Із багатьох
відомих видів олій найбільш придатною для виробництва пального для
дизельних двигунів в Україні є ріпакова.
Існує

декілька

технологій

використання

біопального

для

ДВЗ,

виробленого з насіння ріпаку.
Необроблена холодно пресована олія. Відомо, що під час роботи дизелів
на рослинних оліях з безпосереднім їх впорскуванням в системі паливоподачі і
на стінках камери згоряння утворюються смоло- і лакові відкладення Це
призводить до збільшення витрати олії і прискореного зносу деталей
циліндропоршневої групи. Щоб усунути даний недолік необхідно, щоб робочий
процес відбувався за більш високих температур.
Інший недолік зумовлюється надто високою в’язкістю ріпакової олії, яка
приблизно у 15 разів перевищує відповідний показник ДП. Щоб її
використовувати необхідно певним чином модифікувати систему паливоподачі
двигуна. Порівняно невисока температура застигання олії (мінус 2оС) викликає
потребу в її додатковому підігріві.
Ріпакова олія холодного пресування з присадками. Шляхом додавання
присадок до холодно пресованої, фільтрованої з насіння ріпаку олії одержують
паливо, яке придатне для використання у двигунах різних поколінь без
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конструктивних змін. В’язкість даного палива значно вища, ніж в’язкість
дизельного пального, а її цитанове число при цьому в свою чергу вище, ніж у
необробленої олії.
Ріпакова олія холодного пресування в суміші з дизельним паливом. Через
надмірну густину і незадовільні фізико-хімічні властивості виникає проблема у
приведені багатьох показників до таких, що відповідають вимогам ДСТУ для
палива, що використовуються в дизельних двигунах. В даному випадку
пропонується змішувати ріпакову олію з дизельним паливом. За таких умов
можна дещо зменшити її незадовільні експлуатаційні властивості. На даний час
співвідношення суміші ріпакової олії та дизельного палива, рекомендується в
широких межах - від 0,75:0,25 до 0,25:0,75.
Ріпакові ефіри. Даний вид пального одержують в результаті процесу
етерифікації – обміну молекули гліцерину з трьома молекулами метанолу за
високої температури і в присутності каталізаторів. Важливою ознакою даного
пального є те, що при його використанні паливна апаратура не потребує змін в
конструкції. Однією із перешкод широкого впровадження ріпакових ефірів, як
альтернативного пального для дизельних двигунів, є його нижча, порівняно з
дизельним, якість за основними фізико-хімічними показниками. Також відомо,
що динамічна в’язкість ефірів порівняно з дизельним пальним збільшується
майже в двічі, що призводить до зменшення кута розкриття струмини пального
та збільшення далекобійності. Внаслідок цього до 79% пального потрапляє на
стінки камери згоряння, що зменшує частку об’ємного сумішоутворення і
негативно впливає на процес згоряння. Дані негативні показники можна
зменшити, якщо дане паливо виготовляти за чітко визначеною схемою
виробництва. Фізико-хімічні показники залежать також і від якості ріпакової
олії, тобто сортів та процесу переробки насіння ріпаку.
Традиційна технологія виробництва біопалива з рослинних олій полягає в
реалізації реакції етерифікації рослинних олій за допомогою метилового спирту
в присутності каталізатора.
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Ефіри на основі

оливи редьки олійної отримують в реакторах,

розроблених для ефективної етерифікації рослинних олив. Всі компоненти
біодизеля - олива, метиловий спирт, каталізатор, стисле повітря, повинні бути
безводними. Спирт застосовують чистий 99,9%. Гідроокис натрію повинен бути
індустріальним, також 99,9%, у формі кристалів. Ніякі інші компоненти не
допустимі.
Оливу ретельно титрують, щоб можна правильно визначити кількість
необхідного каталізатора. Її кислотне число повинне бути не менше, ніж сім.
Олію подають в реактор за температури 55-60оС.

Тематика: Інші пофесійні науки
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИЛ МЕЖДУ
ОСЯМИ АВТОМОБИЛЯ LANOS
Мисюра Н.И.1
Коханенко В.Б.2
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет1
Национальный университет гражданской защиты Украины2
Анализ изменения суммарных динамических нормальных реакций [1, 2]
на колесах каждой оси автомобиля показывает, что имеет место не полное
использование удельной тормозной силы на колесах задней оси.
Идеальному процессу торможения с одновременным доведением до
грани блокирования всех колёс соответствует классическое уравнение [1]


b
h
 z
L
L

где

b, h

,

(1)

– координаты центра масс транспортного средства;

L – продольная база транспортного средства;
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z

– коэффициент торможения.

В классической литературе [1, 2] дана оценка изменению коэффициента
распределения тормозных сил между осями автомобиля при торможении с
блокированными

колесами.

Однако

влияние

изменения

коэффициента

распределения тормозных сил между осями автомобиля с учетом фаз процесса
торможения на эффективность торможения ранее не рассматривалось.
Решение

поставленной

проблемы

обеспечивается

использованием

обобщения и анализа известных научных результатов с использованием
методов классической механики и математического моделирования.
Для оценки минимального различия между значениями нормальных
осевых реакций, определяемых из выражений по классической [1, 2] и
уточненной [3] теории торможения автомобиля, воспользуемся полученными
уравнениями для нормальных реакций
h  rд 
b
Rz1  Ga    z 
,
L 
L

(2)

h  rд 
a
Rz2  Ga    z 
,
L 
L

(3)

где Ga – вес автомобиля; a – координата центра масс автомобиля; rд –
динамический радиус колес автомобиля.
Предположим, что, имея идеальное устройство для распределения
тормозных сил, возможным есть доведение передних и задних колёс до предела
блокирования. При этом в соответствии с уточненной теорией тормозные силы
на осях будут отличаться от классических и соответствуют уравнениям [3]
h  rд 
b
PT 1  Ga      z 
,
L 
L

(4)

h  rд 
a
PT 2  Ga      z 
.
L 
L

(5)

где  – коэффициент сцепления колес с опорной поверхностью дороги.
С использованием известных классических [1, 2] и представленных [3]
зависимостей, на примере автомобиля Lanos, получены расчётные значения
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идеального коэффициента распределения тормозных сил между осями,
представлены на рис. 1, при следующих параметрах: автомобиль со
снаряженной массой (a=0,959 м, b=1,561 м, h=0,561 м, hw=0,63 м, L=2,52 м;
rсв=0,28 м, Ga=10960 H).
Анализ кривых (см. рис. 1) показывает, что величина коэффициента
распределения тормозных сил между осями автомобиля при заблокированных
колёсах (кривая 2) расположена выше кривой 1 (при неблокированных
колесах).

При

этом

в

случае

торможения

легкового

автомобиля

с

неблокированными колесами коэффициент распределения тормозных сил
изменяется в меньших пределах, чем при блокированных. Максимального же
значения достигает коэффициент распределения тормозных сил между осями
при любом нагрузочном состоянии легкового автомобиля в случае достижения
предела блокирования всех колес.

1 – кривая, соответствующая торможению колёс без блокирования;
2 – кривая, соответствующая торможению при всех заблокированных
колёсах
Рис. 1. Изменение коэффициента распределения тормозных сил между
осями легкового автомобиля Lanos
Следовательно, идеальный коэффициент распределения тормозных сил с
увеличением коэффициента торможения в случае неблокированных колес
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обеих

осей

автомобиля

изменяется

в

меньших

пределах,

чем

при

блокированных, на 18,7–19,6%.
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Тематика: Педагогічні науки
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗНАНЬ ЧЕРЕЗ
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ
МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ
Михалик І.П.
КВНЗ «Ковельський медичний коледж»;
викладач медичної біології
Людина освічена – це та, яка знає,
де знайти те, чого вона не знає
Георг Зиммель
Сьогодні не знайдеться жодної людини, яка б не розуміла ролі й місця
освіти. Освіта складає основу розвитку людства, від її якості і стану залежить
соціально-економічний прогрес кожної держави. Національною доктриною
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розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що одним із пріоритетних
напрямів її розвитку є впровадження в усі ланки освітньої галузі сучасних
новітніх технологій, що забезпечить подальше вдосконалення навчальновиховного процесу, підвищення якості, доступності і ефективності освіти,
вироблення у підростаючого покоління вмінь і навичок, необхідних для
практичного використання у сучасному інформаційному середовищі [1; 5].
Нам важливо, щоб студенти не тільки мали міцні знання з предмету, а й
могли ними скористатись у нестандартних ситуаціях. Тому ми повинні шукати
нові підходи до викладання предмету, особливо при недостатній кількості
годин та великому обсязі матеріалу.
Дисципліни, що входять до циклової комісії природничо-наукової
підготовки

покликані стати фундаментом для формування у студентів

професійних компетенцій,

розвитку клінічного мислення та причинно-

наслідкових зв’язків. Усвідомлюючи свої завдання, викладачі нашої циклової
комісії вбачають основним у діяльності – упровадження та пошук нових форм
та методів навчання, що дають можливість студентам отримати стійкі знання та
практичні навички.
Традиційним і часто використовуваним прийомом у методиці
викладання

медичної біології є робота з картками, що містять індивідуальні

завдання для студентів. У підготовці таких матеріалів, безумовно, дуже зручно
використати комп'ютер. За допомогою комп'ютера викладач може швидко
скласти кілька варіантів тестів, кросвордів й інших перевірочних робіт.
Переваги мультимедійних технологій, в порівнянні з традиційними,
різноманітні: наочне подання матеріалу, можливість ефективної перевірки
знань, розмаїття організаційних форм у роботі студентів

і методичних

прийомів у роботі викладача [3, с. 8].
Багато біологічних процесів відрізняються складністю. Діти з образним
мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні
зрозуміти процес, вивчити біологічні явища.

Розвиток їх абстрактного

мислення відбувається за допомогою образів. Мультимедійні анімаційні моделі
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дозволяють сформувати у свідомості студента цілісну картину біологічного
процесу, формувати базові знання про принципи функціонування і структуру
біологічних систем, про взаємозв'язки між біологічними системами та
середовищем.

Інтерактивні

моделі

дають

можливість

самостійно

«конструювати» біологічні процеси, виправляти свої помилки, самонавчатися,
оволодівати методологією наукового пізнання світу та формувати основи
здорового способу життя [5, с. 14].
Використання комп'ютера на занятті дозволяє зробити процес навчання
мобільним, чітко диференційованим та індивідуальним. Застосування ІКТ
сприяє вирішенню проблеми змісту навчання , його нових форм і методів,
значно

підвищує рівень мотивації, розширює можливості

самостійної

навчальної діяльності студентів у процесі вивчення курсу.
Відомо, що «краще один раз побачити, ніж сто разів почути».
Застосування

мультимедіа

дозволяє

об’єднати

текст,

звук,

графічне

зображення, відео, флеш-анімації, дає можливість дуже швидко опрацювати
інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між
різними об’єктами і явищами, будовою та функціями. Шляхом застосування
мультимедійних засобів одержую дві переваги – якісну та кількісну. Якісна
перевага очевидна, так як багато дітей з низьким розвитком образного
мислення важко засвоюють образні поняття, а інтерактивні моделі дозволяють
сформувати цілісну картину біологічного процесу, розглянути його поетапно,
порівняти, зробити висновки. Важливе значення має також і розвиток
пізнавального інтересу студентів до занять з використанням мультимедіа, що
має загальне психологічне підґрунтя. Студенти переходять від звичайної
цікавості до допитливості і як наслідок – до розкриття причинно-наслідкових
зв’язків [4].
Щоб навчити студентів, зацікавити їх, стимулювати їх пізнавальну
діяльність сформувати професійні та особистісні якості на заняттях медичної
біології пропоную студентам роботу над проектами.
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Метод проектів є
Проектна

діяльність

один із видів позааудиторної самостійної роботи.
сприяє

розвитку

ініціативи,

самостійності,

організаторських здібностей, стимулює процес саморозвитку [1].
Теми проектів, які я пропоную, стосуються найбільш актуальних питань,
які

затверджені

типовою програмою

з

предмету.

Досвід

проведення

презентацій- захистів проектів показав високу активність студентів, так як
теми, які я пропоную для опрацювання, мають практичну цінність як для
майбутньої професійної діяльності, так і в повсякденному житті.
Найбільш актуальним сьогодні є проблемне навчання.
Важливе місце у формуванні клінічного мислення, при вивченні медичної
біології, має робота в малих групах, коли студентам пропонується вирішити
складні проблемні ситуації, що потребують колективних знань.
Дана робота також сприяє набуттю комунікаційних навичок, вміння
спілкуватися, вислуховувати один одного, прислухатися до думки колег та
приймати спільне рішення.
Одним з ефективних і цікавих для студентів методичних прийомів, який
використовую в групах, є прийом «Фішбоун». Дослівно він перекладається з
англійської як «Скелет риби» і спрямований на розвиток критичного мислення
студентів.
Суть цього методичного прийому – встановлення причинно-наслідкових
взаємозв’язків між об’єктом аналізу і факторами, які впливають на нього, та
здійснення обґрунтованого вибору. Додатково метод дозволяє розвивати
навички роботи з інформацією та вміння ставити і вирішувати проблеми.
На практичних заняттях з медичної біології, після опрацювання
малюнків,

мікропрепаратів,

структурно-логічних

схем,

всі

студенти

поділяються на три групи і кожна отримує завдання, яке передбачає
використання прийому «Фішбоун».
Перша група наводить причинно- наслідкові зв’язки розвитку аскаридозу,
друга група- ентеробіозу, третя- трихінельозу.

499

Професійна гра- це майже репетиція елементів професійної діяльності
майбутнього спеціаліста. Серед форм та методів ігрового навчання значне
місце займають методи аналізу конкретних ситуацій, “мозкові атаки”,
інтелектуальні розминки тощо.
Ділова гра розвиває пізнавальний інтерес, активізує розумову діяльність.
Гра розвиває спостережливість, вчить робити висновки, зіставляти окремі
факти [2].
На заключному етапі занятті, для перевірки знань студентів я
використовую технологію кейс - методу як ситуаційної методики.
Використовуючи цей інтерактивний метод навчання реалізуються майже
всі практичні знання, а також уміння прогнозувати різні ситуації, вести бесіду,
висловлювати

свою

думку,

відстоювати

свої

погляди,

переконувати

співбесідника, адекватно сприймати критику, аналізувати та робити висновки.
Підводячи підсумок хочу підкреслити, що використання інформаційних
технологій дозволяє провести заняття на якісно новому рівні, врахувати
психологічні особливості кожного студента, значно посилити їх інтерес до
вивчення предметів природничо-наукових дисциплін, розвивати логічне
мислення студентів, навички пошуку інформації, групової роботи, формувати
ключові компетентності студентів, тим самим покращити якість їх знань з
предмету.
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Тематика: Економічні науки
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мікуліна М.О.
Кандидат економічних наук
Сумський національний аграрний університет
Одним із найважливіших напрямків фінансової політики підприємств на
сучасному етапі є формування стратегії формування фінансових ресурсів, яка
повинна бути спрямована на забезпечення зростання прибутку, мінімізацію
фінансових ризиків, забезпечення необхідної ліквідності. Вирішення цих
питань у період розвитку ринкових відносин є однією із важливих умов
діяльності підприємств, досягнення стійкого і збалансованого їх розвитку.
Розвиток

ринкових

відносин

потребуються

невідкладного

господарства

з

питань

конкурентноздатності

та

вирішення

підвищення

продукції

особливості

умов

сьогодення

проблем

галузі

сільського

в

ефективності

вітчизняних

виробництва

та

сільськогосподарських

товаровиробників. Разом з тим на сьогодні відчувається нагальна потреба
поліпшення

методичних

засад

фінансової

безпеки

розвитку

сільськогосподарських формувань з урахуванням їх галузевої специфічності та
складних економічних умов трансформаційного періоду.
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Фінансове забезпечення – вагомий складовий елемент фінансового
механізму. «Фінансове забезпечення відтворювального процесу – це покриття
відтворювальних витрат за рахунок фінансових ресурсів, що акумулюються
суб'єктами

господарювання

і

державою».

О.

Кашенко

вказує,

що

«…фінансування – це забезпечення необхідними фінансовими ресурсами
витрат на розвиток сільського господарства, які здійснюються за рахунок
власних коштів суб‘єктів господарювання, асигнувань з державного бюджету
та інших фінансових джерел. Тобто, фінансування за таким уявленням має
функцію грошового покриття витрат, можна розглядати як фінансове
забезпечення процесу відтворення» [1, с.72].
Нестійкий

фінансовий

стан

підприємств

є

причиною

неплатоспроможності, погіршення фінансових показників, що призводить до
незапланованих втрат, не досягнення необхідного фінансового результату або
банкрутства.
Своєчасна оцінка фінансової безпеки сільськогосподарських формувань є
передумовою запобігання фінансових загроз і негативних фінансових явищ у
виробничій

діяльності

фінансових

втрат,

сільськогосподарських
а

в

подальшому

формувань,
стабілізації

захисту

їх

діяльності

сільськогосподарських формувань і розвитку в умовах конкурентного
економічного стану.
Фінансовий стан формувань, як вже зазначалося, значною мірою
залежить від рівня ефективності використання ресурсів, що вимагає детальної
оцінки та прийняття відповідних рішень. Численні ризики супроводжують
діяльність формувань в умовах переходу до ринкової економіки. У групі
фінансових ризиків за ступенем небезпеки вирішальну роль відіграє ризик
зниження фінансової стійкості.
Фінансова стійкість – це результат діяльності, який свідчить про
забезпеченість формувань власними фінансовими ресурсами, рівень їх
використання та напрями розміщення. Вона тісно пов’язана з ефективністю
виробництва а також із кінцевими результатами діяльності формувань.
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Зменшення обсягів виробництва, збиткова діяльність, висока собівартість
продукції спричиняють втрату фінансової стійкості [2, с.28].
Ступінь допустимого рівня цього ризику визначається з урахуванням
таких параметрів, як обсяг основних фондів, власного капіталу, виробничого
потенціалу, а також рівня рентабельності. Чим більшим капіталом, зокрема
власним, володіє формування, тим менш воно чутливе до ризику зниження
фінансової стійкості. У процесі формування ефективної політики управління
цим ризиком особливу увагу слід приділяти профілактичним заходам
(уникнення, мінімізація, локалізація та поділ ризиків), системі внутрішнього
страхування [4, с.404]. .
Фінансова безпека сільськогосподарських формувань має включати в
себе не тільки оцінку результатів діяльності господарюючого суб’єкта та
своєчасний контроль за діяльністю сільськогосподарських формувань, але і
фінансову діагностику, що має на меті виявлення відхилень від нормального
фінансового стану і причин, що спричинили негативні процеси [4, с.135].
Система заходів внутрішнього страхування ризиків зниження фінансової
стійкості має завданням забезпечити нейтралізацію негативних явищ у процесі
економічного розвитку формувань. Основними можливими заходами тут є
забезпечення компенсації можливих збитків за рахунок системи штрафних
санкцій та формування системи додаткового доходу, резервування частини
ресурсів [1, с.98].
Економічне зростання сільськогосподарського формування, незалежно
від

його

форми

власності,

обумовлено

ефективним

використанням

можливостей, що, в свою чергу, визначаються, зовнішнім і внутрішнім бізнессередовищем. Головні умови комерційного успіху діяльності будь-якої бізнесодиниці – своєчасне максимальне задоволення споживчого попиту на основі
вдосконалення виробництва продукції, вивчення динаміки попиту та ринкової
кон’юнктури, кваліфікованого управлінні діяльністю.
Важливими

економічними

умовами

функціонування

сільськогосподарських формувань є економічна самостійність, рентабельність,
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самофінансування,

фінансова

стійкість,

ліквідність,

безризикованість,

відповідальність за результати фінансової та господарської діяльності. Для
забезпечення

цих

умов

кожному

сільськогосподарському

формуванню

необхідно розробити певну економічну стратегію безризикованості. З цією
метою

слід,

визначитись

сільськогосподарських

з

чинниками

формувань;

ризикованості

здійснити

детальний

діяльності
фінансово-

економічний аналіз; оцінити підприємницькі ризики, які виникають на
виробництві;

визначити

шляхи

зниження

ступеня

ризику

діяльності

сільськогосподарських формувань.
Список літератури:
1. Кашенко О.Л. Системне уявлення фінансів [Текст] / О.Л. Кашенко. –
Суми: Видавництво «Довкілля», 2001. – 98 с.
2.

Мікуліна

М.О

Фінансова

діагностика

сільськогосподарського

підприємств: можливості традиційного підходу [Текст] / М.О. Мікуліна //
Вісник СНАУ. Серія «Фінанси і кредит». – 2005. – №1. – С. 26-34.
3 . Мікуліна М.О. Фінансова безпека розвитку сільськогосподарських
формувань/ М.О. Мікуліна, Ю.В. Скрипник // Вісник Сумського національного
аграрного університету. Серія „Фінанси і кредит”. – 2007. – №2. – С. 132-137.
4. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємств
[Текст]: науковометодичне видання / За ред. проф. А.В. Чупіса. – Суми:
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Тематика: Педагогічні науки
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВМЕДИКІВ ДО ІСПИТУ З МІЖНАРОДНИХ ОСНОВ МЕДИЦИНИ IFOM
Мішина М.М.
Харківський національний медичний університет
д. мед. н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології
ім. проф. Д.П. Гриньова
Кочнєва О.В.
Харківський національний медичний університет
к. мед. н., старший викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім.
проф. Д.П. Гриньова
В сучасних умовах трансформації освіти в українському суспільстві
особливої значущості набувають питання інтеграції вищої медичної школи
України до загальноєвропейського освітнього простору. Розв’язання цієї
проблеми бачиться у реформуванні системи підготовки кадрів згідно з
міжнародними вимогами. Інтеграційні заходи в освітній політиці європейських
країн, насамперед країн-учасниць Болонського процесу, базуються на спільних
вимогах, критеріях, стандартах, але зі збереженням національної специфіки.
Входження національної вищої школи в європейський освітній простір є
складним і багатоаспектним завданням, яке вимагає рішення багатьох питань як
на державному рівні, так і в кожному окремому вищому навчальному закладі.
Україна, визначивши стратегічні орієнтири щодо входження в Європейський
простір вищої освіти, здійснює модернізацію системи освіти в контексті
європейських вимог. Проблематика реформи освітньої сфери та участі України
у процесах євроінтеграції вимагають значних змін у підходах до навчання
майбутніх лікарів.
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З метою наближення до європейських стандартів для студентів-медиків
закладів вищої освіти було впроваджено комплексний екзамен, який включає
іспит з міжнародних основ медицини IFOM.
Для підвищення ефективності навчання за міжнародними стандартами
необхідно проводити зміни в системі вищої освіти та впроваджувати
інноваційні технологій.
Сучасна

організація

навчального

процесу

є

провідним

шляхом

підвищення якості вищої медичної освіти у Харківському національному
медичному університеті (ХНМУ).
Ефективною
застосування

у

формою

використання

навчальному

процесі

інноваційних

платформи

технологій

USMLE-Rx

є

компанії

MedIQ Learning (США, Каліфорнія).
За даними статистики, кожен четвертий лікар в Сполучених Штатах
Америки є іноземцем, який отримав медичну освіту за межами цієї країни.
Отримати ліцензію на медичну практику в Америці дуже не просто. Лікар, який
отримав кваліфікацію за кордоном повинен пройти сертифікацію. Для визнання
диплома, потрібно пройти декілька ліцензійних медичних іспитів, які
вважаються одними з найскладніших у світі.
Іспит USMLE, складається з трьох частин (або Steps), кожен з яких
перевіряє здатність лікаря застосовувати свої медичні знання і навички.
Step 1 (Basic Medical Sciences) – це іспит з тестовими питаннями (multiplechoice questions), який перевіряє здатність студента використовувати знання
базових наукових дисциплін в клінічних умовах. Під базовими дисциплінами
маються на увазі анатомія, фізіологія, патологія, фармакологія, мікробіологія,
ембріологія, біохімія та ін. Зазвичай іспит складається американськими
студентами в кінці другого курсу.
Тест Step 1 призначений для оцінки основних фундаментальних наукових
знань, зокрема з мікробіології та імунології. Більшість питань припускають
інтерпретацію матеріалу по графіках і таблицях з метою виявлення великих і
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мікроскопічних патологічних і нормальних показників, а також для вирішення
проблем, шляхом застосування основних наукових принципів.
Іспит Step 1 побудований за інтегрованим планом, який утворює
основний науковий зміст відповідно до загальних принципів і системами
окремих органів. Питання тесту класифікуються залежно від того, чи
зосереджені вони на поняттях і принципах, важливих для всіх систем органів
або ж в рамках окремих органів та систем.
Застосування платформи USMLE-Rx в навчальному процесі надає
широке коло можливостей. Для студентів – це підготовка до складання
інтегрованого тестового іспиту «Крок», тренування у розв’язанні завдань
підвищеної складності, поглиблене опрацювання окремих розділів дисциплін.
Також студент отримує можливість підготуватись до пари за допомогою
теоретичного матеріалу та відео, ефективно навчатися та перевіряти себе за
допомогою тестів та робочого зошита (workbook), відтворювати ліцензійний
іспит Step 1.
Платформа USMLE-Rx також використовується викладачами медичного
вишу в процесі підготовки і проведення лекційних та практичних занять.
Програма надає можливість вивчити тестові завдання різного рівня
складності, також є детальне роз’яснення до кожного тесту та надання
тематичного матеріалу для кожного розділу, налаштування тестів за рівнем
складності та відтворення ліцензійного іспиту Step 1.
Використання доступу USMLE-Rx надає змогу демонструвати студентам
підібрані лектором відеоматеріали, типові тести, а також флеш-карти. На
заняттях викладач має можливість проконтролювати підготовку студентів за
допомогою тестів та робочого зошита (workbook) з розгорнутими питаннями.
Викладач отримує можливість демонструвати студентам флеш-карти з вивченої
теми для оцінки їх підготовки.
Отже, в даний час платформа USMLE-Rx активно використовується на
кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д. П. Гриньова у
Харківському національному медичному університеті з метою підвищення
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якості освіти студентів та впровадження реформ, які повинні відповідати
міжнародним стандартам. Можливість використання таких систем у процесі
навчання

дозволить

випускникам

українських

медичних

вишів

мати

можливість в подальшому працевлаштуватися за кордоном.

Тематика: Географічні науки
ЛАНДШАФТНЕ КРАЄЗНАВСТВО У СИСТЕМІ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Моісєєва Н.І.
Кобченко Н.О.
Кобченко Ю.Ф.
Природні об’єкти, як окремі компоненти, так і їх системи, є предметом
дослідження різних наукових дисциплін, у тому числі географічного
краєзнавства і ландшафтознавства. Предметом дослідження останнього є
географічний ландшафт, як природний комплекс, для якого характерна єдина
літогенна основа, рел’єф, гідрологічні і кліматичні умови, грунтовий покрив і
біоценоз. Предметом дослідження краєзнавства є природні краєзнавчі ресурси
(геолого-мінералогічні пам’ятки, водні об’єкти, особливості грунтів і біоценозу
тощо), ступінь їх освоєння і характер експлуатації; визначні рукотворні
надбання, пам'ятки історії і культури, краєзнавчі заклади та об'єкти
інфраструктури, а також різноманітні аспекти розвитку краєзнавчого руху.
Актуальним постає питання – у якій мірі співпадають предмети наукових
досліджень цих дисциплін і які новітні напрямки науки виникають на стиках
розвитку цих галузей.
Ми маємо певний досвід у галузі ландшафтних і краєзнавчих досліджень,
що дає змогу зробити спробу розглянути їх спільні риси і визначити
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краєзнавчий аспект ландшафтних досліджень. Крім того, нами започаткований
широкий географічний підхід у галузі міждисциплінарних наукових досліджень
і ландшафтний принцип до вивчення

сільськогосподарських і природно-

меліоративних аспектів досліджуваних територій.

Обгрунтовано поняття

“природно-агромеліоративна система”, як об’єкта дослідження у галузі
меліоративної

географії;

виконана

моніторингова

оцінка

природних

ландшафтів і визначена роль природних процесів і антропогенних факторів
розвитку природно-антропогенних систем, де, зокрема, розглядається і зміст
прикладних краєзнавчих досліджень.
У нашій роботі ставиться за мету визначити місце, яке займає
ландшафтознавство у краєзнавчих наукових дослідженнях та обгрунтувати
правомірність трактування поняття «ландшафтне краєзнавство», як складової
географічного

краєзнавства

з

елементами

історичного

та

суспільного

краєзнавства.
Предметом дослідження у галузі ландшафтознавства є географічний
ландшафт. Поняття «географічний ландшафт» у науковому розумінні – це
генетично

однорідний

природний

територіальний

комплекс,

що

має

притаманне лише йому сполучення природних компонентів, які склалися в
тільки для нього властивих умовах літогенної основи, рел’єфу, гідрологічних
особливостей, кліматичних умов, грунтового покриву і єдиного біоценозу.
Таким чином, ландшафт – це не просто набір або поєднання компонентів, а така
їх сукупність, яка є якісно новим, складнішим природним утворенням, що
характеризується властивістю цілісності. Ландшафт можна визначити як
просторово-часову систему географічних компонентів, взаємообумовлених у
своєму розміщенні і які розвиваються як єдине ціле, і який цим самим визначає
економічні можливості відповідного регіону, зумовлює тип місцевого
господарювання, характер краєзнавчих процесів.
Поняття "ландшафт" у історичній регіоналістиці застосовується у
дослідженнях тих зв'язків, які в певному історичному і окультуреному просторі
єднають певне співтовариство людей з природою і створеним руками цієї
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спільноти середовищем і перетворюють цей простір у її "малу батьківщину",
"рідний край" і формують краєзнавче розуміння досліджуваних територій.
Такий підхід дає змогу поєднати ці напрямки і назвати цю галузь наукових
досліджень «ландшафтне краєзнавство», що об’єднує природничі, історичні і
суспільні аспекти краєзнавства.
Ландшафтне
економічного,

краєзнавство

історичного

й

формується

на

суспільного

стику

географічного,

краєзнавства,

а

також

туризмознавства і рекреалогії шляхом міждисциплінарного синтезу їх
теоретико-методологічних і прикладних напрацювань. Будучи тісно пов'язана з
загальним краєзнавством воно, у той же час, є географічною наукою. Це і
зрозуміло, адже ландшафт – один з компонентів географічної оболонки, а
розуміння ландшафтно-краєзнавчих явищ можливо тільки при врахуванні усіх
географічних факторів, взаємно пов'язаних із краєзнавством Це визначає місце
ландшафтного краєзнавства у системі краєзнавчих наук, а також визначається
місцем предмету дослідження об’єктів ландшафтного краєзнавства у системі
дослідження природних комплексів. Особливістю

розвитку

ландшафтного

краєзнавства, як міждисциплінарної галузі, є об'єднання, з одного боку, групи
практичних завдань, пов'язаних з вивченням природних умов досліджуваних
територій, а з

іншого

боку – науково-методичного апарату краєзнавчих

дисциплін, що беруть участь у розв’язанні поставлених задач, щодо вивчення
рідного краю.
Розглядаючи місце ландшафтного краєзнавства у системі краєзнавчих
наук (рис.1) відзначемо, що у своєму розвитку воно спирається на знання
суспільних наук і на науки про Землю: фізичну географію, геологію,
грунтознавство, гідрологію, біогеографію.
Ландшафтно-краєзнавчі дослідження є важливим джерелом формування
наукової фактологічної бази географії, історії, етнографії, дидактики, методики
викладання у вищих навчальних закладах і шкільних курсів географії,
поповнення

музейних

експозицій,

змістовного

насичення

наукових

і

популярних видань. У процесі краєзнавчої діяльності пошукачі, на основі
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безпосереднього вивчення компонентів природи, природних комплексів і
ресурсів, результатів господарської діяльності поселень, формують географічні
і суспільно-економічні поняття, накопичують дані для узагальнень, розвитку
уявлень про систему складових географічного простору рідного краю.
Краєзнавчу діяльність стимулює набуття навичок, умінь, самостійності, що
задовольняє пізнавальні потреби, освоєння прийомів наукових досліджень
майбутніми краєзнавцями.
СУСПІЛЬНІ НАУКИ

ІСТОРИЧНЕ

СУСПІЛЬНЕ

КРАЄЗНАВСТ-ВО

КРАЄЗНАВСТ-ВО

ЕКОНОМІЧНЕ
КРАЄЗНАВСТВО

ТУРИСТСЬКЕ

КРАЄЗНАВСТ-ВО

ЛАНДШАФТНЕ КРАЄЗНАВСТВО

ЛІТОГЕНА
ОСНОВА

СТРУКТУРНИЙ
РЕЛ’ЄФ

ГІДРОЛОГІЯ І
КЛІМАТ

ГЕОГРАФІЧНИЙ ЛАНДШАФТ

БІОЛОГІЯ І
ГРУНТИ

SCIENCE

Рис. 1. Місце ландшафтного краєзнавства у системі краєзнавчих наук
Таким чином, розглянуши рівень ландшафтно-краєзнавчих досліджень,
можна зробити наступні висновки:
— характерною особливістю сучасних наукових краєзнавчих досліджень
стали інтеграційні процеси, що викликали до життя появу нових наукових
напрямків. Можна стверджувати, що у галузі географічного краєзнавства
розвивається новий прикладний напрямок – ландшафтне краєзнавство, де
рівень наукового знання відзначається широтою і розгорнутістю, а його зміст
носить міждисциплінарний характер.
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— це дозволяє у межах ландшафтного краєзнавства виділити два рівні
досліджень – монодисциплінарний і міждисциплінарний. Монодисциплінарний
метод

досліджень

дає

можливість

характеризувати

єдністю

предмета

дослідження, метода і мови, а також провадиться в межах окремих наук.
Міждисциплінарний рівень відноситься до специфічного типу проблемних
досліджень, метою яких ї комплексне вивчення об’єктів.
—

методи

ландшафтно-краєзнавчних

досліджень

—

основа

для

проведення комплексного вивчення природних об’єктів і покликані вивчати
природні і краєзнавчі об’єкти і явища, що необхідно для розуміння генезису
ландшафтно-краєзнавчого

комплексу, його еволюції, історії формування,

виявлення закономірностей і взаємозв’язку між краєзнавчими об’єктами та
компонентами природи і ландшафтними комплексами.

Тематика: Економічні науки
АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В
СТРУКТУРІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ СВІТУ
Молчанова Марія
Солянікова Олена
Енергетична криза як одна з глобальних проблем сучасності свідчить, що
розвиток цивілізації на Землі у XX ст. характеризувався стрімким ростом
енергоспоживання. У 1945-1995 рр. населення планети використало 2/3 всього
палива, добутого людством за час свого існування. [3]
Зростання населення планети буде одним з головних чинників
збільшення абсолютної потреби в енергії. Найбільш правдоподібною є гіпотеза
про уповільнення приросту населення в усіх регіонах світу в першій половині
XXI ст. і стабілізації чисельності населення на рівні 10-13 млрд. осіб.
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У цих умовах слід очікувати півтораразового зростання споживання
енергії в світі. Енергоспоживання 2025р. зросте до 30-38 млрд. тут і
стабілізується до кінця століття на рівні 65-80 млрд. тут. Такі бурхливі темпи
розвитку породжують нові гострі проблеми.
На перший план виходить нестача енергетичних ресурсів. Загальносвітові
запаси умовного палива складаються в першу чергу із запасів вугілля (до 30%),
нафти і газу (близько 67%). Щороку стають відомими нові їх родовища. З
іншого боку, перехід до розробки складних за геологічними умовами родовищ
викликає подорожчання добування енергоносіїв і робить використання більшої
частини паливних ресурсів нерентабельним.
Якщо слідувати прогнозам «оптимістів», то світових запасів нафти
повинно вистачити на 2-3 століття; «песимісти» ж вважають, що наявні запаси
нафти можуть забезпечувати потреби цивілізації лише кілька десятків років. [5]
Змінити негативні тенденції в енергетиці можливо при зміні структури
паливно-енергетичного балансу за рахунок альтернативної енергетики. Сучасна
технологія відкриває доступ до використання нетрадиційних видів енергії:
Сонця і вітру, припливів і відливів, морських хвиль, геотермальної та ядерної
енергетики.
Основна стратегія країн щодо використання альтернативних джерел
енергії на перспективу до кінця XXI ст. і далі повинна полягати у витісненні
децентралізованих малоефективних традиційних установок у віддалених і
сільських місцевостях, які споживають рідке і деревне паливо [3], що дозволяє
зробити висновок у вигляді стовпчикової діаграми (рисунок 1) [1].
Тим самим відразу вдається вирішити кілька проблем:
• заощадити дороге рідке паливо і поліпшити економічне становище
багатьох країн, що розвиваються;
• скоротити використання деревного палива, що призведе до припинення
знищення лісів;
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• забезпечення широкого прошарку населення країн, що розвиваються
доступною енергією, що є для цих країн необхідною умовою соціальноекономічного прогресу;
• вирішення гострих проблем сучасності - забезпечення продовольством і
підвищення зайнятості.

Рис.1
За оцінками міжнародного інституту прикладного системного аналізу,
який проводить дослідження щодо перспектив розвитку світової енергетики,
сумарний технічний потенціал відновлюваних джерел енергії становить понад
16 млрд. тут / рік, з якого тільки близько 1/3 (менше 6 млрд. тут / рік)
вважається можливим рівнем для практичної реалізації навіть у віддаленому
майбутньому. [3]
У 2010 році 18% світового споживання енергії було задоволено з
поновлюваних джерел енергії, 13% з традиційної біомаси, таких, як спалювання
деревини.

Гідроелектроенергія

забезпечує

3,3%

світового

споживання

електроенергії.
Використання енергії вітру зростає приблизно на 30% в рік і широко
використовується в країнах Європи і США. У травні 2009 року 80 країн світу

514

використовували вітроенергетику на комерційній основі. У 2010 році кількість
електричної енергії, виробленої всіма вітрогенераторами світу, склало 430
терават (2,5% всієї виробленої людством електричної енергії). В середині 2014
року загальна встановлена потужність усіх вітрогенераторів склала 336 гігават.
Деякі країни особливо інтенсивно розвивають вітроенергетику, зокрема, на
2014 рік в Данії за допомогою вітрогенераторів виробляється 33% всієї
електрики, в Португалії-23%; в Ірландії-14%, в Іспанії-16% і в Німеччині-8%.
[2]
Щорічне виробництво у фотоелектричній промисловості досягає 6900
МВт. Сонячні електростанції популярні в Німеччині та Іспанії. Сонячні теплові
станції діють в США та Іспанії, а найбільшою з них є станція в пустелі Мохаве
потужністю 354 МВт.
Найбільшою в світі геотермальної установкою, є установка на гейзерах в
Каліфорнії, з номінальною потужністю 750 МВт.
Бразилія

проводить

одну

з

найбільших

програм

використання

поновлюваних джерел енергії в світі, пов'язану з виробництвом паливного
етанолу з цукрової тростини. Етиловий спирт в даний час покриває 18%
потреби країни в автомобільному паливі. Паливний етанол також широко
поширений в США. [4]
Основним чинником, що обмежує використання поновлюваних джерел
енергії, є їх висока капіталомісткість. Тільки великі гідростанції можуть за
сприятливих для їх будівництва природних умов виробляти електроенергію, за
вартістю

конкурентну

з

електроенергією,

виробленою

на

потужних

електростанціях, що працюють на вугіллі або ядерному паливі.
У деяких районах світу економічно віддавати електроенергію в мережу
можуть і гeотермальні станції середньої потужності. Всі інші поновлювані
енергоресурси через розпорошеність і мінливість в часі, що вимагає подвійної
потужності, неекономічні в порівнянні з потужними ТЕС і АЕС, об'єднаними у
великі енергосистеми.
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Часто пропоновані нові великомасштабні технології використання
поновлюваних

енергоресурсів

(геліостанції

в

космосі,

використання

температурного градієнта тропічних морів тощо) при більш детальному
розгляді виявляються у багато разів дорожчими, ніж за попередніми оцінками.
Ці обставини з досить великою імовірністю дозволяють зробити
висновок, що протягом найближчих кількох десятиліть поновлювані джерела
енергії (крім гідроелектростанцій на великих водотоках і гeотермальних
електростанцій в найбільш сприятливих районах світу) не зможуть успішно
конкурувати з великою ядерною та тепловою енергетикою на базі вугілля, що
становить основу енергетичної бази в розвинених країнах і найбільш великих
індустріальних районах країн, що розвиваються.
Такі сучасні уявлення і знання людства щодо запропонованих запасів
невідновлюваних видів палива та потенціалу відновлюваних енергетичних
ресурсів, на базі яких буде будуватися енергопостачання світу протягом
найближчих 50-100 років. [5]
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Тематика: Соціологічні науки
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ
ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
Морєва Вікторія Миколаївна
Студент магістратури,
Чернігівський національний технологічний університет
м. Чернігів, Україна
Сьогодні соціальні проблеми набувають актуальності в усіх сферах економічній, соціальній та екологічній. Їх рівень досягнув критичної межі та
вимагає першочергових завдань їх вирішення. Природні катастрофи, глобальне
потепління, економічна нерівність, бідність, стан здоров’я населення, його
зростаючі соціальні потреби, нестійкий розвиток підприємств – це лише деякі з
цих проблем. Тому постала потреба у використанні нових методів розв`язку
непростих завдань для досягнення стабілізації ситуації та покращення життя
життєдіяльності населення. Таким чином, ідея соціального підприємництва
якнайкраще може використовуватися у порятунку безлічі багатьох соціальних,
екологічних та економічних проблем. Суспільство втомилося від марних
очікувань. Соціальна політика держави не в повному обсязі спроможна
допомогти

вирішити

проблеми,

оскільки

нинішній

період

розвитку

характеризується скороченням державних видатків на соціально-економічні
програми. А соціальне підприємництво поєднує ділову винахідливість з
власними матеріальними ресурсами, виступаючи механізмом виявлення та
ефективного вирішення окреслених проблем.
Дослідженню соціального підприємництва як виду соціальних інновацій
та його розвитку присвячені праці таких українських науковців як З.
Галушки[2], О. Кірєєвої[15], М. Наумової[6], О. Сотули[4]. Зважаючи на
наявний науковий доробок з цієї проблематики, зауважуємо, що розгляд
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соціального підприємництва у світовій та вітчизняній науці має недостатній
характер, тому тема потребує подальшого дослідження.
Соціальне підприємництво – це діяльність, орієнтована у трьох
напрямках: соціальному, ринковому, інноваційному. Саме тому соціальне
підприємництво можна назвати видом соціальних інновацій. Соціальні
підприємці – це новатори, які використовують інноваційні ідеї та різні ресурси
для вирішення соціальних проблем. Їхня діяльність у результаті приводить до
стійких позитивних соціальних змін і поширюється на такі галузі, як освіта,
охорона довкілля, боротьба з бідністю, захист прав людини тощо.
Вважаємо за доречне здійснити аналіз поглядів науковців щодо
визначення поняття соціальне підприємництво. Так, український вчений З.
Галушка вважає, що соціальне підприємництво ґрунтується на усвідомленні
суб’єктом свого обов’язку перед суспільством, що виражається в розумінні
його потреб як особисто цінних і пріоритетних над груповими [1, с. 17].
Дослідник стверджує, що відмінність традиційного підприємництва від
соціального полягає у безпосередньому сприянні соціального підприємництва
позитивним змінам у суспільстві засобами, відмінними від традиційної
благодійності.
Погоджуємося з дослідницею О. Кірєєвою, що соціальне підприємництво
– це поєднання соціальної місії та комерційного підходу. Маючи на меті
вирішення конкретної соціальної проблеми, підприємці залучають ресурси для
досягнення своєї місії, отримуючи при цьому прибутки від такої діяльності [2].
Як показує досвід, соціальне підприємництво від підприємництва в звичайному
розумінні цього слова відрізняється за об'єктами соціальних інвестицій і має
такі

критерії:

1)

доходи

від

підприємницької

діяльності

переважно

спрямовується на благодійну діяльність чи статутну діяльність неприбуткових
організацій; 2) підприємницька діяльність прямо пов'язана з соціальною місією,
а її учасниками або бенефіціарами є представники соціально вразливих груп; 3)
пряме сприяння позитивним системним змінам у суспільстві засобами,
відмінними від традиційної благодійності [2].
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На думку російських вчених А. Курило і Е. Немковича, соціальні
підприємства – це комерційні підприємства, які, задовольняючи суспільні
потреби, методично вирішують проблеми соціально незахищених категорій
громадян,

отримуючи

при

цьому

оптимальний

прибуток.

Водночас

некомерційні організації та благодійні фонди для вирішення проблем слабко
захищених категорій громадян використовують залучені фінансові кошти у
вигляді грантів, пожертв та державної допомоги [3].
Останніми роками в Україні гостро постає питання екологічних наслідків
здійснення господарської діяльності, у зв’язку з чим актуалізується досягнення
Глобальної цілі № 13, визначеної

Новою програмою сталого розвитку на

Саміті ООН 2015 р. – «Боротьба зі зміною клімату» [4]. Проаналізувавши
діяльність деяких соціальних підприємств в Україні, можемо стверджувати, що
соціальне підприємництво вже сьогодні може стати ефективним механізмом
досягнення екологічних цілей сталого розвитку, оскільки до його ключових
моментів належить досягнення суспільного добробуту при покращенні якості
довкілля.
З метою дослідження ставлення молоді до соціального підприємництва,
як інноваційного способу вирішення соціальних проблем в Україні, ми провели
дослідження думки студентської молоді. Дослідження проводилось на базі
ЧНТУ. Цільовою аудиторією виступили студенти 3-4 курсів факультету
соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації та юридичного факультету
ЧНТУ. Кількість респондентів становила 72 особи віком 20-21 рік. Емпіричне
дослідження проводилось з використанням методів анкетного опитування та
інтерв`ю, в результаті якого нами з`ясовано думку щодо актуальності теми
соціального підприємництва, ставлення молодого покоління до соціальних
інновацій та готовності до створення соціальних підприємств в Україні з метою
допомоги соціально-незахищеним верствам населення.
Результати дослідження вказують на розуміння молоддю соціальних
проблем суспільства та необхідність пошуку нових способів їх розв`язання,
яким і може стати розвиток соціального підприємництва в Україні.
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Актуальність проблеми соціального підприємництва оцінюють 75% опитаних.
Не виявили розуміння з цього приводу 15% студентів. Зацікавила необхідність
створення соціального підприємства 42% опитаних, 20% не виявили
зацікавленість.

Причому,

не

дуже

цікавить

тематика

соціального

підприємництва студентів юридичного факультету. 23% опитаних планують
створити соціальне підприємство. 20% опитаних виявили байдужість, оскільки
вважають, що держава не допомагає у започаткуванні даної справи, а без
інвестицій не можливо здійснити необхідні заходи щодо реалізації проекту.
Зазначимо, що студенти факультету соціальних технологій, оздоровлення та
реабілітації мають більшу зацікавленість проблемою соціальних інновацій,
оскільки мають певні знання, отримані під час навчання. Лише представники
даного факультету виявили бажання у подальшому започаткувати бізнес,
пов`язаний із соціальним підприємництвом. Результати дослідження зобразимо
на рис. 1.

Рис. 1. – Ставлення молоді до соціального підприємництва
Отже, можемо зробити висновок, що молодь обізнана з соціальними
проблемами суспільства та бажають прийняти участь у вирішенні цих проблем
шляхом використання інноваційних способів, одним з яких є соціальне
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підприємництво. Це дієвий інструмент соціальної політики України, який
знаходиться на початку свого існування та має необхідність державної
підтримки задля забезпечення цілей сталого розвитку.
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Високі темпи використання природних ресурсів, зростання урбанізації та
розвиток технічного прогресу, збільшення чисельності транспортних засобів.
Дані чинники призводять до розширення масштабів лісової рекреації. Є всі
підстави для щорічного зростання цього процесу. Ліси рекреаційного значення,
до яких відносяться санітарно-курортні ліси, лісопарки, заповідники, зелені
зони

населених

пунктів,

пам’ятки

природи

тощо,

несуть

підвищене

антропогенне навантаження [4]. Відомо що, рекреаційні насадження виконують
важливі санітарно-гігієнічні, рекреаційні, естетичні, психологічні та інші
екологічні функції [5, 6].
Головним завданням рекреаційних лісів є створення та формування
лісових масивів з високими естетичними та гігієнічними властивостями. Тому в
рекреаційних лісах повинні створюватися різні типи ландшафтів з оптимальним
співвідношенням деревостанів за складом, просторовим розміщенням та
площею [2, 3].
Правильна організація рекреаційних лісових територій є ефективним і
найдешевшим

соціальним

заходом.

Рекреаційні

ресурси

становлять

матеріальну основу формування рекреаційної галузі лісового господарства, є її
ресурсною базою. Безперечно, вони вимагають дбайливого та економного
використання, охорони та відновлення.
ДП «Ківерцівське лісове господарство» розташоване у південній частині
Волинської області на території Ківерцівського, Луцького та Рожищенського
адміністративних районів. Загальна площа земель лісового фонду ДП
«Ківерцівське лісове господарство» нині становить 33249,7 гектарів, вкрита
лісом площа – 29910,1 гектара, в тому числі лісові культури – 13571,2 гектара,
не зімкнуті лісові культури – 340,2 гектара, лісові розсадники, плантації – 48,2
гектари та інші землі. Переважаючими породами по лісгоспу є сосна звичайна31,3 %, дуб звичайний – 28,1 %, береза повисла -10,4%, вільха чорна – 24,7%, та
інші

лісоутворюючі

породи.

Площа

природо

заповідних

земель

ДП

«Ківерцівське ЛГ» становить 8910,78 гектарів, що складає 27% загальної площі
лісгоспу [1].
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Об’єктом

дослідження

були

лісові

масиви

Рожищенського

ДП «Ківерцівське лісомисливське господарство».
Предметом дослідження – можливість використання лісових ландшафтів
Ківерцівського лісництва для рекреації.
Метою даної роботи була ландшафтно-рекреаційна оцінка насаджень ДП
«Ківерцівське лісове господарство».
Головними завданнями по темі роботи були:
1.

Аналіз і вивчення таксаційних матеріалів масивів Рожищенського

ДП «Ківерцівське лісове господарство».
2.

Відбір ділянок для закладання пробних площ в насадженнях

лісництв.
В основі дослідження ландшафтно-рекреаційної оцінки насаджень лежить
ознайомлення

з

картографічними

і

таксаційними

даними

масивів

Рожищенського лісництва ДП «Ківерцівське лісомисливське господарство» та
отриманих на їх основі інформації в натурі.
На площах, що належать ландшафтно-рекреаційній оцінці, отримано
лісівничу характеристику насаджень. Визначався склад деревостану, вік,
середня висота та діаметр, повнота, бонітет, склад трав’янистих рослин та їх
поширення на ділянці, тип лісорослинних умов, наявність підросту та підліску
та їх характеристика. Було встановлено ще такі показники як тип ландшафту,
ступінь стійкості природних комплексів до рекреаційних навантажень, стадії
рекреаційної дигресії та рекреаційної оцінки. Остання включає в себе естетичну
оцінку, оцінку пішохідної доступності та додаткову оцінку.
Обстеження і вивчення ділянок проводилось в характерних місцях
насаджень (табл.1).
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Таблиця 1
рекреаційної

Сума балів

Дод. оцінка

Клас пішох. доступ.

Естет. Оцінка

Клас боні-тету

24

0,85

II

3

1

3

7

1В

2

24/40 10Сз+Бп

52

18

24

0,85

І

2

3

5

10

2С

3

19/4

10Сзод.Дз

88

26,2

37,0

0,71

I

2

2

3

7

1В

4

11/7

7Сз3Дз

67

25,4

33,2

0,76

Іа

2

1

4

7

1В

5

14/3

10Сзод.ДзБп 86

28,4

37,0

0,71

I

2

2

5

9

2С

Кліматичні

та

грунтові

умови

Рожищенського

Клас

оцінки

17

Повно-та

50

D, см

24/39 10Сз

Н, м

№ кв/вид

1

Склад

№ ПП

Вік, років

Ландшафтно- рекреаційна оцінка насаджень

лісництва

ДП

«Ківерцівське лісове господарство» сприятливі для вирощування головних
деревних порід. Досліджувані деревостани сосни в умовах свіжого сугруда за I
бонітетом, в умовах вологого субору – за I та II бонітетами. Об’єкти
дослідження характеризуються добрим станом і повнотою 0,71-0,85.
За ландшафтно-рекреаційною оцінкою досліджувані деревостани сосни
звичайної відносяться до групи ландшафтів Іа. Ступінь стійкості до
рекреаційних навантажень у ділянок 1 і 2 третій, у ділянок 3, 4, 5 другий. Стадія
рекреаційної дигресії ділянок в основному перша, у третьої ділянки – четверта.
Досліджувані насадження за естетичною оцінкою в більшості відносяться
– до третього класу (за виключенням ділянки № 4, яка має другий клас), за
додатковою оцінкою перша та третя ділянка – до третього, друга та п’ята – до
п’ятого (без елементів благоустрою), четверта – до четвертої (можливий
любительський збір ягід).
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Насадження характеризуються високим (ділянки 1, 3, 4) та середнім
(ділянки 2, 5) класом рекреаційної оцінки. Досліджувані насадження придатні
для створення рекреаційних пунктів.
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Тематика: Соціологічні науки
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ
В УКРАЇНІ
Москалець Тамара Вікторівна
Студент магістратури,
Чернігівський національний технологічний університет
м. Чернігів, Україна
В сучасний період ринкових реформ, які відбуваються в Україні, однією з
найбільших проблем суспільства є бідність. На фоні воєнних дій на Сході
України, спаду виробництва та збільшення кількості трудових мігрантів,
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проблеми демографічного характеру, економіка нашої держави носить
нестабільний характер, що призвело до тотального зубожіння населення.
Бідність в сучасній Україні носить масштабний характер. Головною ознакою
бідності є високий показник безробіття, він становить третину працездатного
населення. Реформування всіх галузей також негативно впливає на ріст
бідності. Тому держава повинна виконувати свої зобов`язання та гарантувати
достойний рівень життя кожному громадянину. Адже це прописано в
основному законі – Конституції України.
Потрібно подбати про майбутнє України, адже проблема бідності
торкається найціннішого – дітей та молоді. Тому подолання цієї соціальної
проблеми потребує створення комплексних механізмів та стратегічних програм
боротьби з цим явищем у напрямку зупинки процесу зубожіння, подолання
бідності та розробці методів запобігання розповсюдження бідності як
соціальної проблеми суспільства.
З огляду на актуальність проблеми бідності в умовах сучасного розвитку
України, її дослідження віднайшли відображення у працях таких науковців як І.
Юхимчук[1],А. Ревко[2], Т. Новикова[3], Е. Лібанова[4], Ю. Архангельський[5],
А. Красун [6], Я. Турчин [6],які досліджували бідність як багатоаспектне
соціальне явище, особливості його прояву в Україні, чинники, які вливають на
швидке зростання, негативні наслідки та економічні шляхи подолання бідності
в Україні. Особливої уваги потребує малодосліджена віха проблеми в аспекті
державної соціальної політики в напрямку подолання бідності та визначення
засобів та методів
боротьби з цим соціальним явищем.
Незважаючи на різні погляди, ми погоджуємося з думкою вчених, що
основною причиною приналежності себе до категорії бідних значної частини
населення України, є загально низький рівень життя. Бідність – це факт
неможливого дотримання

належного рівня споживання, що формується на

засадах фізіологічних, соціальних і культурних проявів.
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На повагу заслуговує думка І. Юхимчука, що бідність в Україні має свої
стандарти та ознаки, які можна охарактеризувати як відсутність роботи як
джерела існування, відсутність належних умов життя, низька якість харчування
і високий відсоток витрат доходів сімей на харчування, неможливість
користування платними медичними послугами і послугами освіти, низька
професійно-освітня підготовка та коротка тривалість життя [1]
Ревко А.М. зазначає, що занизькі доходи для більшості сімей з дітьми є
визначальним чинником їх відторгнення від багатьох сфер життя. Так, попри
те, що в Україні послуги середніх освітніх закладів та послуги з охорони
здоров’я в державних установах dejure надаються безоплатно, забезпечення
процесів навчання або лікування необхідними товарами (зошити, ручки, ліки,
медичне обладнання), оплата лабораторних досліджень, процедур тощо лягає
на плечі споживачів цих послуг і defacto обмежується їх матеріальною
спроможністю [2, с.154].
За теорією дослідниці Т. Новикової, серед сімей з наявністю дітей до 18
років та багатодітних сімей, частка яких становить 73,8% у структурі
населення, четверта частина сімей з дітьми (у складі яких немає пенсіонерів або
інших непрацюючих дорослих) проживають за межею бідності [3]. Вчена
зазначає, що бідність – це неможливість підтримувати мінімальний рівень
споживання, що визначається на основі фізіологічних, соціальних і культурно
зумовлених нормативів. Хоча можемо спостерігати деяку відмінність у
формулюванні визначень, кого ж саме вважають бідними, та все рівно це не
змінює сутності самого поняття цього негативного соціального явища.
Аналіз наукових праць сучасних вітчизняних дослідників проблеми
бідності в Україні дозволив нам погодитися ситуація залишається вкрай
складною та має політичні та соціально-економічні ознаки. Великі сподівання
покладаються на новий склад Кабінету Міністрів України та новообраних
депутатів Верховної Ради 9 скликання. Вважаємо, що нові кроки подолання
бідності в нашій країні не матимуть популістський характер, а будуть дієвими
та ефективними.
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Урядом України кожного року затверджується Стратегія подолання
бідності на наступний рік, у якій затверджується перелік заходів для сприяння
основних цільових показників у напрямку зниження рівня бідності. Та як
показує практика, цього не достатньо, оскільки суперечність становить
недостатність створених державою механізмів пристосування населення до
ринкових перетворень [4].
Серед стратегічних напрямів зниження рівня бідності - сприяння
зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного
соціального страхування. Також передбачено забезпечення доступу населення
до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізації
ризиків соціального відчуження сільського населення. Посилена увага
приділятиметься і питанню недопущення виникнення осередків хронічної
бідності та соціального відчуження серед внутрішньо переміщених осіб[5].
З метою дослідження рівня бідності молоді в сучасний період в Україні,
ми провели дослідження серед студентської молоді як однієї з складових
суспільства.

Дослідженням

охоплено

студентів 3-4

курсів

факультету

соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації та юридичного факультету
ЧНТУ. Кількість респондентів становила 72 особи віком 20-21 рік. Емпіричне
дослідження проводилось з використанням методів анкетного опитування та
інтерв`ю, в результаті якого нами визначено кількість представників різних
верств населення за ознакою фінансової спроможності молоді, самостійності та
здатності до самозабезпечення в період навчання в університеті. А отже,
визначення рівня бідності серед студентської молоді як певної категорії
українського суспільства.
Результати дослідження свідчать про значну кількість студентів, батьки
яких мають середній рівень достатку (46%), а 25% опитаних – вихідці з бідних
сімей. Зазначимо, що студенти юридичного факультету більш забезпечені, вони
мали змогу обрати свою спеціальність за критерієм престижності. На
запитання: «Чи залежите Ви фінансово від батьків?»,

82% респондентів

відповіли, що отримують кошти від батьків, але потребують більших коштів
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для задоволення своїх потреб. 56% опитаних мають підробіток у вільний від
навчання час. Лише 8% студентів не мають такої потреби, оскільки
забезпечуються фінансово батьками у повному обсязі.
Досліджуючи аспект ставлення молоді до проблеми бідності в Україні, ми
з`ясували, що 74% студентів вважають проблему бідності актуальною, 22% частково актуальною. Про низький рівень свідомості свідчить наявність
байдужості опитуваних до даної проблеми (4%). Бідними себе вважають 8%
опитаних. При чому, серед них більшість дівчат третього курсу факультету
соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації. Результати дослідження
рівня бідності серед студентів ЧНТУ, та ставлення молоді до проблеми бідності
загалом, зобразимо на рисунку 1.

Рис. 1 – Рівень бідності студентської молоді
Таким чином, можемо зробити висновок, що проблема бідності в Україні
є актуальною та потребує рішучих кроків вирішення з боку держави, оскільки
більшість населення України в умовах сьогодення потерпає від фінансової
нестабільності та потребує захисту[6, с. 82].

Особливо вразливою та

незахищеною категорією населення є українська молодь, яка потребує
допомоги від держави. Томуполітика держави повинна спрямовуватися на
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розробку нових заходів Стратегії подолання бідності та жорстко контролювати
їх виконання у межах українського законодавства.
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Тематика: Юридичні науки
ЩОДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
Мохд М.
Магістр ІІ курсу
кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права
ОНУ ім. І.І. Мечникова
Наук. керівник: Борщевський І.В.
к. ю. н, доцент кафедри загальноправових
дисциплін та міжнародного права
ОНУ ім. І.І. Мечникова
Тлумачення, як процес з’ясування та роз’яснення змісту норм права, хоча
і належить до числа традиційних і добре досліджених правознавством проблем,
є досить важливим і складним явищем, що потребує певного переосмислення та
вироблення ефективних, науково обґрунтованих шляхів свого вдосконалення, а
тому не втрачає актуальності для теорії юриспруденції. З практичної сторони,
рівень володіння прийомами, способами і навиками тлумачення – це показник
рівня професійності і підготовленості юриста. Особливу роль відіграють
принципи тлумачення, як керівні ідеї високого рівня узагальнення, які
спрямовують інтерпретатора на досягнення мети тлумачення.
Метою дослідження є розкриття змісту принципів тлумачення, їх
класифікація, особливості та законодавче закріплення.
Різні аспекти тлумачення досліджували В.В. Галунько, Є.О. Звєрєв, М.І.
Козюбра, І.П. Косцова, Т.В. Котяй, Б.В. Малишев, Ю.І. Матат, Г.О. Саміло,
О.М. Юхимюк та інші. Дослідженню проблем принципів тлумачення
присвячені праці таких вчених, як Н.Я. Заболотна, М.Д. Савенко, С.І. Саєнко,
С. В. Прийма, І. Кретова, О.В. Капліна,
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Досліджуючи принципи тлумачення норм права, М.Д. Савенко пропонує
наступну їх класифікацію:
- за сферою правового регулювання – поділяються на матеріальні (на їх
основі формується результат інтерпретаційної діяльності) та процесуальні (на
їх основі відбувається сам процес тлумачення);
- за об’єктом інтерпретації – принципи тлумачення міжнародних актів,
договорів, конституції, законів, підзаконних актів;
- за їх значимістю для процесу тлумачення – фундаментальні принципи
(справедливості, рівності, гуманізму, демократичності, верховенства права);
- за сферою поширення – загальні (має дотримуватися кожен
інтерпретатор:

неупередженість,

повнота,

всебічність,

об’єктивність,

обґрунтованість, визначеність тлумачення) та спеціальні (впливають на
ефективність і якість тлумачення: науковість, єдність теорії і практики);
- за видами інтерпретаційної діяльності – принципи офіційного і
неофіційного тлумачення [4, с. 12].
С.І.

Саєнко,

досліджуючи

принципи

тлумачення

зазначає,

що

«тлумачення норм адміністративного права має здійснюватися за принципами:
законності,

одноманітності,

об’єктивності,

обґрунтованості,

логічної

визначеності інтерпретаційного результату та всебічності» [5, с.128].
В науковому дослідженні щодо принципів тлумачення О.І. Заболотної, з
посиланням на інші напрацювання, зазначено, що до основних принципів
тлумачення відносяться наступні: безсторонність (передбачає відсутність в
інтерпретатора власних інтересів стосовно результату тлумачення, відсутність
впливу сторонніх осіб); обґрунтованість передбачає, що кожен висновок має
бути обґрунтованим на підставі певних правил тлумачення; всебічність
передбачає, що в процесі тлумачення має бути використано всі можливі
способи тлумачення; об’єктивність передбачає об’єктивне віддзеркалення
змісту юридичної норми в інтерпретаційному акті; одноманітність передбачає
забезпечення однакового тлумачення одних і тих самих юридичних норм у
різноманітних справах; стабільність передбачає відсутність змін норми права у

532

процесі її тлумачення; визначеність передбачає, що результат тлумачення
повинен бути точним і визначеним; законність передбачає, що під час
тлумачення

норм

права

інтерпретатор

не

повинен

підміняти

собою

законодавця, це має бути виключно роз’яснення [1, с. 36]. Крім того, «такий
багатоаспектний принцип права, як верховенство права, теж закладає свої
імплікації у процес тлумачення» [1, с. 36], а тому можемо віднести і його до
переліку принципів тлумачення.
Цілком слушним є думка щодо доповнення вище вказаних принципів
тлумачення, ще одним принципом – розумності.
Розглядаючи принцип розумності тлумачення норм права і посилаючись
на результати досліджень інших науковців, С. Прийма, зазначає, що
тлумачення законів буде розумним й правильним у разі дотримування
загальних правил і положень, зокрема: тлумачення закону має встановити
точний сенсу й істинний розум його, який не може і не повинен суперечити
загальному здоровому глуздові; незалежно від того, яким чином відбувається
тлумачення закону, він завжди має інтерпретуватися згідно із справедливістю;
закон не може тлумачитися зі шкодою тим особам, задля охорони прав яких він
приймався; суд не є відповідальним за недоліки законів, він не може ані
змінювати, ані покращувати законів, це повноваження законодавчої влади;
касаційний суд повинен тлумачити закони у дусі законодавця, убачаючи мету і
наслідки, що припускав законодавець таким чином, щоб наслідки від видання
закону збігалися з наслідками від його тлумачення; тлумачення законів має
встановлювати їх точний сенс та істинний розум» [3, с.38].
«Таким чином, принцип розумності тлумачення норм права можна
визначити

як

засаду

інтерпретаційної

діяльності,

відповідно

до

якої

інтерпретатор повинен вирішити поставлені перед ним питання таким чином,
аби уникнути абсурдності висновків, досягти максимуму обов’язкової
корисності та відшукати компроміс між конфліктуючими нормами чи особами,
що узгоджувалися б із загальними уявленнями про розумність» [3, с.43].
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Розглянуті вище такі принципи, як безсторонність, обґрунтованість,
всебічність,

об’єктивність,

одноманітність,

стабільність,

визначеність,

законність, верховенство права і розумності можна доповнити принципом
добросовісності.
Аналізуючи принцип добросовісності тлумачення права, С.В. Прийма
заначає, що такий принцип відображає суб’єктивну, внутрішню сторону
діяльності інтерпретатора і має місце тоді, коли суб’єкт тлумачення права
залишається «на одинці» зі своєю совістю, оцінюючи власні наміри або
вчинки» [2, с.18]. Автором зазначено, що «добросовісним можна визнати
діяння, вчинене за доброю совістю, тобто таке, що здійснюється з повною
концентрацією фізичних та інтелектуальних сил і не залишає після себе
негативних,

«тяжких»

вражень

[2,с.19],

адже

у тлумачному

словнику

зазначається, що добросовісний – це той, хто чесно виконує свої обов’язки.
С.В. Прийма, розглянувши основні вимоги і сутність принципу
добросовісності тлумачення права, визначає його як принцип інтерпретаційної
діяльності, який передбачає чесне та порядне ставлення інтерпретатора до
власних дій з метою старанного їх виконання, уникнення помилок і можливості
обману чи введення в оману, а також вимагає здійснення обов’язків таким
чином, щоб був досягнутий стан поваги та довіри між суб’єктами тлумачення
[2, с.23].
Принцип добросовісності відображає якісну сторону людської поведінки і
вимагає

неприпустимості

обов’язкового

правила

обходу

шляхом

закону

(ухилення

використання

від

легального

застосування
засобу,

але

шахрайськими намірами),

недопустимість зловживання правом, а також

вимагає

до

проявів

поваги

права,

вірності

власним

зобов’язанням,

добросовісного додержання принципів міжнародного права. Іншими словами,
процес тлумачення має здійснюватися всіма суб’єктами так, ніби вони діють
у своїх власних інтересах і відповідно до ціннісних орієнтирів суспільства.
Отже, принципи тлумачення – це основні ідеї і вимоги, що висуваються
до процесу пізнання змісту норм права, вони можуть збігатися з принципами
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права, але кожен з них має свою особливу цінність. До основних принципів
тлумачення відносяться наступні: безсторонність, обґрунтованість, всебічність,
об’єктивність,

одноманітність,

стабільність,

визначеність,

законність,

верховенство права, розумність, добросовісність.
Враховуючи вищесказане, можемо стверджувати, що питання принципів
тлумачення норм права вимагає більш ґрунтовного їх дослідження, оскільки у
вітчизняній науці не має доктринальної єдності і одностайності думок, а на
законодавчому ріні відсутні нормативно-правовий акт, який визначав би
принципи тлумачення, їх систему і зміст.
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Тематика: Педагогічні науки
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ
ГРАМОТНОСТІ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Мудрук А.О.
Скупейко І.М.
Криворізький державний педагогічний університет
М. Кривий Ріг, Україна
+380992178619, annamudruk1@gmail.com
У час стрімкого розвитку інформаційного суспільства і освіти зокрема
гостро постає проблема підготовки особистості до життя, що вимагає якісно
нових підходів до її вирішення. В останні декілька років Міністерством освіти і
науки України внесено чимало змін до змісту освітніх програм, у результаті
чого на передній план висуваються вже інші вимоги як до вчителів, так і до
здобувачів освіти.
Оновлений Державний стандарт початкової загальної освіти має на меті
впровадження компетентнісного підходу, де головним із завдань є формування
ключових компетентностей, що повинно сприяти підготовці здобувачів освіти
до життя в суспільстві. Наразі є потреба у формуванні особистості, що здатна
постійно мобілізувати свої знання, навчатися упродовж життя та стане
конкурентоспроможною на ринку праці.
Стандартом

загальної

середньої

освіти

обґрунтовано

поняття

«компетентності» як готовності здобувачів освіти застосовувати набуті знання,
уміння і навички у практичній діяльності, вирішувати ті проблеми і завдання,
що виникають у реальних життєвих ситуаціях, з використанням досвіду та
засвоєної системи цінностей [1].
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У Державному стандарті подано перелік ключових компетентностей, що
мають реалізовуватися наскрізно під час вивчення різних навчальних
предметів, якими повинен оволодіти здобувач освіти. Серед ключових
компетентностей у нормативних документах розглядаються такі:
1) вільне володіння державною мовою, вміння чітко висловлювати і
аргументувати свої думки як в усному, так і писемному мовленні; формування
активного читача;
2) здатність спілкувати рідною та іноземними мовами;
3) математична компетентність передбачає вміння бачити прості
математичні залежності, створення моделей математичних процесів та
відношень в навколишньому світі із застосуванням на практиці;
4) природнича компетентність, що спонукає дітей аналізувати та
досліджувати навколишній світ, формує допитливість та цікавість;
5) інноваційність передбачає генерування ідей та прагнення до все нових
й нових відкриттів, що перетворять освітній процес у захопливу діяльність, а не
лише фактичне накопичення знань;
6)

екологічна

компетентність

направлена

на

усвідомлення

своєї

значимості у раціональному використанні природних ресурсів світу та пошук
шляхів вирішення екологічних проблем;
7) інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає обізнаність у
сфері інформаційних технологій, що є невід’ємною частиною сучасного
суспільства;
8) навчання впродовж життя, що викликає у людини потребу постійно
збагачувати та удосконалювати свої знання;
9) громадянські та соціальні компетентності повинні працювати на
формування активної громадянської позиції учасників освітнього процесу,
усвідомлення ними своєї самобутності та незалежності, знання прав та
застосування їх у разі необхідності;
10) культурна компетентність має на меті виховання поціновувача
мистецтва та людини, що добре обізнана з даного приводу;
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11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають
ініціативність, відповідальність за прийняття рішень, вміння організовувати
свою діяльність [1; 2; 5].
Ми вважаємо, що чи не найголовнішою є формування підприємливості
та фінансової грамотності, яка є запорукою становлення активної та
ініціативної особистості, що вміло розпоряджається своїми коштами, здатна до
виправданого ризику, втілення своїх ідей в життя та активної взаємодії із
суспільством.
Проблема фінансової освіти стає дедалі актуальнішою і перебуває в
центрі уваги таких науковців, як М. Рудь, Г. Назаренко, Л. Кашуба, Н. Капінус,
О. Куріпко, Л. Ткач, Ю. Білова, О. Проценко. Незважаючи на широке коло
досліджених питань, у контексті початкової школи дана проблема змістовно не
висвітлена, що і зумовлює актуальність нашої роботи.
Проаналізувавши Державний стандарт та законодавчі акти, ми виявили
розбіжності у трактуванні назви цієї компетентності. Так, у концепції «Нова
українська школа» [4] визначено орієнтири у формуванні «ініціативності та
підприємливості», однак у Законі України «Про освіту» [2] та Державному
стандарті початкової освіти [1] на сьогодні ця компетентність визначається як
«підприємливість та фінансова грамотність» і проходить наскрізною лінією
через усі навчальні предмети. Оскільки державні документи було нещодавно
оновлено, зокрема і назви компетентностей, то ми будемо брати за основу
останню дефініцію.
Стосовно фінансової грамотності наразі немає чітких рекомендацій щодо
її реалізації та введення у навчальний процес. Постає питання забезпечення
підготовки надавачів освітніх послуг у даній сфері, розроблення методичних
матеріалів та засобів, завдяки яким ця ключова компетентність буде
реалізовуватись на практиці.
Фінанси є частиною повсякденного життя кожної людини, яка так чи
інакше бере участь в економічному кругообігу. З огляду на аналіз наукової
літератури фінансову грамотність можна розуміти як набір навичок або знання
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для ефективного управління грошовими ресурсами задля задоволення своїх
потреб сьогодні та в майбутньому. Спираючись на дослідження Г.А. Назаренко,
ми визначили, що основними критеріями, які визначають фінансово грамотну
та підприємливу особу, є: вміння планувати свій бюджет та заощаджувати,
розуміння необхідності інвестування у своє майбутнє, здатність ризикувати та
втілювати свої ідеї в життя, усвідомлення етичних цінностей ефективної
співпраці й готовності брати відповідальність за прийняття власних рішень [3,
с. 27-33].
Оскільки окреслені поняття можуть бути складними та традиційно
орієнтованими на дорослих, для дітей молодшої школи фінансова грамотність
трактується з іншого боку – через ігрову діяльність, різні методи та прийоми
навчання. У такий спосіб здобувачі освіти мають зрозуміти, яким чином
влаштований світ фінансів та підприємництва, засвоїти модель економічного
суспільства на доступних їх віку прикладах. Іншими словами, діти через
наявний досвід з правильною подачею матеріалу виробляють не лише
потенційну здатність, а й практичну навичку поводження з грошима.
Отже, у результаті вивчення проблеми формування підприємливості та
фінансової грамотності як ключової компетентності учнів початкової школи ми
дійшли висновку, що в державних документах немає однозначного трактування
щодо її назви, відсутні змістовні навчально-методичні розробки, та стоїть
питання щодо підготовки вчителів до реалізації її у навчальному процесі.
Шляхом до вирішення цієї проблеми, на нашу думку, може бути додаткова
неформальна освіта вчителів у даній сфері та впровадження зазначеної
компетентності у контексті різних навчальних предметів через зміст
дидактичних матеріалів, застосування спеціальних методів і прийомів,
впровадження цілісної системи роботи, спрямованої на її формування впродовж
навчання дитини в школі.
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Тематика: Економічні науки
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Муленко В.М.
Національний транспортний університет,
м. Київ, Україна
аспірант
ID ORCID: 0000-0003-0950-6449
В умовах постіндустріального етапу розвитку суспільства та всеосяжної
глобалізації, сфера послуг демонструє найбільш динамічний розвиток, а її роль
в економіці країн невпинно зростає. Сфера послуг на сьогодні займає більше
50% в структурі ВВП найрозвинутіших країн світу та низки успішних країн, що
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розвиваються, і є одним із вирішальних чинників, який безпосередньо впливає
на конкурентні позиції країн на світових ринках. Тому забезпечення сталого
розвитку сфери послуг стає необхідною умовою для забезпечення економічного
розвитку країни та прискорення інтеграції країн у світовий економічний
простір. Досить гостро питання забезпечення ефективного розвитку сфери
послуг стоїть для України, котра наразі перебуває в складних економічних
умовах.
На сьогодні сфера послуг – значний сектор економіки України, котрий
динамічно розвивається. За період 2013-2017 років частка послуг в
українському ВВП зросла більш ніж на 15% (з 43,67% у 2013 році до 60% у
2017 році) [4]. Висока частка сфери послуг в структурі ВВП свідчить про
вирішальну роль сфери послуг у формуванні національного доходу країни, а
також про значення сфери послуг у зовнішній торгівлі, як джерела формування
доходів. Крім того, на структуру ВВП і частку послуг в ньому значно вплинули
об’єктивні умови розвитку і функціонування української економіки. Зокрема як
агросектор так і промисловість для забезпечення ефективності власної
діяльності використовують послуги різних видів, в першу чергу транспортні.
Взаємодія сфери послуг з іншими сферами господарської діяльності забезпечує
подібну значну частку послуг у структурі ВВП. Тому ефективний розвиток і
ефективне функціонування даної сфери є необхідним для забезпеченням
сталого економічного розвитку держави.
Станом на 2018 рік в Україні більше 766737 суб’єктів господарювання
здійснювали реалізацію фінансових та не фінансових послуг (41,68% усіх
суб’єктів господарювання, котрі діють на території України). За період 20132018 років кількість підприємств, що реалізують послуги збільшилась на
180429 одиниць (в 2013 році 586308 підприємств займалося наданням послуг).
Найбільше в 2018 році підприємств займалося реалізацією послуг інформації та
телекомунікації (174622 підприємств або 22,8% від усіх підприємств, що
реалізували послуги); послуг професійної, наукової та технічної діяльності
(126100 підприємств чи 16,4%); інших видів послуг (109336 суб’єктів або
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14,3%); послуг, пов’язаних з операціями з нерухомим майном (93393
підприємств чи 12,2%) та транспортних, складських, поштових і кур’єрських
послуг (90591 чи 11,8% від усіх підприємств-надавачів послуг) [1].
Згідно даних Державної служби статистики, за період 2013-2018 років
спостерігалась стійка тенденція до збільшення обсягу вироблених суб’єктами
господарювання послуг (в середньому, за даний період обсяг вироблених та
реалізованих підприємствами послуг зростав на 20% щороку). За даний період
обсяг вироблених послуг збільшився на 888,45 млн. грн. (з 606,9 млн. грн. у
2013 році до 1495,36 млн. грн. у 2018 році). У 2018 році було найбільше надано
послуг транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської
діяльності (510,01 млн. грн. чи 34,11% від усіх реалізованих в даному році
послуг). Значними також були обсяги реалізованих інформаційних та
телекомунікаційних послуг (273,9 млн. грн. чи 18,32%), а також послуг
професійної, наукової та технічної діяльності (268,08 млн. грн. або 17,93% всіх
реалізованих послуг). Частки інших видів послуг у структурі реалізованих
послуг були менші 10%. Структура вироблених послуг не зазнавала істотних
змін протягом досліджуваного періоду і була подібна тій, яка спостерігалась у
2018 році (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура вироблених і реалізованих послуг у 2018 році [1]
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Наведені вище дані свідчать по наявність тенденції до стабільного
збільшення обсягу наданих послуг, а також до збільшення кількості
підприємств-виробників послуг.

Однак,

наведені

дані

свідчать

і

про

нерівномірність розвитку сфери послуг. Більше третини вироблених послуг
були послугами транспорту, що свідчить про високий ступінь їх розвиненості.
Одночасно спостерігався недостатній рівень розвитку послуг освіти, охорони
здоров’я, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, частки яких у структурі
вироблених послуг були менше 3%. Слід також відмітити досить низьку частку
фінансових та страхових послуг у структурі вироблених послуг (5,8% у 2018
році).
Для забезпечення високої ефективності розвитку сфери послуг, а також
послаблення диспропорції у сфері послуг, необхідно вжити ряд заходів,
спрямованих як на підтримку розвинутих видів послуг, так і на стимулювання
виробництва інших видів послуг. Розвиток сфери послуг в Україні потребує
активізації залучення до цієї сфери інвестицій, у тому числі іноземних.
Залучення іноземного капіталу в українську економіку буде сприяти не тільки
надходженню необхідних фінансових ресурсів, але й сучасних технологій,
технічно ефективних методів реалізації послуг, що сприятиме підвищенню їх
якості, доступності та культури обслуговування.
Для розвитку сфери послуг необхідна підтримка держави. Насамперед це
стосується поліпшення законодавчої бази та створення сприятливого для
розвитку послуг підприємницького середовища. Держава повинна забезпечити
високий

ступінь

законодавства,

розвитку

доступність

правоохоронної
фінансових

системи

послуг,

та

включаючи

регулюючого
можливість

залучення іноземного капіталу, наявність адекватного ринку праці та інше.
Необхідна значна державна підтримка малого підприємництва, котре є
основним виробником послуг, через надання консультацій, податкових пільг чи
канікул та державної допомоги.
Державі необхідно створити передумови для розвитку людського
потенціалу. В першу чергу, потрібно забезпечити розвиток науково-дослідного
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та інноваційного партнерства з провідними країнами світу; забезпечити
формування професійного потенціалу та створення ефективної системи
професійної підготовки; забезпечити збереження та розвиток професійного
кадрового потенціалу; стимулювати виконання спільних програм закладів
освіти, органів державного управління та бізнес-структур; сприяти визнанню
національних

дипломів

світовими

компаніями;

створити

державний

стипендіальний фонд для направлення кращих студентів на проходження
практики в провідних світових університетах тощо.
Особливої уваги потребують транспортні послуги, як найбільший сектор
української сфери послуг. Необхідно зберегти високі темпи зростання
виробництва даних послуг, а також забезпечити їх ефективний розвиток.
Державі потрібно забезпечити розбудову та відновлення системи доріг
державного значення за кошти державного бюджету, через залучення
приватних інвесторів та коштом міжнародної технічної допомоги; створити
мережу пунктів дорожнього сервісу для забезпечення перевірки транспортних
засобів та дотримання режимів праці та відпочинку водіїв; стимулювати
створення експедиторських організацій, заохочувати розвиток експедиторських
послуг; здійснювати розбудову міжнародних транспортних коридорів на
території України; створити умови для придбання українськими перевізниками
сучасної транспортної техніки; заохочувати використання транспортними
організаціями лізингових послуг для оновлення рухомого складу; забезпечити
здійснення реконструкції та ремонт частини суден торгового флоту України;
надавати фінансову та юридичну підтримку авіаційним підприємствам при
закупівлі транспорту закордоном тощо.
Реалізація запропонованих заходів в майбутньому дасть змогу зберегти
високі темпи розвитку сфери послуг України і зменшити структурну
незбалансованість даної сфери, що в свою чергу створить об’єктивні
передумови для стабільного розвитку, стійкого економічного зростання країни,
а також покращення добробуту населення України.
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Эффективность работы железнодорожного транспорта в значительной
степени зависит от его надежности. Одним из наиболее ответственных
элементов ходовой части подвижного состава является колесная пара. Анализ
отцепок вагонов при техническом обслуживании показывает, что из-за
неисправностей колесных пар производится до 40 % отцепок. Исследование
причин

износа

железнодорожных

колес

является

актуальной

темой

нагрузок

происходит

износ

исследования.
Под

воздействием

эксплуатационных

поверхности катания и обода колеса, приводящий к изменению его
контрольных параметров: геометрии профиля колеса, образование дефектов
поверхности катания, возникновение внутренних локальных напряжений
материала колеса. Выход контрольных параметров за пределы нормативноустановленных технических требований приводит к отказу колеса, вплоть до
его разрушения [1]. Проведены исследования причин поступления вагонных
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колес в ремонт из-за дефектов поверхности катания, представленные на
рисунке 1. К основным неисправностям можно отнести такие дефекты как:
выщербины, ползуны и тонкий гребень.

Рисунок 1 – Процентное распределение дефектов поверхности катания
колёс
Полученные данные по процентному распределению ползунов, в
зависимости от их глубины приведенные на рисунке 2. В процессе
эмпирического исследования выявлено до 42 % ползунов имеют глубину 1,21,4 мм.

Рисунок 2– Количество ползунов в зависимости от их глубины
Выявлено значительное количество односторонних ползунов (рисунок 3),
которые возникают при нарушении технологии роботы на немеханизированных
горках, при подкладывании тормозного башмака под одно колесо колесной
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пары. Стремление к уменьшению времени обработки составов с увеличением
скорости роспуска вагонов в сортировочном парке на немеханизированной
горке приводят к появлению односторонних ползунов большой глубины.

Рисунок 3 – Расположение ползунов на колесах одной колесной пары
Так же можно отметить сезонные изменения интенсивности появления
дефектов поверхности катания колес в эксплуатации. Намного чаще дефекты
возникают в осенний и зимний период, что можно объяснить увеличением
жесткости пути и вредным влиянием влаги. Также, стоит отметить, что в
зимний и осенний период возрастает вероятность появления ползунов, что
связано с уменьшением коэффициента сцепления, особенно при нарушении
режимов управления тормозами поездов [2, 3].
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Парк пасажирських вагонів АТ «Укрзалізниця» становить 4,54 тис.
вагонів з них у робочому парка 3,1 тис. вагонів [1]. Парк пасажирських вагонів
характеризується великою різноманітністю за типами, призначенням та часом
побудови вагонів. Сучасні пасажирські вагони оснащені складними системами
електрообладнання, опалення, водопостачання, кондиціонування повітря та
іншими системами. Технічне обслуговування пасажирських вагонів спрямоване
на підтримання робочого стану вагонів, забезпечення умов безпеки руху і
комфортності проїзду пасажирів у період між плановими ремонтами.
Аналіз попередніх досліджень. Пасажирські вагони мають забезпечувати
безпечне і комфортне перевезення пасажирів. Тому надійності вузлів і систем
вагонів

присвячено

багато

досліджень.

В

роботі

[2]

запропоноване

удосконалення функціонування систем опалення та вентиляції пасажирських
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вагонів шляхом розробки наукових основ вибору оптимізаційних заходів для
систем життєзабезпечення та апаратного забезпечення з підвищенням
енергоефективності цих систем. В роботах [3 - 6] наведені результати
експериментальних

та

теоретичних

досліджень

присвячених

проблемі

підвищення експлуатаційної надійності осей, коліс та буксових вузлів. В
роботах [7, 8] наводяться рекомендації та теоретичне обґрунтування
можливості підвищення надійності та безпеки пасажирських вагонів та їх
вузлів.

В

роботі

[9]

розглянуті

конструктивні

особливості

сучасних

пасажирських вагонів, розроблені математичні моделі для визначення
динамічних та міцнісних якостей вагонів. Огляд сучасних технологій
виготовлення та відновлення робочих поверхонь представлений в роботах [10,
11]

свідчить

про

можливість

підвищення

міцнісних

та

зносостійких

властивостей деталей.
Постановка проблеми та мети дослідження. Огляд досліджень свідчить
про можливість підвищення міжремонтного ресурсу пасажирських вагонів.
Тема підвищення міжремонтних ресурсів пасажирських вагонів є актуальною
задачею вагонного господарства АТ «Укрзалізниця», для вирішення якої на
першому етапі робіт необхідно дослідити несправності пасажирських вагонів.
Результати досліджень. Аналіз відмов, які обумовлюють відчеплення в
поточний відчіпний ремонт пасажирських вагонів, проводився з використанням
даних форми ВУ-23 "Повідомлення про ремонт або технічне обслуговування
вагона" та безпосереднього аналізу технічного стану вагонів, що надходять в
ремонт. Данні про відмови пасажирських вагонів зібрані за даними 17 лінійних
підприємств філії Пасажирська компанія АТ «Укрзалізниця» приведені на
рис.1. Всього проаналізовано данні по 2735 вагонам 12 типів. Переважна
кількість розглянутих вагонів – 55,9% побудована в період з 1983 по 1991 роки.
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Рисунок 1 – Розподіл відмов пасажирських вагонів за групами несправностей
Розподіл відмов за групами складений відповідно до [12]. Розподіл відмов
свідчить, що найбільша кількість несправностей приходиться на відмови
колісних пар й буксових вузлів – 53,0 %, електрообладнання – 15,03 %, систем
кондиціювання – 13,7 % та візки вагонів – 6,1%.
Висновки. Отримані результати дозволили визначити основні групи
несправності пасажирських вагонів, від яких в більшій мірі залежить
міжремонтний ресурс пасажирського вагона. Розподіл відмов за їх видами
показує, що найбільша кількість несправностей приходиться на відмови
колісних пар й буксових вузлів, електрообладнання, систем кондиціювання та
візки вагонів – загалом 87,8 % від загальної кількості несправностей. Отримані
данні дозволяють визначити проблемні вузли пасажирського вагона які
потребують вдосконалення конструкцій, якості технічного обслуговування та
ремонту, впровадження сучасних засобів діагностування та контролю.
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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF DUMP IRON-ANTIMONY
MATTES AND THE POSSIBILITY OF THEIR DISPOSAL
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The study of the electrochemical and electrophysical properties of sulfide melts
attracts scientists and metallurgists in the first place because sulfide and sulfide-oxide
polymetallic ores are the raw materials for the industrial production of metals such as
antimony, bismuth, copper, nickel, cobalt, lead, tin, zinc.
In addition, one of the most important and urgent problems of the metallurgical
industry is the problem of processing dump mattes (DM), which are alloys of sulfides
of various metals. They form entire polygons of environmentally hazardous
substances when accumulating. During long-term storage of DM in air, its phase
composition changes. The most likely processes contributing to this are hydration,
carbonization and hydrolysis of the components of the DM under the influence of
atmospheric moisture and carbon dioxide. In many technological schemes raw
materials are specially melted into matte, into which the bulk of the metal is
extracted. In others, the processing of sulfide ores and concentrates by
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pyrometallurgical methods is accompanied by the formation of mattes as ballast
products which part of the smelted metal passes into. The metal-rich part of the matte
is returned to the process and, thus, it circulates in a closed circle. The metal-depleted
part of the matte is sent to the dump.
As a result, the fraction of recoverable metal is significantly reduced and,
accordingly, its price is rising. Hence, it seems relevant to study the physicochemical
properties of the DM in order to select the most effective method for their disposal.
The iron-antimony DM of the pyrometallurgical method for producing antimony
contains (wt. %): up to 7 % Sb, 55 % Fe, and 30 % S. The amount of formed matte is
quite large and comes to 20-25 % of the mass of the concentrate to be processed.
The aim of the research is to study the physicochemical properties of the DM
melts of the Kadamjai antimony industrial complex, in which, according to the
technological schedule, iron and antimony are accumulated in sulfide form, followed
by pyroelectrochemical processing of them into commodity products in the case of
optimal metal current yields and good extraction.
Based on the theoretical concepts of A.A. Velikanov et al. [1] on the
multifunctionality of conductivity, molten sulfide systems require a special approach
when considering issues related to their electrochemical conversion to metal. In
particular, according to theoretical concepts, such ion-electron melts (multifunctional
conductors - MFC) can be brought to a state in which they can be electrolyzed with
high rates, by increasing the polarity of the bonds by introducing typically ionic
substances (heteropolar additives - HA). Given that MFC has a significantly narrower
band gap than the ionic conductor additive, it can be assumed that the essence of the
effect of the additive is to increase the band gap of the MFC. The correlation between
the ion contribution and the amount of HA was considered in [2] as an example of a
specific Sb2S3 – Na2S system in which the conductivity (æ) naturally decreases with
an increase of Na2S (HA). It associates with the partial transformation of chemical
bonds in non-ferrous metal sulfide under the influence of HA, accompanied by an
increase of ionic nature carriers. In some cases, when the electrolytic decomposition
of an individual substance is practically impossible, the introduction of HA can
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change the ratio of contributions in favor of ionic one, and electrolysis of systems
becomes effective [2]. According to our research, dump iron-antimony mattes (DM)
of precipitating-reducing smelting of antimony concentrates have a specific gravity in
the range of 4-5 g/cm3. The chemical composition of mattes for the main components
is illustrated in Table 1. The main mass. % is iron, antimony is in the form of NaSbO2
and NaSbS2 in matte.
Table 1 - The average composition of pyrometallurgical dump matte (DM)
Elements that were defined

Sbgeneral

Fe

Sgeneral

Content, mass. %

5,72

36,69

23,33

The presence of iron sulfide with high conductivity in the DM obviously makes
it impossible to electrochemically process their melts. Therefore, previously, to
determine the nature of the conductivity of the melt of an individual DM, its electrical
conductivity (æ) was studied. An industrial matte of precipitating-reducing smelting
of the Tereksai flotation concentrate of the metallurgical shop of the Kadamjai
industrial complex was used as the initial DM. To determine the æ values of the
melts, the four-electrode direct current method was used. The values of the electrical
conductivity of an individual DM are shown in Figure 1.

Figure 1 - The temperature dependence of the conductivity of an individual
DM
In the temperature range of 986-1158 °C, the value of æ DM varies from
250.83 to 248.70 S/cm and has a negligible negative temperature coefficient, which
indicates a significant non-ionic contribution to the conductivity of DM, which is due
to the presence of highly conductive iron sulfide (see Table 1).
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To transform the nature of the conductivity of DM, sodium sulfide was used as
a hydrodynamic compound. Six samples were prepared of the DM-Na2S system at a
rate of 30-80 mol. % Na2S relative to FeS contained in the DM.
Before fusion, DM were dried in a vacuum oven over calcium chloride.
Sodium sulfide was prepared by dehydration of a reactive preparation, qualification
of «analytical reagent grade», heating in vacuum, followed by long-term drying in a
vacuum oven over phosphorus oxide(V) at 200 °С. The calculated quantities of the
starting materials were thoroughly mixed in a dry box, transferred to glassy carbon
crucibles, placed in quartz reactors, which were evacuated, filled with an inert gas,
and heated until the reagents melted. In the molten state the samples were kept for
one hour, then cooled.
The electrical conductivity of the obtained samples was measured in the
temperature range 700–900 °C (Figure 2).

Figure 2 - Polytherms (a) and isotherms (b) of the electrical conductivity of the
melts of the DM - Na2S system at 30 (1); 40 (2); 50 (3); 60 (4); 70 (5); 80 (6) mol. %
Na2S, for 740 (1); 766 (2); 792 °C (3)

The temperature dependence of the electrical conductivity of the molten DM
and its high values suggest that the studied system is a MF with a predominance of
carriers of electronic nature. According to [1, 2], the main role in semiconductor
conductivity is played by semiconductor and metal contributions, that is, to a large
extent we are dealing with a degenerate semiconductor. Hence, it follows that in an
individual form, the DM melt cannot be decomposed by electrolysis with positive
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results. An analysis of the temperature dependences of the electrical conductivity of
the DM-Na2S system shows that it is possible to reduce the high values of æ of the
individual DM by introducing HA. In this case, the form of the æ - t dependence
becomes characteristic of conductors with a predominant ionic contribution to
conductivity. An increase of HA in the melt is accompanied by a decrease in æ,
which passes through a minimum for a composition with 60 mol. % Na 2S, after
which æ increases slightly. Obviously, with this ratio of components, the maximum
suppression of the electronic component was achieved, and this region of
compositions is most favorable for electrolysis. The polarization characteristics of the
samples were determined by the Leblan process in alundum tubes in an inert
atmosphere. The area of graphite electrodes was 0.125 cm2. The results of the study
are presented in Figure 3.

Figure 3 - Polarization characteristics of DM melts with 60 mol. % Na2S (a)
and 70 mol. % Na2S (b) relative to FeS

On I-V dependencies for compositions with 60 and 70 mol. % Na2S fixed clear
kinks. This suggests that the ionic mechanism of charge transfer plays a significant
role in the conductivity of these melts. At higher temperatures a single kink appears
in the polarization curves, which should be related to the decomposition of Na2S. At
lower temperatures the curves show two kinks, the first of which is associated with
the release of antimony metal. And finally, at the lowest temperatures on the IV
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dependences, three kinks appear already; the second of them is most likely due to the
decomposition of FeS.
For the electrolysis of melts of the DM - Na2S system, in accordance with the
obtained data on electrical conductivity and polarization, compositions containing 60
and 70 mol. % Na2S with respect to FeS, which are in the field of electrochemical
efficiency [2]. Electrolysis was carried out at temperatures of 770-840 °C. In various
experiments, voltages from 1.5 to 6 volts were applied to the terminals of the
electrolysis bath. The cathode current density was varied in the range of 0.3-7 A/cm2.
The duration of electrolysis is 4-8 hours. In all experiments stratification of the melts
was observed. Chemical analysis showed that the near-cathode layer is enriched in
antimony sulfide, and the anode layer is enriched in sodium sulfide. Sulfur vapor
condenses on the walls of the reactor. None of the experiments show significant
amounts of metal.
It should be noted that the absence of metallic antimony in the cathode space
does not yet indicate a partial suppression of the electronic contribution. The presence
of electrochemical changes in the system is evidenced by the release of sulfur, which
settles on the walls of the electrolyzer, as well as a constant change in the current
strength in the circuit. Obviously, in this multicomponent system, depolarization
phenomena prevail over polarization phenomena. The resulting metal is capable of
dissolving in the melt and interacting with liquid products, which is accompanied by
strong convection currents.
Findings: The conductivity of the industrial DM melt is characteristic for MFC
with a predominant semiconductor conduction mechanism. The introduction of HA
into the DM melt is accompanied by the suppression of the electronic component of
conductivity and a decrease in æ in the system to values characteristic of ionic melts.
Current-voltage characteristics for the composition of the system with 60 and 70 mol.
% Na2S indicate polarization in the melts. The electrolysis of DM - Na2S melts is
accompanied by the release of sulfur on the anode. For a final assessment of the
possibility of using electrochemical processing of DM melts into antimony metal, it is
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recommended that a preliminary economic calculation of the entire technological
process be performed.
I am sincerely grateful to Yuliya Budak for her active participation in
discussion and English translation of this article.
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Керівник, який

планує чи

починає впроваджувати інформаційні

технології в свій бізнес, як правило, переповнений ілюзіями. Для цього є ряд
підстав: модна тема, великі об’єми інформації про можливості інформаційних
технологій та фірмах, що постачають унікальні інформаційні системи за
невеликі кошти, впевненість у своїх силах, досвідчена команда виконавців.
Однак в дійсності зазвичай все значно складніше: впровадження інформаційної
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системи затягується, час втрачається, фірми-інтегратори зникають, не
виконавши і частини потрібних робіт, зростають затрати, система стрімко
ускладнюється, співробітники відкрито чи неявно починають саботувати
нововведення, конфіденційна інформація втрачається, чи потрапляє не до того,
до кого потрібно. Величина розчарування в таких випадках прямо пропорційна
величині стартових ілюзій чи перевищує їх.
Інформаційні технології змінили не тільки спосіб роботи – вони змінили
спосіб ділового стратегічного мислення. Перші швидкодіючі комп’ютери
використовувались підприємцями переважно для автоматизації процесів, що
раніше виконувалися вручну великою кількістю співробітників невисокої
кваліфікації, типовим прикладом чого є обробка даних. Сьогодні нова техніка
та технології застосовуються не тільки для автоматизації збору та обробки
даних, а й для реалізації нових ідей, нових способів отримання конкурентної
переваги. Розподілені інформаційні системи та мережні технології звузили світ
до розмірів робочого столу та екрану монітора, безмежно збільшивши ділові
можливості за рахунок швидкого та простого доступу до великих об’ємів
інформації та інструментів роботи з нею.
Сучасні менеджери роблять ставку на усвідомлений вибір стратегій та
цілей на базі інформаційної оцінки ситуації і комп’ютерного моделювання, на
цільові команди виконавців, що об’єднують професіоналів високого класу, на
оптимальну координацію проектних та робочих груп, орієнтуються на запити
та очікування споживачів. Аналітики за допомогою експертів та консультантів,
використовуючи математичні методи та відповідні програмні засоби, ретельно
досліджують ситуації, розробляють варіанти ділових рішень з оцінкою ризиків
та ймовірності успішної реалізації, проводять ділові ігри, перевіряючи створені
моделі.
Саме інформаційні технології та інформаційні системи широкого
профілю роблять можливим такий стиль гнучкого та ефективного управління та
всіляко стимулюють його розвиток.
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Як було зазначено вище, цінність інформації полягає в її достовірності,
повноті,

точності,

адекватності

відображення

ситуації

та

здатності

задовольнити вимоги споживача. У сучасному бізнесі немає просто інформації
– ділова інформація завжди має кінцевого споживача. Таким споживачем може
бути людина, підрозділ компанії, модуль корпоративної інформаційної системи
чи інша інформаційна система. У зв’язку з цим керівник, який запланував
впровадження інформаційних технологій на своєму підприємстві повинен чітко
знати відповіді на питання про те, як в компанії здійснюється робота з
інформацією, і яка інформація потрібна керівнику.
Інформаційні
різноманітних

технології

інформаційних

на

підприємствах

систем

і

існують

інформаційних

у

вигляді

комплексів

та

використовуються в різних сегментах управлінської системи.
Так, наприклад, у сфері управління взаємовідносинами з партнерами і
клієнтами використовуються CRM і SCM-технології. Вони зорієнтовані на:
зростання продажів, зниження витрат, підвищення лояльності клієнтів і
контрагентів, поліпшення якості обслуговування. В цілому ці програмні
продукти підвищують конкурентоспроможність продукції підприємства.
В управлінні бізнес-процесами та підвищенні ефективності економічної
діяльності підприємства застосовуються інформаційні технології: BPR і ERP.
Такі

продукти

сприяють

координації

інновацій,

мінімізації

ризиків,

підвищенню масштабованості і гнучкості, зниженню витрат. В цілому,
підвищують економічну безпеку підприємства.
У системі управління персоналом застосовують програмний продукт ―
HR, що сприяє ефективному використанню кадрових ресурсів. А в системі
управління

матеріальними

ресурсами

MRP-технологію,

що

сприяє

раціональному накопичення та використання матеріальних ресурсів. Обидві
системи підвищують операційну ефективність компаній і ресурсоефективність.
Підвищення ефективності господарської діяльності відбувається на
основі застосування ERP, MIS і BI-технологій. Використання їх спричиняє:
досягнення синергетичного ефекту; автоматизації та узгодження дії всіх
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відділів підприємства;успішної реалізації стратегічних програм;підвищення
конкурентних переваг.
Для захисту даних підприємства використовують IBM Spectrum Protect
(Tivoli Storage Manager). Ця платформа дозволяє централізувати контроль і
адміністрування резервного копіювання та відновлення даних, захищає дані
організації від апаратних збоїв та інших помилок, зберігаючи резервні і архівні
копії даних в автономних сховищах.
Таким

чином,

роль

інформаційних

технологій

в

управлінні

підприємством безперечно велика. Використання сучасних програмних
продуктів ― шлях до ефективної діяльності підприємства та підвищення його
конкурентоспроможності. Зазначена проблема вимагає подальших наукових
досліджень.
Найбільш простішими та найпоширенішими є системи електронного
документообігу (СЕД), що дозволяють вирішувати всі типові завдання для
роботи з документами – реєстрація і введення документів, пошук документів,
обмін документами, створення звітів, ведення архіву, встановлення прав
доступу до окремих документів та системи в цілому. Але інформаційні потреби
сучасних організацій і компаній не вичерпуються тільки обміном даними.
Фінансові установи аналізують внутрішню звітність банку, бюджет, активи,
пасиви й клієнтську базу, контролюють роботу філій. Торговельні організації
досліджують продаж у розрізі номенклатури товарів і торговельних марок,
аналізують тенденції динаміки продажу товарів за певний період часу.
Виробничі підприємства контролюють відвантаження товарів по сотнях
показників номенклатури, проводять звірення податкової звітності. В умовах
клієнтоорієнтованої економіки важливого значення набуває аналітика відносин
із клієнтами й конкурентами, аналітика в сфері персоналу. Маркетингові й
консалтингові фірми надають звіти про дослідження ринку своїм клієнтам, їх
вподобання, канали комунікації. Різні інформаційні агентства, інвестиційні
компанії, електронні біржі, Інтернетмагазини, фонди надають своїм клієнтам
усілякі звіти та аналітичні огляди. Державні організації, накопичуючи в
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сховищах даних величезні масиви, використовують ці дані для аналізу,
наприклад, структури населення країни або регіону в різних розрізах, кадастру
земель, паспортів підприємств і т. ін. Митні органи накопичують дані про
проведені митні операції та інше.
Перед

тим,

як

приймати

рішення

про

застосування

будь-якої

інформаційної технології в бізнесі, необхідно проаналізувати діючі бізнеспроцеси організації, зрозуміти проблеми, з якими зустрічаються відповідні
стейкхолдери, і тільки тоді перейти до цифрової трансформації. Як бачимо,
процес цифрової трансформації бізнесу є досить складним і вимагає знань із
багатьох областей, таких як інформатика, інженерія, когнітивні науки,
інформаційні системи, менеджмент, управління бізнес-процесами та ін.
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Тематика: Інші професійні науки
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ ТЕС НА
ГІДРОСФЕРУ
М’якаєв О.В.
Сумський державний університет
На сьогоднішній день однією з найбільших проблем охорони довкілля
для України залишається забруднення гідросфери. Україна є однією з найменш
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забезпечених прісною водою

країн

Європи, але щорічно в її поверхневі

водойми скидається близько 15 млрд. м3 стічних вод, третина яких повністю
забруднена. В даний час в Україні практично не залишилося річок, яких би не
торкнулася господарська діяльність людини. Близько 88 % опорних річок
України

мають

водно-екологічний

стан

води

від

«поганого»

до

«катастрофічного». Спостерігається також погіршення якості води в зонах
активного водозабору на глибинах до 200-400 м.
Значний негативний вплив на гідросферу здійснюють енергогенеруючі
об’єкти [1, 2]. Підприємства енергетики споживають близько 40% прісної води
по Україні та є джерелами скиду забруднених вод, що ставить задачу розробки
природоохоронних заходів по зменшенню водоспоживання ТЕС.
Сумська теплова електростанція працює з 1957 року і є основним
джерелом енерго- і

теплопостачання

міста.

Види

палива,

що

використовуються на ТЕЦ - кам'яне вугілля, природний газ. Потужність
виробництва електроенергії в середньому становить 112988 тис. кВт/год,
теплової енергії - 723250 Гкал.
Фактичний
1875689 м3/рік, з

обсяг

використаної

підприємством

води

складає

них 1844332/рік м3 взято з річки Псел, 10068 м3/рік з

підземних джерел [3].
До стічних вод на Сумській ТЕЦ відносять: води системи охолодження,
скидні води після гідрозолоуловлювання, відпрацьовані розчини після хімічних
промивок теплосилового обладнання або його консервації, регенераційні і
шламові води від водоочисних (водопідготовчих) установок, а також дощові
води з території проммайданчика та господарсько-побутові.
Згідно балансової схеми водокористування, кількість води системи
гідрозоловидалення, що надходить до золовідвалу, становить 223267 м 3/рік,
загальні об'єми стічних вод системи хімводоочищення та живлення котлів 407062 м3/рік. Система гідрозоловидалення включає оборотне використання
освітленої води, яка після відстоювання подається із золовідвалу до майданчика
ТЕЦ. Об'єми оборотної системи водокористування становлять 1715398 м3/рік.
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Таким чином, з урахуванням річної кількості атмосферних опадів та
випаровування води із золовідвалу, можна очікувати приблизно 633209 м/рік
безповоротно втраченої води, яка випаровується або інфільтрується до першого
від поверхні водоносного горизонту.
Стоки після промивки або консервації теплосилового обладнання
різноманітні за своїм складом, бо при проведенні робіт крім мінеральних
кислот застосовується трилон та різні суміші кислот, які є відходами
виробництв, а як інгібітори корозії вводиться каптакс, поверхнево-активні
речовини, сульфовані нафтенові кислоти та ін.
Основними забруднюючими речовинами у стоках хімводоочищення є
завислі речовини, реагенти для регенерації катіонних та аніонних фільтрів, а
також регенерат, що містить уловлені іонообмінними фільтрами іони
(переважно це Са2+, Mg2+, Fe2+, SO42-, CO32-, Cl-) і не зв’язані форми реагентів
(Cl-, Na+).
Суттєвим джерелом забруднення гідросфери є

також фільтрація

забруднюючих речовин з території золошлаконакопичувачів та інфільтрація з
зони аерації. Талим водам належить провідне місце у переносі забруднюючих
речовин з поверхні ґрунту в підземні горизонти.
Таким чином, основними шляхами зниження техногенного впливу ТЕЦ
на гідросферу є :
1.

Удосконалення систем хімводоочищення.

2.

Концентрування стоків і виділення з них твердої фази.

Підготовка додаткової води котлів на Сумській ТЕЦ здійснюється
шляхом хімічного знесолення води після коагуляції сірчанокислим залізом та
вапнування.

Для

підготовки

води

для

підживлення

тепломережі

використовують двохступінчасте натрій-катіонування води, яка пройшла
освітлення та коагуляцію з вапнуванням.

Регенерація натрій-катіонних

фільтрів проводиться природним розсолом, що призводить до утворення
висококонцентрованих стічних вод, які містять хлориди натрія, калія і магнія.

566

Для досягнення нормованих значень забруднюючих речовин ці стоки
розбавляються продувочною водою, що спричиняє збільшення кількості
стічних вод, які надходять у золошлаконакопичувач.
Застосування в схемах іонообмінного знесолення та пом’якшення води
протитечійних фільтрів – один з ефективних шляхів удосконалення систем
водопідготоки. При цьому вода перед виходом з фільтра контактує з
відрегенерованими шарами іоніта, в результаті чого забезпечується підвищена
якість фільтрата. Така технологія регенерації дозволяє інтенсифікувати роботу
обладнання, скоротити число ступенів очищення, знизити витрату реагентів на
регенерацію, зменшити об’єм стічних вод. В останній час підвищилась увага
до використання в системах водопідготовки установок зворотного осмоса та
електродіаліза, які дозволяють демінералізувати воду до 60-95%, яка потім
доочищається в іонообмінному фільтрі, що дозволяє в 4-10 разів скоротити
витрату реагентів і, відповідно,

стічних вод. Ще одним методом

водопідготовки є термічне знесолення, яке дозволяє отримати дистилят високої
якості та реалізувати маловідходні технології.
Для виділення із стічних вод мінеральних домішок у твердому вигляді
необхідно підвищити їх концентрацію. Для цього застосовуються механічні,
термічні та мембранні методи. При механічному зневодненні шлам після
відстоювання у відстійниках зневоднюється у фільтрах або центрифугах.
Термічні методи включають в себе упарювання у випарних апаратах, сушку у
сушарках різних конструкцій.
Кожний з варіантів має свої недоліки. При механічному зневодненні
вологість шламу складає 40-50%, що передбачає подальше с висушування.
Переважна більшість високотемпературних термічних методів є надто
енерговитратними. Таким чином, на теперішній час не існує універсального
методу обробки шламу водопідготовки на електростанціях.
Вищенаведене свідчить про необхідність комплексного підходу по
зменшенню негативного впливу об’єктів теплоенергетики на гідросферу.
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Науковий керівник: Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель біології вищої
категорії, вчитель-методист Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів
№126, Дніпропетровська область
Місто Кривий Ріг є промисловим центром, у якому функціонує велика
кількість потужних підприємств з різними типами виробництва. Відомий той
факт, що на території міста сільськогосподарські ділянки розташовані поряд із
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різноманітними підприємствами. Саме тому має значення дослідження росту
сільськогосподарських культур у ґрунтах із різним ступенем рН.
Мета та завдання роботи: дослідити особливості впливу діяльності
промислових підприємств «Криворізький Суріковий завод» і «ArcelorMittal» на
продуктивність

гібридів

кукурудзи

та

соняшнику

«MAISADOUR»

та

«SYNGENTA». Дослідити вплив різного ступеня забруднення техноземів на
ріст та площу листової поверхні гібридів рослин. Обгрунтувати доцільність
посадки сільськогосподарських культур. Визначити, вид, рН та хімічний склад
грунту, площу листової поверхні в різних фазах, зробити хімічний аналіз
грунту важких металів на заданих ділянках. Дослідити врожайність даних
гібридів на різних відстанях від промислових підприємств.
Об’єкт

дослідження:

техноземи

ПАТ

«Arcelor

Mittal»

та

ЗАТ

«Криворізький Суріковий завод», гібриди рослин та природні ґрунти.
Сучасний

Кривий

Ріг

-

це

велике

індустріальне

місто,

центр

Криворізького залізорудного басейну - найважливішої сировинної бази
металургії України. Криворізький індустріальний регіон відіграє провідну роль
в економіці України та є основною сировинною базою для розвитку чорної
металургії, має стратегічне значення для економічної незалежності та безпеки
держави.
Робота була розпочата з відбору зразків ґрунту на ділянках промислових
підприємств «Криворізький Суріковий завод» та «ArcelorMittal».
В

роботі

було

з’ясовано

целюлозолітичну

активність

грунтової

мікрофлори на відібраних експеритальних ділянках ( Експериментальними
ділянками

були:

контрольними

«Криворізьки

ділянками

були

Суріковий»
5

мікрорайон

завод

«ArcelorMittal»,

Зарічний

Експериментальні земельні ділянки були віддалені
підприємств на

і

та

129

кв.

від промислових

15 км та 25 км, с.Зелена Балка Миколаївська обл. та

с.

Михайлівка Миколаївська область).
Нами був досліджений процес адаптації гібридів рослин до кислого,
важкосуглинистого грунту. Досліджено площу поверхневої частини рослин та
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проаналізовано врожайність гібридів кукурудзи та соняшнику і порівняли їх. За
зразки гібридів соняшнику були взяті: «Syngenta Sonay» та «MAISADOUR 93.
CP »,та кукурудзи : «SYNGENTA ФУРІО ФАО 350» та «MAISADOUR MAS
24.F»;«Syngenta ФАО 270» та «MAISADOUR 10.A».
Розрахунки

економічної

ефективності

вирощування

кукурудзи

та

соняшнику на рівень врожайності з різного рівня надходження ВМ до ґрунту
проводили за методиками відділу економіки ННЦ «Інститут землеробства
НААН».
Висновки: Забруднення ґрунтів призводить до утворення техноземів, які
втрачають свої хіміко-біологічні властивості. Це безпосередньо позначається на
рослинах, які ростуть на

техногенно-порушених ґрунтах, що наочно

проілюстровано проведеними нами дослідженнями:
- Гібриди кукурудзи та соняшнику«MAISADOUR» на відміну від
«SYNGENTA» є більш стійким щодо проростання на Криворізьких техноземах;
-Техногенно порушенні ґрунти можна відновити шляхом рекультивації,
що відновлюють їх активну біологічну функцію;
- Роль Pelobates fuscus на відновлення та створенні екологічного буферу
проти техногенно забруднення
- За методом атомно абсорбаційний

спектрофометрії ми довели

стверджувати що техноземи містять склад важких металів.
- Реалізація проекту викликана на пристосуванні гібридів до даних
техноземів.
- Найбільш придатним ґрунтом для пророщування даних сортів
кукурудзи є чорнозем звичайний.
- За нашими результатами та економічної оцінки ми можемо дати
рекомендації до висадки гібридів в даному регіоні.
- В зоні до 15 км найбільш рентабельним та економічно вигідним для
посіву є Mаissadour, за зоною промислового підприємства гібриди кукурудзи та
соняшнику Syngenta.
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Утвердження української державності надало потужний

поштовх для

відродження національних та духовних традицій українського народу. Історія
засвідчила про надзвичайно корисний і вагомий вплив на свідомість людини і
взагалі суспільства християнських чеснот. Особистість, яка володіє ними, є
осередком порядності і високої культури,вона єдуховним лідером. Саме такі
характерні особливості допомагали нашим прадідам вистояти і не зламатись в
буремні віки становлення нації і держави. Віра в Бога стала незламним
фундаментом родинних цінностей, заклала високу ідею сімейних стосунків,
шанування батьків та любов і повага до всього оточення людини. Але,на жаль
події сторічної давнини – "Жовтнева революція" та насильницьке створення
штучного бездуховного суспільства привели до знищення духовного стержня

573

як цілого народу, так і кожного з нас. На сьогоднішній час, як в суспільстві,так і
в сім’ї катастрофічно не вистачає носіїв духовності та моральних авторитетів,
які могли б передати підростаючому поколінню духовний код,закладений в
нашу національну свідомість Великим князем Володимиром.Тепер,у вільній та
незалежній державі, ця проблема стала потрохи вирішуватись на рівні шкільної
освіти- із впровадженням факультативного предмету Християнська етика,що
дало можливість більш широкого висвітлення цієї науки серед дітей, ніж
просто на рівні релігійної громади.
Актуальність даної роботи викликана нагальною потребою духовного
виховання молоді,та полегшення виконання викладацьких завдань по даному
предмету у школі села Підріжжя і розширення кола учасників навчального
процесу за допомогою сучасних технологій Інтернету. Метою роботи є
проведення глибокого аналізу та порівняння різноманітних методів та
технологій

призначених

для

створення

веб-ресурсів,

дослідження

як

використовуються дані технології в середній освіті для різних задач.
Для цього необхідно опрацювати відповідні джерела та визначити
соціально-педагогічні проблеми застосування інформаційних технологій у
середній школі та проаналізувати сучасні веб-рішення в предметній області.
При розробці сайту важливо обґрунтувати вибір засобів розробки. Розробивши
веб-сайт, організувати його тестування та налагодження.
Для розробки і впровадження веб-ресурсу було застосовано низку
методів. Важливими теоретичними методами були аналіз, узагальнення,
систематизація й класифікація, які дозволили належно вивчити нормативноправові акти, наукові та навчально-методичні матеріали, публікації й
електронні ресурси з проблеми дослідження.
Важливо, що вчитель у професійній діяльності стикається з проблемою
впровадження сучасних ефективних технологій, тому виникає необхідність
знаходження оптимальних способів використання даних технологій у практиці
викладання.
Отримані результати дозволяють ефективніше організовувати роботу

574

вчителя під час вивчення нових тем.Ресурси мережі є безцінною базою для
створення інформаційно-предметного середовища, освіти та самоосвіти
школярів, задоволення їх особистих і професійних інтересів і потреб. Однак
сама по собі наявність доступу до Інтернет-ресурсів не є гарантом швидкого та
якісного навчання. Дані технології повинні бути спрямовані на комплексне
формування навичок та розвиток.
Ідея

створення

сайту

підтримана

заінтригувала школярів. Тепер кожна

учительським

колективом

та

дитина добре володіє сучасними

ґаджетами та комп’ютером і якісно створений сайт, який буде задовольняти
естетичні та інтелектуальні потреби школяра, буде мати високий рейтинг і
затребуваність серед учнів.Його особливістю має бути відповідне художнє
оформлення, яке буде вказувати на його специфіку. Для цього потрібно буде
застосувати технології , які надають такі перевагияк: надійність,інтеграція із
сервісами Google, простий доступ до різноманітних файлів,розміщених в
Інтернеті та багато чого іншого, затребуваного користувачем. Сайт, що дуже
важливо,буде доступний у мобільній версії.Клієнтська частина сайту буде
дозволяти користувачам спілкування із учителем та своїми однолітками,
користування електронними посібниками (Біблія, історія християнства,т.і.),
перегляд відео і фото, завантаження на сайт власних файлів.Сайт надасть
можливість корисного

спілкування із дітьми, які мають інтерес до

християнської освіти із всієї України.
Звичайно цей сайт буде нести в собі цікаву інформацію і про школу, для
якої він розробляється. Після завершення усіх етапів розробки ми отримаємо
Інтернет-сайт загальної середньої освіти, який на високому рівні продуманий,
гнучкий і стане не тільки реальним інформаційним каналом, а й творчою
лабораторією для учасників освітнього процесу, що відображає і активізує
виховне життя, і одночасно - стане високотехнологічним інструментом
саморозвитку шкільної спільноти.
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Тематика: Юридичні науки
АНАЛІЗ ЗМІН У ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ, ЯК МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ З РЕЙДЕРСТВОМ В УКРАЇНІ
Назарко А.А.
Божаткіна Є.С.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови правової держави
в Україні дуже важливим є розвиток корпоративних правовідносин, посилення
захисту права власності фізичних та юридичних осіб, а також запобігання
рейдерству. Оскільки законодавство у сфері державної реєстрації знаходилось
на досить складному етапі свого розвитку та регулярно піддавалося критиці з
боку науковців та юристів-практиків, 2 листопада 2019 року законної сили
набрав Закон України №159-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту права власності» [1] (далі – Закон України). Цей
документ вносить зміни в цілий ряд нормативно-правових актів. Тому дана
тема статті є актуальною і потребує певного дослідження.
Мета дослідження – дослідження новел законодавства України у сфері
державної реєстрації, а також аналіз положень Закону України у частині
порядку державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Виклад основного матеріалу. 2 листопада набрав законної сили
прийнятий

Верховною

Радою

України

славнозвісний

та

багато

ким

обговорюваний Закон №159-IX. Згідно із пояснювальною запискою до проекту
Закону, основною метою є захист власників нерухомості та корпоративних
прав. Закон передбачає внесення змін, зокрема до Цивільного та Земельного
кодексів, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань», «Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю», «Про нотаріат».
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Пропоную розглянути зміни, які стосуються саме сфери реєстрації
бізнесу.
По-перше, довгоочікувана та гучна ліквідація «акредитованих суб’єктів
реєстрації» (далі – АСР). На офіційному сайті Міністерства Юстиції викладено
список усіх АСР, згідно нього на території України існувало більш ніж 260
підприємств, які надавали послугу з державної реєстрації [2]. Така зміна
обґрунтована тим, що на відміну від державних реєстраторів, у АСР набагато
легше було провести реєстраційні дії, які були взагалі незаконні. При
реєстраційних діях у державного реєстратора фізичні та юридичні особи
сплачують

лише

адміністративний

збір,

встановлений

відповідно

до

законодавства. Проте, при зверненні у АСР треба було сплатити додатково до
адміністративного збору ціну послуг реєстратора. Ціна послуг мотивована
ненав'язливим сервісом, відсутністю черг та, що саме головне – відсутністю
зайвих питань. Більшість реєстраційних дій у АСР вчинялася з прямими
порушеннями законодавства, наприклад: подання документів для реєстрації
«дистанційно», без особистої присутності заявника; проведення реєстраційних
дій без усього переліку документів, які прямо передбачені законодавством;
проведення реєстраційної дії щодо особи, яка є боржником згідно Єдиного
Реєстру Боржників та багато іншого. Така ситуація напряму стимулювала
рейдерство та дискримінувала систему державної реєстрації в цілому.
У зв’язку з ліквідацією АКР діючими в сфері державної реєстрації
залишатимуться приватні та державні нотаріуси, а також державні реєстратори
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
На мою думку, така зміна підвищить попит, а з ним і черги, до державних
реєстраторів, проте додасть прозорості системі державної реєстрації.
По-друге, Законом України запроваджено обов’язкове нотаріальне
посвідчення довіреності для представництва юридичної особи під час
проведення державної реєстрації.
Якщо раніше для звернення до державного реєстратора з документами
для вчинення реєстраційних дій, від юридичної особи вимагали довіреність у
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простій письмовій формі, засвідченої кервіником підприємства, то тепер –
довіреність має бути посвідчена нотаріально. Без нотаріально посвідченої
довіреності від імені юридичної особи може звертатися лише особа, зазначена у
Єдиному державному реєстрі як особа, уповноважена подавати документи для
державної реєстрації від імені юридичної особи.
Але, що найцікавіше, державні реєстратори зобов’язані перевіряти
дійсність нотаріально посвідчених довіреностей за допомогою Єдиного реєстру
довіреностей.
Такі нововведення істотно ускладнять управління бізнесом в Україні для
іноземних інвесторів. Відтепер, материнська компанія не зможе надіслати
довіреність представнику в Україні для внесення змін до відомостей про
українську юридичну особу (дочірнє підприємство). Керівники іноземних
компаній змушені будуть особисто приїжджати в Україну для посвідчення
довіреності в українського нотаріуса для того, щоб надати представнику
повноваження на створення чи провадження бізнесу в Україні.
На мою думку, такі зміни можуть істотно вплинути на плани іноземних
компаній щодо розширення свого бізнесу в Україні, оскільки такі бюрократичні
моменти роблять нашу державу не привабливою для інвестування на фону
інших країн Європи.
По-третє, Законом України запроваджується обов'язковість використання
спеціальних бланків нотаріальних документів, для оформлення документів
щодо внесення змін до юридичних осіб, а саме: актів приймання-передачі
частки в статутному капіталі Товариства; Рішень загальних зборів учасників
Товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток
учасників; рішень загальних зборів учасників Товариства про виключення
учасника з товариства; заяв про вступ до Товариства; заяв про вихід з
Товариства, передавальний акт, розподільчий баланс, а також інших
документів, визначених законами.
Державний реєстратор має перевірити використання спеціальних бланків
нотаріальних документів, на яких викладені документи, що подаються для
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здійснення реєстраційних дій, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних
бланків нотаріальних документів.
Перш за все, такі зміни направлені, на ускладнення підробок протоколів,
за допомогою яких можна змінити учасників ТОВ і ТДВ. Існує думка, що
документи на нотаріальних бланках підробляються складніше і рідше. Це
великий плюс у боротьби з рейдерством, але мінус для звичайних громадян, які
мають сплачувати більше.
Однак,

вимога

щодо

нотаріального

засвідчення

з

обов’язковим

використанням спеціальних бланків нотаріальних документів не застосовується
у разі державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ чи ТДВ на підставі
документів, створених на порталі електронних сервісів та підписаних
кваліфікованим електронним підписом.
Треба звернути увагу на те, що зміни до Єдиного державного реєстру,
пов’язані з відчуженням частки у статутному капіталі юридичної особи та у
результаті видачі свідоцтва про право на спадщину частки у статутному
капіталі будуть вчинятись виключно нотаріусом, яким вчинено відповідну
нотаріальну дію, одразу після її вчинення. Цей принцип діятиме відносно всіх
організаційно-правових форм юридичних осіб крім акціонерних товариств,
товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою
відповідальністю.
Така новела прискорює та спрощую процес державної реєстрації, проте
на даний момент більшість приватних нотаріусів взагалі відмовляється від
проведення таких правочинів, у зв’язку з відсутністю достатніх знань у сфері
користування реєстром.
Отже, на мою думку, Закон України запроваджує низку прогресивних
новел, які у разі їх правильного практичного втілення можуть зменшити
кількість

рейдерських

захоплень

бізнесу

в

Україні.

Однак,

суттєвих

комплексних змін, які б забезпечували недоторканність права власності, Закон
України не пропонує. Проте, окремі його положення ускладнюють вчинення
реєстраційних дій, запроваджують додаткові бюрократичні операції, які не є
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суттєвою перешкодою для незаконного захоплення бізнесу, але можуть істотно
погіршити умови для інвестування в Україні та підвищити вартість державної
реєстрації бізнесу для населення.
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Тематика: Інші професійні науки
ВИЗНАЧЕННЯ ЗНОСУ ФРИКЦІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ БАРАБАННИХ
ГАЛЬМІВНИХ МЕХАНІЗМІВ СУЧАСНИХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ
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Вступ. Одним із завдань сучасної науки про тертя та зношування є підбір
оптимального поєднання матеріалів і прогнозування поведінки їх в різних
умовах за режимами роботи і конструкцій, в тому числі, і розрахунок робочих
характеристик фрикційних пар в заданих умовах експлуатації [1–3].
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При терті відбуваються значні зміни властивостей фрикційних матеріалів
у поверхневих шарах [4]. Ці зміни в ряді випадків мають вирішальний вплив на
процеси тертя й зношування фрикційних поверхонь гальмівних механізмів.
Аналіз останніх публікацій. В якості комплексної характеристики [1]
надійності гальма, як системи гальмового механізму і його привода, прийнята
стабільність його гальмівного момента. Відомо [2], що стабільність гальмівного
механізму оцінювалася ступенем його зміни з підвищенням температури на
поверхні тертя.
Крім того, під час гальмування тепло не розподіляється рівномірно по
всій площі пари тертя [2-4]. Температура поверхні тертя гальм за даними
І.В. Крагельського може бути у 2-3 рази більшою за об'ємну температуру [3, 4].
Отже, збільшення площі поверхні тертя приведе, з одного боку, до
зменшення температурного інгредієнта, а з іншого, – до зниження величини
контактного тиску, що різко зменшить знос фрикційних пар гальмівних
механізмів у процесі експлуатації. Це є можливим за рахунок застосування
спеціального профілю фрикційної накладки і барабану, що утворюють
поверхню тертя в тих же габаритних розмірах, що й оригінали.
Проведення дослідження. У залежності від точки прикладення сили Q,
яка притискає фрикційні накладки 2 колодок до диска 1 (рис. 1), на гладких
поверхнях тертя виникає нерівномірний тиск p, що, діє перпендикулярно
площині тертя, розташованій на радіусі R. Внаслідок чого барабан 1,
обертаючись з частотою n, на радіусі тертя R спряжених деталей «барабан–
накладка» створює нерівномірну силу тертя, яка й викликає не рівномірне
спрацьовування тертьових поверхонь.
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1 – барабан; 2 – фрикційна накладка
Рис. 1. Схема для визначення зносу барабанного гальма типу «симплекс»
Значення зносу спряжених деталей барабанного гальма для кожної iої поверхні тертя в загальному вигляді визначається [5]
U iб 

де

Q

4  Q  k i 1  n


k i  sin 0
  (i  1)  cos 
k i 1   0  k i

k i  sin 0  
l k  0,5 sin   0 

k i 1   0  k i 



  Ti , (1)


– приводна сила колодок;

ki – коефіцієнт, що характеризує швидкість зношування i–ої спряженої
поверхні «барабан–накладка»;

  2 0 – кут обхвату гальмівної колодки;
lk – ширина фрикційного контакту;

n – число обертів барабана;
Ti – час зношування i–ої поверхні тертя (час гальмування).
Якщо кутову швидкість обертання гальмівного ротора на момент
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початку гальмування виразити як
  2  n 

a
rk

,

(2)

де a – початкова швидкість гальмування легкового автомобіля;

rk – кінематичний радіус кочення колеса;
У разі обладнання передніх і задніх осей барабанними гальмами
співвідношення гальмівних сил виражається співвідношенням


p1
,
p1  p 2

(3)

де p1 – величина тиску в контурі задніх гальм (i=1),

p2 – величина тиску в контурі задніх гальм (i=2).
Тоді у загальному вигляді формула (1) для визначення зносу спряжених
поверхонь

барабанного

гальмівного

механізму,

за

умови

абразивного

зношування [4], як найбільш вірогідного за умов експлуатації, може бути
представленою, як
U iб 


k i  K б  pi  rд  а
k  sin 0
  (i  1)  cos  i
k i 1   0  k i

k  sin 0  
2  R  l k  rk  0,5 sin   0  i

k i 1   0  k i 



  Ti ,(4)


де  – коефіцієнт тертя ковзання фрикційних поверхонь;
R – радіус тертя барабана (див. рис. 1);

K б – конструктивний параметр гальмівного механізму барабанного типу
[2].
Аналіз залежності (4) показує, що у знаменнику знаходиться величина lk ,
яка визначає ширину фрикційного контакту.
Отже, для зниження швидкості зносу гальмівних механізмів, слід
зменшувати тиск на поверхнях тертя спряжених деталей «барабан–накладка» за
рахунок збільшення ширини фрикційного контакту, не змінюючи габаритні
розміри спряження, що є можливим при застосуванні криволінійного профілю,
який у перетині дає не пряму, як для оригіналів, а криву лінію (рис.2).
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Рис. 2. Схеми фрикційної поверхні з криволінійним макропрофілем
Теоретично

встановлено,

що

із

застосуванням

криволінійного

макропрофілю поверхонь тертя при c=1,5–2 мм і l=2b, можливе збільшення
площі фрикційного контакту на 50–70% та, як наслідок, – зменшення швидкості
зносу спряжених деталей «барабан–накладка», що веде до підвищення
довговічності гальмівних механізмів, як мінімум у 1,5–1,7 рази, у порівнянні з
застосовуваним існуючим гладким макропрофілем спряжених деталей, для
яких ширина фрикційного контакту стала та дорівнює ширині колодки (для
барабанних lk  l  const ).
Недоліком такого варіанту є те, що конструкція зі спеціальним
макропрофілем поверхонь тертя вимагає більшої трудоємності виготовлення
спряжених деталей та складання (розбирання) вузла, в порівнянні з
гальмівними механізмами-оригіналами з гладким макропрофілем.
Висновки
1. На основі теорії тертя та зношування І.В. Крагельського одержано
закономірність зношування поверхонь тертя барабанних гальм з врахуванням
площі фрикційного контакту, триботехнічних характеристик тіл тертя,
конструктивних параметрів гальмівних механізмів та режимів експлуатації.
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2. Для зниження швидкості зношування фрикційних поверхонь гальм
запропоновано застосування криволінійного макропрофілю спряжених деталей,
який дозволяє в тих же габаритних розмірах одержати більшу площу
фрикційного контакту у 1,5–1,7 рази.
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Забезпечення еколого-економічної безпеки деревообробних підприємств
багато в чому залежить від ефективності механізмів управління ними. Одним із
таких механізмів, який останніми роками набуває поширення, є лізинг.
Лізинг є відносно новим інструментом оновлення основного капіталу
деревообробних підприємств, активне використання якого може стати
потужним імпульсом технічного переоснащення їхнього виробництва. Адже
темпи фізичного та морального старіння основних засобів галузевих
підприємств суттєво перевищують темпи їх оновлення.
Враховуючи значні потреби у придбанні основних засобів у лізинг, нам
було

важливо

з’ясувати

причини

незначного

його

використання

деревообробними підприємствами. Для цього було проведено анкетування
деревообробних підприємств.
Опрацювавши дані опитувальних анкет, щодо перспектив розвитку
лізингу обладнання на деревообробних підприємствах, ми побачили, що лізинг
у цій галузі народного господарства робить лише перші кроки. Нами було
опитано 50 деревообробних підприємств (з них 18 меблевих) Карпатського
регіону України (КРУ).
Так, серед 50 опитаних нами підприємств лише три, що складає 6,00%,
використовує лізинг для оновлення свого парку технологічного обладнання.
Проте, пропозиції щодо використання лізингу на галузеві підприємства
надходять, що свідчить про бажання лізингових компаній працювати у
деревообробній галузі. 58,8% підприємств позитивно відгукнулись щодо
розгляду можливості використання лізингу, що свідчить про готовність
галузевих підприємств його застосовувати.
Метою нашого опитування було не лише вивчення пропозиції та
доцільності

використання

деревообробними

підприємствами

лізингових

послуг, а також проведення аналізу фінансової ефективності лізингу. 53%
опитаних нами респондентів стверджували, що аналізували вигідність
використання лізингу.
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Серед основних переваг його застосування вони назвали: мінімальні
первинні затрати на купівлю обладнання;

гнучкість оплати; відсутність

застави; оперативність розгляду питання; податкова економія; широкий спектр
предметів лізингу.
Незаперечним є той факт, що лізинг, виступаючи ефективним механізмом
оновлення техніки та технологій, одночасно сприяє розвитку виробництва,
впровадженню досягнень науково-технічного прогресу, створенню нових
робочих місць і є дієвим у збільшенні обсягів реалізації продукції виробників
такої техніки.
Виробництво деревообробної продукції галузевими підприємствами
характеризується високим рівнем енергоспоживання та матеріаломісткістю, що
невиправно здорожує її вартість. Окрім того, негативно впливають чинники
спрацьованості виробничого обладнання, застарілі технології виробництва та
незначне

використання

ресурсо-,

зокрема

енергоощадного

обладнання.

Враховуючи світові тенденції зростання цін на енергоресурси, галузевим
підприємствам необхідно терміново модернізувати обладнання, устаткування
та технології виробництва, запровадити режим економії енергії, дотримуватись
екологічних норм та інтенсифікувати виготовлення інноваційної продукції. Такі
зміни вимагатимуть значних капіталовкладень, які найдоцільніше здійснити за
допомогою лізингу.
Результати проведеного нами аналізу літературних джерел, статистичних
даних щодо стану деревообробних підприємств та розвитку ринку лізингу
засвідчують гостру важливість і необхідність його застосування.
При використанні лізингу для фінансування придбання обладнання,
лізингові платежі в повному обсязі будуть зменшувати базу оподаткування.
Використовуючи лізинг, підприємства спрямовують грошові кошти не на
сплату податку на прибуток, а на реальне розширення свого виробництва та
впровадження сучасного обладнання.
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Оскільки лізингові платежі є рознесені в часі, тому лізингові компанії при
здійсненні фінансування лізингової угоди враховують цю особливість, що
відображається у розмірі платежу.
Ситуація, котра склалася зі спрацюванням та оновленням основних
засобів на підприємствах Карпатського регіону, є вкрай невтішною. Це
засвідчують результати опитаних нами галузевих підприємств даного регіону.
У

всіх

областях

регіону

ступінь

спрацювання

основних

засобів

на

деревообробних і меблевих підприємствах є досить високим, а в деяких
випадках навіть загрозливим, оскільки складає більше 50%. На рис. 1
представлено середній відсоток спрацювання основного технологічного
обладнання меблевих та деревообробних підприємств.
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1

–

Середній

відсоток

спрацювання

основного

технологічного обладнання меблевих і деревообробних підприємств КРУ
Примітка: сформовано авторам

на основі результатів проведеного

опитування
З рис. 1 видно, що практично по кожному виду технологічного
обладнання для меблевих підприємств (окрім свердління, опорядження та
утилізації відходів) відсоток спрацювання є більшим за 30%, а в деяких
випадках навіть загрозливим, так як складає більше 50% (складання та інше
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обладнання). Щодо деревообробних підприємств то ситуація тут теж не втішна,
оскільки в середньому відсоток спрацювання складає понад 40% по усіх видах
обладнання.
Високий відсоток спрацювання основних засобів негативно впливає на
діяльність галузевих підприємств, знижуючи продуктивність, ускладнюючи, а
подекуди й унеможливлюючи виготовлення конкурентоспроможної продукції,
що є однією з основних причин збитковості галузі.
Дослідивши усі переваги лізингу можна стверджувати, що лізинг є одним
з найпривабливіших і найперспективніших інструментів інвестування, здатного
значно

пожвавити

процес

оновлення

матеріально-технічної

бази

деревообробних підприємств Карпатського регіону України.

Тематика: Педагогічні науки
ВПЛИВ СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЙОГО ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Нанівська Жанна
(Ізмаїльський державний гуманітарний університет)
Актуальність проблеми здорового способу життя особистості в наш час
важко поставити під сумнів. Це пов'язано із справжньою соціальною ситуацією,
порушенням

звичних

структурних

зв'язків,

масової

маргіналізацією,

глобальним падінням рівня життя суспільства. Сьогодні мова йде не просто про
виникнення серйозних проблем, а про соціальну деградацію суспільства, яка
зачіпає всі сторони суспільного життя. У зв'язку з кризовим станом суспільства
збільшується захворюваність і інвалідність молоді. Здоровий спосіб життя в
даний час широко пропагується серед різних верств населення в зв'язку з
турботою про профілактику різних захворювань. [2, с. 123]
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У зв'язку з цим особливої значущості набуває оцінка сучасного стану
соціалізації особистості і способу життя, а також дослідження механізму
впливу способу життя на соціалізацію особистості.
Соціалізація особистості і спосіб життя є важливими категоріями
соціальної науки. Ці поняття концентрують в собі значущі знання для науки
про суспільство щодо формування особистості, а також характеристик
життєдіяльності як суспільства, так і соціальних груп і окремих індивідів.
Аналізуючи наукову літературу дослідження проблемами соціалізації
особистості займалися закордоні вчені: З. Фрейдом, Ж.Пиаже, Дж.Г.Мід,
Т.Парсонсом, Р.Бейлзом, М.Мид, Н. Смелзер та ін. Багато зроблено ними у
визначенні сутності процесу соціалізації, джерела і рушійних сил формування
особистості, зроблені спроби виділення механізмів та етапів процесу. Велике
значення

представляють

роботи,

присвячені

розкриттю

взаємозв'язків

особистості та суспільства. Величезну цінність мають дослідження ролі
діяльності у формуванні свідомості особистості.
Поняття соціалізації у вітчизняній науці стало застосовуватися на початку
60-х років. Розробка даної проблеми пов'язана з іменами таких вчених як: О.В.
Безпалько, А. Капська, М.Лукашевич, А. Мурдик . Багато уваги в рамках теорії
соціалізації

приділялося

розмежування

поняття

соціалізації

з

такими

спорідненими поняттями як "розвиток", "виховання". Одним з центральних
питань даної теорії було визначення співвідношення ролей суспільства,
найближчого оточення і власної активності індивіда в формуванні його
особистості. Однак в теорії соціалізації ще існують окремі дискусійні моменти,
це відноситься також і до виявлення механізмів процесу.
Нам компанує визначення вченого М. Лукашевича [3, с.197] : «поняття
особистості у соціальній педагог використовується в широкому і вузькому
розумінні. У першому випадку особистість визначається як сукупність
психологічних

якостей,

що

характеризують

кожну

людину.

Термін

«особистість» містить у собі такі поняття, як характер, темперамент і
здібності».
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А.Мудрик зазначає : «термін “особистість» охоплює, таким чином,
ансамбль психологічної організації людського індивіда» [4, с. 23].
Вивченню проблеми способу життя у вітчизняній науці приділялося
багато уваги, і на сьогоднішній день існує досить велика кількість теоретикометодологічних і методичних робіт з даної тематики. Найбільший внесок у
вивчення способу життя внесли Е.Ануфріев, Л.Арутюнян, І.Бестужев-Лада,
Г. Зборовскій, А.Здравомислов, І.Левикін, М. Руткевіч, І.Толстих і ін.
Але слід зазначити, що однією з характерних рис вивчення способу життя
є те, що його теоретичне осмислення розвивалося швидше вшир, ніж углиб.
Серйозна робота виконана по виділенню підстав цілісності способу життя,
визначення його співвідношення з такими поняттями як "уклад життя", "стиль
життя", "якість життя", "рівень життя". При цьому ще не вироблено єдиної
методики дослідження способу життя, немає чітко виділених емпіричних
показників даного явища.
Соціалізація, на думку А. Капської [5, с. 46]: « …це процес послідовного
входження індивіда в соціальне середовище, який супроводжується засвоєнням
і відтворенням культури суспільства внаслідок взаємодії людини зі стихійними
та цілеспрямовано створюваними умовами життя на всіх її вікових етапах».
Між соціалізацією особистості і способом життя існують органічні
взаємозв'язки, що роблять їх гранично взаємозалежними.

Багато науковців

вказують на величезну роль соціалізації в визначенні характеристик образу
життя. Науковець Л. Арутюнян [1, с. 58] вважає : «Те, які потреби, норми і
цінності засвоїв індивід в онтогенезі безпосередньо визначає його спосіб життя.
Це один з видів взаємозв'язку між способом життя і соціалізацією особистості.
Якщо ж врахувати, що процес соціалізації різних індивідів в рівних умовах
буде мати гранично схожі характеристики, то можна говорити, що засвоєні
нормативно-ціннісні установки визначатимуть спосіб життя груп, класів і
суспільства.
Інший вид зв'язку менш очевидний. Не тільки соціалізація особистості
визначає спосіб життя, але і спосіб життя має величезне значення у визначенні
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характеристик процесу соціалізації особистості. І перш за все це пов'язано з
сутністю розглянутих понять: спосіб життя являє собою систему діяльностей,
соціалізація ж неможлива інакше як в дії.»
Проаналізувавши теоретичні аспекти соціалізації та способу життя ,
можемо прийти до висновку що взаємозв’язок цих понять є соціально
значущим для розвитку особистості в сучасному суспільстві.
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Тематика: Інші професійні науки (Дизайн)
ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ У ПРОВІДНИХ
ВУЗАХ УКРАЇНИ
Невальоний В.С.
Сватула М.С.
Брагин О.М.
Для українського сьогодення є характерним не тільки трактування змісту
дизайнерської діяльності у вузько утилітарному розумінні,але визнання її ролі
як інструменту соціально-культурного розвитку, формування методології
дизайн-освіти у провідних вузах, успішний (в умовах економічної та соціальної
нестабільності, що залишається ознакою суспільного життя країни) розвиток
окремих галузей, зокрема графічного дизайну, арт-дизайну, відео-дизайну,
дизайну середовища, ландшафтного дизайну. Вдалий розвиток цих ділянок
обумовлений діловою співпрацею з сучасним бізнесом, що стосується, у першу
чергу, графічного дизайну, який швидко зреагував на розвиток сучасного
бізнесу, власне став його частиною. За короткий час виробилася мобільна
система, яка є багатофункціональною: створення фірмових знаків, логотипів,
рекламного забезпечення, упаковки тощо. Сфера дизайну предметних систем
(промислового

або

індустріального)

репрезентована

у

містах,

які

є

промисловими центрами і водночас осереддям розвитку дизайнерських
шкіл(це, передусім, Харків, Львів, Київ).
Використовуючи вдалий вислів одного з дослідників українського
дизайну, можна констатувати той факт, що «…дизайн як поняття, термін,
спеціальність нарешті став складовою вітчизняної культурно-соціальної моделі
[1,42]».
Провідним питанням теорії та практики сучасного дизайну в Україні є
питання

національної

ідентичності,

що

іноді

формулюється

досить
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прямолінійно «Український дизайн-міф чи реальність?». Серед існуючих
варіантів його вирішення можна виділити два основних:
-

дизайн є інтернаціональною формою діяльності, тому немає сенсу

акцентувати увагу на національних рисах (це сфера вжиткового мистецтва),
треба прагнути до того, щоб вітчизняну дизайн-продукцію оцінювали не в
аспекті етнічної приналежності, а з позицій високого професіоналізму;
- як

будь-яка форма творчої праці людини, дизайн поєднує у собі

загальнолюдське та національне, тому високоякісний дизайнерський продукт
має синтезувати новітні досягнення та глибинні елементи традиційної
культури, тим самим доводячи власну своєрідність.
Порівнюючи ці два твердження, можна дійти висновку, що більш
прийнятним є друге з них, передусім тому, що воно базується на гармонійному
поєднанні прогресивного та національно ідентичного елементів.
У дизайнерський практиці необхідно уникати дешевого популізму,
застосування візуальних стереотипів. Поряд з цим треба пам’ятати, що деякі
галузі дизайну, передусім арт-дизайн, графічний дизайн, дизайн середовища, не
тільки уможливлюють, але й потребують (звичайно, у відповідності до мети)
використання автентичних елементів, тоді як нерідко у «…сучасних візуальних
носіях… відсутні багатоколірна емоційність в обмежених гамах, простота і
досконалість форм, виваженість і ясність композицій, властиві формам
народного мистецтва і свідомих його послідовників [1,43]». Тобто доцільним є
таке рішення, що базується не на механічному використанні складових
національної традиції, не на пошуках «… національного стилю… лише у
площині використання зовнішніх ідентифікуючих ознак [2,179]», а на
ретельному дослідженні їх з подальшою стилізацією та формалізацією об’єкта
для створення такого продукту, в якому б метафорична образність народного
зразку мала прогресивне технологічне рішення. Вдалим прикладом такого
підходу можуть бути об’єкти арт-дизайну окремих регіонів України, зокрема
твори молодої генерації ювелірів Львова, де широко використовуються
інновації, застосовуються нетрадиційні матеріали, такі, як магніт, гума, скло,
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старі монети, та помітно звернення до інших видів мистецтва: ковальства,
скульптури, живопису, текстилю.
Тобто, слушними можна вважати положення, що їх виклав один з
дослідників проблем дизайну в Україні, В.Я.Даниленко: «…Для суб’єктів
дизайн-діяльності в Україні існують
вітчизняного

дизайн-продукту:

а)

три рівні складності творення
поверхове

накладання

візуальних

національних стереотипів на дизайнерські форми; б) висококваліфіковане
дизайнерське творення на світовому рівні щодо повторення
дизайнерських

форм,

знайдених

дизайнерами

західних

модних
країн;

в)

високомистецьке дизайнерське творення із залученням глибинних культурних
цінностей України у синтезі їх із найновітнішими досягненнями світової
дизайнерської думки [3,218]».
Значним

досягненням

дизайну

в

Україні

сьогодні

є

наявність

сформованих дизайнерських шкіл, функціонування яких обумовлено сталими
принципами та досвідом роботи. Якщо розглядати поняття «творча (мистецька)
школа» з теоретичних позицій, можна виділити такі основні аспекти:
-

Школа об’єднує митців за стилістичними ознаками та прийомами

творчості, напрямами, жанрами, історичною епохою або національною
приналежністю та традицією;
-

У територіальному

значенні мистецька школа зароджується і

розвивається на базі провідних художньо-культурних центрів;
-

Школа створюється завдяки діяльності непересічних майстрів;
Школу формують система та методологія навчання, обумовлені

логікою та специфікою певного виду творчої діяльності.
Основні школи українського дизайну – Київська, Львівська, Харківська,
Одеська – розпочали своє формування ще на межі XIX – XX ст. та початку XXI
ст. набули власних неповторних рис. Зокрема, найбільш помітною особливістю
Харківської школи дизайну, що остаточно визначилася в останні десятиріччя
XX ст., є «… художньо – образний підхід до рішення проблем промислового
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дизайну, головними критеріями можна назвати оригінальність проектної ідеї та
естетичні якості її формально – пластичної та графічної інтерпретації [3,21]».
Провідними
осмислення

ознаками

європейського

Львівської
досвіду,

школи

доцільне

дизайну

є

використання

талановите
елементів

фольклорної художньої традиції,збереження принципів ручної праці при
створенні окремих видів дизайн продукції, успішна розбудова таких галузей, як
дизайн середовища, арт – дизайн.
На межі XX – XXI ст. виявилася тенденція до різкого збільшення числа
українських вузів, що готують спеціалістів у галузі дизайну. Якщо на початку
1990-х років їх було не більше п’яти, тепер їх чисельність сягає за цифру 55 [3].
Поряд з визнаними лідерами дизайн – освіти, чия першість базується на
сформованій традиції (НАОМА у Києві, ХДАДМ у Харкові, НАМ у Львові),
успішно

накопичують

компетентність

творчий

кафедри

у

потенціал,

Львівському

демонструють

національному

професійну

лісотехнічному

університеті, Національному університеті технологій та дизайну (Київ),
Луцькому

державному

політехнічному

технічному

університеті

(Київ),

університеті,

Національному

Прикарпатському

університеті

ім.В.Стефаника (Тернопіль).
Список літератури:
1.

Мікула О. Дизайн – щоденна сутність людини: світоглядні основи

творчо – навчальної майстерні графічного дизайну професора НАОМА
В.Шості/О.Мікула//Образотворче мистецтво. – 2006. -- №3.-С.42
2.

Косів В,М. Графічний дизайн в Україні: проблеми становлення

національного

стилю/В.М.Косів//Дизайн-освіта

2003:

досвід,

проблеми,

перспективи.
3.
проектної

Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньокультури:

ХДАДМ:Колорит.2005.-244 с.:іл..

монографія/В.Я.Даниленко.-Харків:

596

Тематика: Економічні науки
ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ В
НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Невмержицька В.І.
Студентка 2 курсу 15 групи
Київського національного торговельно-економічного університету
В сучасному глобалізованому світовому господарстві для ефективного
розвитку

національної

економіки

не

останнє

місце

займає

система

національних рахунків. Національні рахунки відображають найважливіші
аспекти економічного розвитку, які пов’язані з виробництвом та споживанням
товарів та послуг, результативним та ефективним розподілом доходів. Система
національних рахунків є основою для формування та реалізації економічних
рішень держави, створення конкурентоспроможної стратегії господарчих
суб’єктів, а також ефективної зовнішньоекономічної політики.[1,с.217]
На сьогодні Україна стоїть на етапі активного розвитку, євроінтеграції та
запровадженні міжнародних стандартів. Саме тому важливим аспектом є
порівняння її економічних показників, що відображають темпи розвитку, з
показниками країн Європи. Найбільш вдалим є порівняння України з Польщею,
адже в них є спільні кордони, спільне історичне минуле та схожа структура
населення.
Метою роботи є проведення порівняльного аналізу ефективності
використання доходів у системі національних рахунків України за допомогою
зіставлення відповідних показників використання національних доходів обох
країн та узагальнення отриманих результатів.
Для здійснення порівнянь складаються два рахунки використання
доходів, що відносяться до двох концепцій наявного доходу та споживання. У
рахунку використання наявного доходу, містяться дані про наявний дохід та
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витрати на споживчі товари та послуги, які здійснюються за рахунок цього
доходу. У рахунку використання скоригованого наявного доходу, містяться
дані

по

споживанню

інституційними

товарів

одиницями.

і

послуг,

Головним

придбаних

завданням

і

використаних

рахунку

розподілу

національних доходів є відображення того, як домашні господарства ,органи
державного управління та некомерційні організації, обслуговуючі домашні
господарства (НКОДГ), розподіляють свій дохід між кінцевим споживанням і
заощадженням. [2,с.203]
У рахунку використання наявного доходу головною статтею зі сторони
ресурсів є наявний дохід, який є балансуючою статтею, перенесеною з рахунку
вторинного розподілу доходів. Основною статтею зі стороні використання є
витрати на кінцеве споживання. [3,с.336]
Аналіз розподілу валового наявного доходу України та Польщі за 2017
рік

проведено

на

основі

даних:

[4,с.163-188;5,www.statista.com,

www.ukrstat.gov.ua].
В структурі розподілу валового наявного доходу України та Польщі у
2017 році домашні господарства, які є основним об’єктом у дослідженні
використання доходів, в Україні на кінцеве споживання витрачають 95,9 %
доходів, а на заощадження залишають лише 4,1%. У Польщі ситуація краща,
оскільки там споживають 71,7% і заощаджують 28,3% свого доходу. Сектор
загального державного управління в Україні використовує 89,6 % доходу і
заощаджує 10,4%,а Польща використовує 67,5%

та заощаджує 32,5%

доходу,відповідно. При цьому необхідно розуміти, що наразі в бюджеті
України існує значний дефіцит, для покриття якого країна потребує постійних
як внутрішніх, так і зовнішніх запозичень.
Фінансові корпорації не мають кінцевого споживання, вони лише
заощаджують гроші. В цьому секторі цікавою є частка коригування на зміни
чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних
фондах. В Україні вона складає лише 0,7% наявного доходу домашніх
господарств, а 99,3% - у всіх інших видах фінансових корпорацій. В Польщі
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ситуація зовсім інша, оскільки частка коригування на зміни чистої вартості
активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах складає 11,7%.
Нефінансові корпорації не беруть участь в кінцевому споживанні і не
несуть витрат на кінцеве споживання (витрати, здійснювані цим сектором у
виробничих цілях, відносяться до проміжного споживання). Тобто 100% свого
доходу вони витрачають на заощадження. Показники розподілу доходу у
секторі некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства
відображає значне перевищення заощаджень доходів Польщі на відміну від
України.
Висновок: Здійснивши порівняльний аналіз систем національних
рахунків України та Польщі та оцінивши отримані дані можна зробити
висновок, що Україні використовують, на відміну від Польщі більше
використовують доходу. Таким чином, Україні вкрай необхідно скоротити
рівень своїх витрат на споживання та почати більше заощаджувати, адже від
цього безпосередньо залежить рівень економічного розвитку країни. Якщо
Україна буде більше заощаджувати, то матиме можливість накопичувати
багатство та займатися інтенсивною інвестиційною діяльністю.
Список літератури:
1.С.С.Герасименко, В.А.Головко, І.М.Нікітіна. Система національних
рахунків:навч.посібник.─К.:ІВЦ Держкомстату України,2005.─217с.
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Тематика: Інші професійні науки
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ИХ КОНТУРУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Негода Н.С.
Студент магистратуры
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Кривуля Г.Ф.
доктор технических наук, профессор
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Постановка проблемы. Одна из областей компьютерного зрения
относится к распознаванию объектов на основе их изображения, полученных с
использованием стандартных видеокамер. Актуальность данной проблемы с
каждым днем существенно возрастает, так как возникает необходимость в
переработке

большого

количества

информации,

которая

поступает

с

видеокамер. На сегодняшний день вычислительные возможности компьютеров
позволяют реализовать алгоритмы и методы, которые были разработаны еще в
50-х годах прошлого века, или даже раньше, но не были внедрены из-за их
большой вычислительной сложности.
Одним из примеров использования методов компьютерного зрения с
большим количеством видеокамер является автоматическая система охраны
границы между Южной и Северной Кореями. В качестве видеокамер
используются недорогие датчики Kinect, с помощью которых получают облако
точек, которое можно преобразовать в контурное изображение. Применение
данного датчика компьютерного зрения позволяет обнаружить объекты,
пересекающие демилитаризованную зону. По их контуру можно отличить
человека от животного и, в случае обнаружения первого, предупредить
ближайшие форпосты о незаконном проникновении. В будущем разработчики
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планируют обновить прошивку Kinect, чтобы с помощью датчика можно было
определять частоту сердцебиения и тепло выделяемое биологическим объектом
[1].
Цель и задачи статьи. Цель исследования – усовершенствование
существующих методов распознавания объектов, применяя и комбинируя
различные существующие технологии, а также создание новых подходов к
распознаванию. Задача – разработка модели системы, которая способна с
приемлемой вероятностью распознавать объекты по их контуру.
Изложение

основного

материала.

Для

решения

проблемы

распознавания контурных изображений может быть применено автоматическое
выявление закономерностей в наборе данных с применением компьютерных
алгоритмов на основе методов искусственного интеллекта. В большинстве
случаев

входные

преобразовать

их

переменные
в

новое

предварительно
пространство

обрабатываются,

переменных,

где

чтобы

проблема

распознавания образов будет иметь более простое решение. Для этого
целесообразно использовать методы фильтрации и подготовки изображений,
методы логической обработки результатов фильтрации, алгоритмы принятия
решений на основе логической обработки изображений [2].
Предварительная обработка изображения для поставленной задачи
заключается в том, что выделяются лишь границы исследуемого объекта [3, 4],
На рисунке 1 показаны результаты работы перекрёстного оператора Робертса
для выделения границ. Использование для обработки контурного изображения
дает возможность перейти в более компактное дискретное пространство
переменных. При отсутствии цвета и шума на изображении контур остается
единственным источником для дальнейшей обработки данных: хранение;
обучение; распознавание.
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Рис. 1. Результаты использования оператора Робертса для выделения
границ
После выделения контура, объект можно представить в виде набора
пикселей с числовым значением 0 или 1 для каждого пикселя. В качестве
метода для классификации полученных данных применяется многослойная
нейронная сеть [5], на вход которой последовательно подаются двоичные
значения пикселей (рис. 2).

Рис. 2. Многослойная нейронная сеть
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Выводы и перспективы дальнейшего развития. Таким образом, анализ
объекта только по его контуру позволяет значительно ускорить процесс
обучения нейронной сети, а также использовать этот метод в условиях с
ограниченной

видимостью.

Развитие

и

использование

технологий

распознавания контурных изображений требует дальнейших исследований, так
как существующие алгоритмы недостаточно эффективны.
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Тематика: Психологічні науки
МЕТОД МОЗКОВОГО ШТУРМУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НОВИХ IДЕЙ В
НАУЦI
Непочатова К.А.
ДВНЗ „Харківський коледж
будівництва, архітектури та дизайну”
Викладач-спецiалiст
Мозковий

штурм

(метод

мозкового

штурму)

–

форма

творчої,

колективної роботи для пошуку рішень поставлених проблем. Цей метод
широко застосовується в різних сферах діяльності. За назвою «мозковий
штурм» поєднують варіанти колективної роботи в ході якої створюються нові
ідеї або просто зіставляються відомі факти.
Часто, що зустрічаються ситуації, для яких застосовується метод
мозкового штурму це генерування різних ідей у короткий відрізок часу,
розробка нестандартних ідей, знаходження рішень у ситуації, коли рішення не
може бути отримано логічним шляхом, об'єднання й зімкнення команди
учасників мозкового штурму.
Найбільше ефективно мозковий штурм працює саме в групах, при
колективній роботі, тому що в цьому випадку проявляється ефект взаємодії
учасників групи. Розмір групи має значення, тому що якщо група буде занадто
мала, то деякі взаємодії можуть бути загублені. Якщо група буде занадто
велика, то це може привести до хаосу.
Метод мозкового штурму запропонований американським підприємцем і
винахідником А.Осборном у 1951 році, хоча він почав розроблятися на рубежі
30-х -40-х років.
Метод мозкового штурму застосовувати не дуже важко. Для цього
потрібне невелике тренування та дотримання деяких правил:
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1. Визначається проблема, що вимагає рішення. Проблема повинна бути
сформульована ясно та чiтко.
2. Призначається (визначається) куратор сесії мозкового штурму. Для цієї
ролі вибирається людина яка володіє навичками організації колективної
роботи, що має чітке розуміння поставленої проблеми й здатний бути лідером
групи, що виконує мозковий штурм. При необхідності, може призначатися
окрема особа для ведення записів по ходу сесії (або ці записи може робити
куратор).
3. Формується група чисельністю від 5 до 8 чоловік, зацікавлених у
рішенні проблеми. Для групи необхідно підбирати фахівців різного профілю.
Небажано включати до складу команди людей, що мають взаємне негативне
відношення друг до друга, тому що в ході роботи вони будуть заважати команді
створювати нові ідеї.
4. Учасники групи розташовуються так, щоб всі вони дивилися в одному
напрямку – на флипчарт або дошку. На дошці пишеться проблема, що вимагає
рішення. Таким чином, учасники команди будуть дивитися на проблему, а не
один на одного. Це дозволить створити більше комфортну психологічну
атмосферу для роботи й ефективніше провести мозковий штурм.
5. Під час сесії куратор групи повинен стежити, щоб учасники групи
дотримувалися основних чотирьох правил мозкового штурму. Ці правила
допомагають управляти роботою групи:
– ніякої критики або дискусій під час генерування ідей. Не допускається
ніяких негативних висловлень із приводу пропонованих рішень. Учасники
повинні зосереджувати на проблемі, а не на критику пропонованих рішень.
Оцінка рішень виконується після завершення «генерації» ідей;
– немає ніяких обмежень. Вітаються будь-які, навіть самі абсурдні ідеї;
– кількість краще, ніж якість. Чим більше ідей буде запропоновано, тим
вище шанси на успішне рішення проблеми;
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– комбінування й удосконалювання. Для того щоб одержати нові ідеї
необхідно комбінувати й змінювати зроблені пропозиції. Припустимі навіть
самі незначні зміни й неправильні тлумачення представлених ідей.
6. У міру того як будуть пропонуватися ідеї відповідальний за ведення
записів повинен реєструвати кожну з них на дошці або флипчарте, таким
чином, щоб всі учасники групи могли їх бачити. Мозковий штурм завжди
повинен супроводжуватися записами.
7. Коли потік нових ідей почне скорочуватися, можна скористатися
наступними діями для продовження роботи:
– кожний з учасників групи може заздалегідь скласти свій власний список
ідей і представити їх, коли закінчаться ідеї створені колективно;
– на час зупинитися й провести перегляд ідей запропонованих раніше.
Пошукати можливості по комбінуванню й зміні представлених ідей;
– зробити перерва. Дати можливість учасникам команди відпочити,
відволіктися від розв'язуваної проблеми. Можна навіть відкласти мозковий
штурм на кілька днів. Це дозволить людям додати нові ідей, що прийшли на
розум у цей період;
– провести сесію «божевільних ідей» коли метою стає створення самих
безглуздих ідей;
– поліпшити найбільш перспективні ідеї за рахунок їхнього обговорення;
– використовувати комбінацію варіантів із представлених вище дій.
8. Після завершення «генерування» ідей проводиться обговорення
рішень, для того щоб відібрати кращі. Ці ідеї необхідно проаналізувати, з
огляду на можливі обмеження, наприклад, такі як час і вартість.
9. Якщо команді не вдається прийти до згоди у виборі кращих ідей або
якщо учасники команди не готові віддати перевагу тим або іншим ідеям, то для
відбору ідей використовується метод консенсусу (система голосування).
10. Після того, як кращі ідеї будуть відібрані, куратор повинен
підтвердити, що ухвалене рішення є колективним і всіма учасниками команди
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із цим рішенням згодні. На цьому мозковий штурм може вважатися
завершеним.
Отже, на перший погляд може здатись, що мозковий штурм -інструмент
не дуже серйозний, екзотичний і не дуже прийнятний для вирiшення задач.
Але це не так. З його допомогою можуть розв'язуватись досить різноманітні, в
тому числі й досить складні завдання. Більше того, деякі керівники науковотехнічних колективів стихійно використовують правила методу у своїй роботі.
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Тематика: Економічні науки
ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ІНОЗЕМНИХ
БАНКІВСЬКИХ ГРУП НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Нечет О.О.
студент
Науковий керівник: Губа М.О.
доцент.
Університет митної справи та фінансів
Банківська система України в період експансії іноземного капіталу
зазнала істотних змін, що призвело до суттєвого зростання банківських активів,
в тому числі нарощення кредитних портфелів, капіталу та зобов’язань, в тому
числі депозитів, а також спаді, викликаному порушенням фінансової сталості
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світової економічної системи. Серед основних факторів, що сприяли значній
активізації діяльності банків з іноземним капіталом в Україні, можна виділити
такі: позитивні структурні зрушення у вітчизняній економіці; високі темпи
інфляції; активне зростання попиту на банківські послуги з боку населення;
розширення

зовнішньоекономічних

зв'язків

українських

підприємств;

можливість отримання високих прибутків [1].
У міжнародній практиці вважається, що іноземний банк — це банк, 50 % і
більше капіталу якого належить прямим іноземним інвесторам. Вплив
іноземного капіталу на національну банківську систему неоднозначний, тому
виділяють як позитивні, так і негативні сторони такої присутності [2].
В Україні законодавчо визначено, що банк з іноземним капіталом - банк,
у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору,
становить не менше 10 відсотків [3].
Діяльність банків іноземних банківських груп на території України має як
позитивні так і негативні наслідки.
Варто відзначити, що специфічні загрози для національної економіки
можуть становити пов’язані в межах групи компаній капітали, зокрема
банківські групи. Під час розширення активів та обсягів діяльності банківської
групи виникають загрози неконтрольованих фінансових ризиків і зловживань, а
також під час згортання діяльності групи існує ймовірність банкрутства інших
членів банківської групи та поширення ланцюгової реакції на всю банківську
систему України. Можна сказати, що діяльність на території України іноземних
банківських груп, частина з яких є глобальними системоутворюючими
фінансовими інститутами, несе додаткові загрози національній банківській
системі. Водночас механізм їх регулювання з боку регулятора є більш
прогресивним, у порівнянні з вітчизняними нормами консолідованого нагляду
[4].
Позитивний ефект від надходження іноземного банківського капіталу
виправданий в умовах сформованої національної банківської системи з міцною
власною ресурсною базою. Поряд з тим, присутність банків іноземних
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банківських груп у банківській системі України має відповідати інтересам
розвитку національної фінансової системи, сприяти залученню іноземних
інвестицій та розширювати ресурсну базу. Якщо приплив іноземного
банківського капіталу належним чином регулюється та контролюється,
структура банківської системи оптимізується, банки отримують більше
стимулів для виходу на міжнародні ринки, стає ефективнішим трансмісійний
механізм грошово-кредитної політики, а відсоткова ставка знижується.
Залучення іноземного капіталу сприятиме зменшенню корупції, легалізації
заробітної плати та відповідному збільшенню соціальних відрахувань,
підвищенню стандартів гарантування вкладів. Водночас слід зважати на низку
фінансових ризиків, пов’язаних зі швидким зростанням частки іноземного
банківського капіталу, що може призвести до втрати суверенітету у сфері
грошово-кредитної

політики,

можливого

посилення

нестабільності,

несподіваних коливань ліквідності банків, імовірного відтоку фінансових
ресурсів [5].
Діяльність іноземних банків у період економічного зростання сприяла
підвищенню капіталізації банківської системи України, нарощуванню темпів
кредитування, розширенню асортименту, поліпшенню якості банківських
послуг. Основні конкурентні переваги групи цих банків над іншими
вітчизняними банківськими установами полягають у високому рівні зовнішньої
підтримки, a саме можливості швидкого доступу до необхідних ресурсів
материнських груп. Водночас іноземні банки не виправдали очікувань щодо
зниження відсоткових ставок, підвищення прибутковості, оскільки діяли
передусім у власних комерційних інтересах, спрямованих на отримання
достатнього чистого процентного доходу, кредитну експансію, оптимізацію
оподаткування. Зростання частки іноземного капіталу підвищує ризик
залежного розвитку [6].
Таким чином, на даний час відсутня єдина думка щодо впливу іноземного
капіталу в банківській системі країни. Більшість дослідників вказують на
позитивні та негативні аспекти присутності іноземних банківських груп на
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банківську систему України. Однак, позитивні фактори впливу значно
переважають негативні.
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Тематика: Соціологічні науки
ВИРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОГО
ПРАЦІВНИКА
Нещерет Яна Олександрівна
Бакалавр
Науковий керівник: Захаріна Марина Іванівна
Старший викладач, кандидат філософських наук
Чернігівський національний технлогічний університет
Вибір професії на сьогодні це дуже складний процес, який потребує часу,
вмінь та навичок, а головне впливає на подальше життя, визначає успішність
самореалізації, соціалізації, кар’єрного зростання.
Нині нараховується багато професій і їхня кількість постійно зростає,
тому дітям і молоді нерідко складно самовизначитися. Своєчасний і
правильний вибір людиною професійного шляху відповідно до її здібностей.
Оскільки професійна діяльність за покликанням має забезпечити можливість
самореалізації, досягнення матеріального благополуччя. Робота повинна бути
«для душі», бо робота це життя, а не навпаки.
Соціальна робота -

це не просто професія, це покликання. Фахівці

соціальної роботи — це, передусім, фахівці в галузі соціального управління. Їх
призначення — сприяти розв’язанню проблем суспільства, допомагати людям,
які перебувають у складних життєвих обставинах: малозабезпеченим,
інвалідам, безробітним, сиротам. Розуміти проблеми людей, допомогти їм жити
гідно, попри фізичні обмеження, душевний злам чи життєву кризу [2, c. 94].
Фахівці

соціальної

роботи

також

досліджують

соціальне

становище,

визначають проблеми громади, сім’ї або окремої людини, створюють проекти
вирішення проблеми і реалізують заходи, необхідні для її розв’язання.
Соціальний працівник завжди дає поради, навчає вмінню, моделюванню і
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демонстрації правильної поведінки, встановлює зворотний зв'язок, застосовує
рольові ігри як метод навчання [5, c. 73].
Соціальні працівники це всебічно підготовлені фахівці, які мають міцні
знання з психології, соціології, філософії, медицини, а

також трудового і

сімейного права, законодавства у сфері соціального захисту населення.
Студенти ретельно вивчають іноземну мову та отримують навички роботи на
ПК.

Професійна

спрямованих

на

підготовка
оволодіння

передбачає
уміннями

вивчення

низки

діагностувати

та

дисциплін,
прогнозувати

різноманітні соціальні ситуації, проектувати заходи їх оптимізації [5, c.142143]. Важливим чинником професійної підготовки є проходження студентами
практики в державних та громадських організаціях, в комерційних фірмах.
Багато хто має можливість працевлаштуватися на неповний робочий день вже
під час навчання і вдосконалювати свої навики в практиці.
Професійні якості

соціального

працівника

розглядаються

як

прояв психологічних особливостей особистості, необхідних для засвоєння
спеціальних знань, умінь і навичок, а також для досягнення суттєво
прийнятною ефективності в професійному праці [3].
Попри все це, ефективність соціальної роботи залежить не тільки від
рівня підготовки фахівця, його знань і досвіду, а й від особистісних
характеристик, якостей, світоглядної сфери і життєвої позиції. Соціальний
працівник повинен виробити для себе певну систему цінностей, яка має
узгоджуватися із сутністю і змістом соціальної роботи, суспільними нормами і
традиціями тощо [6]. Більшість клієнтів вважає, що краще їх зрозуміє людина,
яка має професійний і життєвий досвід, вміє вислухати та пройнятися почуттями

співрозмовника

і

в

цей

же

момент

дотримуватися

принципу

конфіденційності.
Сформульовано оптимальний набір особистісних якостей, необхідних
соціальному

працівнику,

спостережливість,
делікатність

і

інтуїція,

тактовність;

таких

як

відповідальність,

емпатійність;
людяність

і

принциповість,

психологічна компетентність;
гуманність,

терпимість.

Бути
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милосердним,

чесним.

товариським,

допитливим,

постійно

займатися

самовдосконаленням і не боятися труднощів, бути психологічно загартованою
та врівноваженою людиною [1, c.184].
Таким же чином виявлено психологічні "протипоказання" до соціальної
роботи. До них відносяться: відсутність інтересу до інших людей (егоїзм),
запальність, різкість суджень, категоричність, незібраність, невміння вести
діалог з опонентом, конфліктність, агресивність, невміння сприймати чужу
точку зору [4, c.224].
Соціальна робота була і залишається однією з найбільш важких професій.
Вона не завжди адекватно сприймається суспільною думкою. Але соціальна
робота є одним із самих одухотворених, шляхетних та перспективних видів
діяльності людини.
А перспективи спеціальності пов’язані з розвитком державної мережі
служб соціальної роботи (останні рішення Президента та уряду свідчать про їх
дієву турботу про малозабезпечених) і з розвитком громадських та комерційних
організацій, які надають соціальні послуги. Аналіз ринку праці свідчить:
найближчі 15 — 20 років проблема безробіття для фахівців соціальної роботи
просто не буде існувати. Потреба в них значно перевищує ту чисельність
бакалаврів, спеціалістів та магістрів, яку випускають вищі навчальні заклади
України [6].
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Тематика: Інші професійні науки (Математичні науки)
РУХ МАТЕМАТИКИ ЯК НАУКИ
Николин Т.М.
Бурштинський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету,
викладач
«Серед усіх наук, що відкривають людству шлях до пізнання законів
природи, наймогутніша, найвеличніша наука – математика».
С. Ковалевська
Слово «математика» від грец. Μάθημα (мàтема), що означає "пізнання"
чи

«вивчення»;

математик, грец. μαθηματικός (математикóс), —

«людина,

охоплена жадобою пізнання». Математика початково виникла як один із
напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень
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(землеміряння — геометрії) та обчислень (арифметики), для практичних потреб
людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух
фізичних тіл. Нині цей термін означає цілком визначену область знань,
пов'язану із дослідженням задач про кількість, просторові форми, процеси
розвитку та формальні структури, в основі якого лежать точні означення та
строгі дедуктивні методи.
У перший період (приблизно 6-5 ст. до н. е.) сформувалося поняття цілого
числа, раціонального дробу, відстані, площі, об'єму, були створені правила дій з
числами, найпростіші правила визначення площ фігур та об'ємів тіл.
У другий період (до середини XVII ст.) математика стає самостійною
наукою зі своєрідним, чітко вираженим методом і системою основних понять.
До початку ХХ ст.— суттєво новий період у розвитку математики.
Четвертий -сучасний період - характеризується систематичним вивченням
можливих типів кількісних відношень і просторових форм.
Математика як теорія отримала розвиток у школі Піфагора. Якими б
великими не були досягнення піфагорійців у розвитку змісту та систематизації
геометрії і арифметики, однак всі вони не можуть зрівнятися зі зробленим ними
ж відкриттям несумірних величин. Це відкриття стало поворотним пунктом в
історії античної математики. Період цілком самостійної діяльності греків в
області математики починається з діяльності Платона. З цього часу подальший
розвиток, якщо не всієї математики взагалі, то, безсумнівно, геометрії,
зосереджується виключно в руках однієї грецької нації. Великий вклад у
розвиток математичної науки внесли Китай і Індія. В середньовіччя математика
не досягла високого розвитку по ряду релігійних причин. А в період
Середньовіччя найголовнішим розділом математики залишалася астрологія. В
епоху Відродження геометри ставали художниками. Вводилося поняття
проекції і перерізу, народжується проективна геометрія.
Такі засновники сучасної науки, як Ньютон і Коперник, Галілей і Кеплер
підходили до вивчення математики так само, як і до природи.
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Створення диференціального й інтегрального числень ознаменувало
початок «вищої математики».
Якщо спочатку математику можна охарактеризувати як елементарну, то в
порівнянні з тим, що було створено пізніше, ця елементарна математика
нескінченно мала. Розширилися старі області і з'явилися нові, як чисті, так і
прикладні галузі математичних знань. Виходять близько 500 математичних
журналів. Ні один математик сьогодні не може сподіватися знати більше того,
що відбувається в дуже маленькому куточку науки.
Для чого сьогодні нам потрібна математика? Математика служить
людині.
За допомогою математики ми освоюємо космос. Ми запускаємо об'єкти в
космос. І без математичних розрахунків траєкторій польотів тут не обійтися.
Слід згадати великі дані (Big Data) в інформаційних технологіях. Це
набори інформації величезних обсягів, із якими дуже важко працювати,
структурувати їх, інтерпретувати тощо. Це і дані мобільних операторів, і
банківська інформація, і соціальні медіа, і результати наукових спостережень.
За прогнозами інформаційного сервісу Digital Universe, до 2020 року людство
зможе нагромадити близько 40 зеттабайтів інформації. Це 40 трильйонів
гігабайтів!

Опанувати

великі

дані

допомагає

саме

математика,

бо

використовуються статистичні методи обробки даних, які дозволяють
знаходити закономірності в цьому масиві інформації.
Медицина і охорона здоров’я теж існують завдяки математиці. Прогноз
погоди не обходиться без застосування математичних моделей. Історія і
психологія, геодезія і біологія, соціологія і філологія… Не кажучи про фізику,
економіку чи інформаційні технології. Як тут без математики? Математика
дозволяє розвинути деякі важливі розумові якості, такі як: аналітичні,
дедуктивні (здатність до узагальнення), критичні, прогностичні (вміння
прогнозувати, мислити на кілька кроків вперед) здібності. Також ця дисципліна
покращує можливості абстрактного мислення (адже це абстрактна наука),
здатність концентруватися, тренує пам’ять і підсилює швидкість мислення.

616

Математика організовує, впорядковує і оптимізує наше мислення! Математика
стає корисною в бізнесі.
Математика і інші точні науки дуже важливі як для розвитку людства в
цілому, так і для інтелектуального вдосконалення конкретного індивіда. Без неї
розвиток технологій і пізнання природи були б немислимими речами!
На сучасному етапі нові можливості розумової діяльності відкрилися з
винаходом ЕОМ, зі створенням машинної математики. У мові математики
відбулися істотні зміни. Якщо мова класичної обчислювальної математики
складається з формул алгебри, геометрії та аналізу, орієнтується

на опис

безперервних процесів природи, що вивчаються насамперед у механіці,
астрономії, фізиці, то сучасна її мова - це мова алгоритмів і програм, що
включає мову формул як окремого випадку .
Мова сучасної обчислювальної математики стає все більш універсальною,
здатною описувати складні (багатопараметричні) системи.
У математиці вивчаються математичні моделі об'єктів. Одна і та ж
математична модель може описувати властивості далеких один від одного
реальних явищ. Так, одне і теж диференціальне рівняння може описувати
процеси росту населення і розпад радіоактивної речовини. Для математика
важлива не природа розглянутих об'єктів, а існуючі між ними відносини.
У математиці використовують два види умовиводів: дедукція та індукція.
Індукція - метод дослідження, у якому загальний висновок будується на
основі приватних посилок. Дедукція - спосіб міркування, за допомогою якого
від

загальних

посилок

слід

робити

висновок

приватного

характеру.

Математика грає важливу роль в природничих, інженерно-технічних і
гуманітарних дослідженнях. Причина проникнення математики в різні галузі
знань полягає в тому, що вона пропонує досить чіткі моделі для вивчення
навколишньої дійсності на відміну від менш загальних і більш розпливчастих
моделей, пропонованих іншими науками. Без сучасної математики з її
розвинутим логічними і обчислювальним апаратом був би неможливий прогрес
в різних областях людської діяльності. Потреби самої математики й
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природознавства, швидкий прогрес обчислювальної техніки привели до появи
цілого ряду нових математичних дисциплін. На основі задач теорії керуючих
систем, комбінаторного аналізу, теорії графів, теорії кодування виникла
дискретна математика. Питання про найкраще керування фізичними та
механічними

системами

привели

до

створення

математичної

теорії

оптимального керування, близькі питання про керування об’єктами в
конфліктних ситуаціях – до виникнення і розвитку теорії диференціальних
ігор.
Нинішнє ХХІ ст. може стати епохою квантової математики. Квантова
математика, у широкому сенсі, означає справжнє розуміння аналізу, геометрії,
топології, алгебри в різних нелінійних функціональних просторах, а справжнє
розуміння буде полягати у відшуканні цілком строгих доведень усіх тих
важливих фактів, які сприймаються сьогодні фізиками і математиками лише
інтуїтивно.
Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити
прихований порядок в хаосі, що оточує нас.
Тематика: Економічні науки
КОРИСНІ ДОДАТКИ НА СМАРТФОНІ ДЛЯ СУЧАСНОГО
МЕНЕДЖЕРА
Ніжегородцев В.О.
к.п.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій
Заєць В.С.
студентка 1 курсу,
Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи
Університет фіскальної служби України
м. Ірпінь, Україна
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Кількість інформації, що циркулює в суспільстві, постійно збільшується.
На сьогодні достатньо проблематично оцінити хоча б приблизні обсяги
інформації, яку отримують державні, наукові та інші організації, відомства. В
епоху

глобальної

інструментом

для

інформатизації
виконання

освоєння

професійних

комп’ютера
обов’язків

стає

головним

будь-якої

сфери

діяльності.
Успішне функціонування фахівця будь-якого профілю в умовах
швидкоплинності інформаційного середовища можливе тільки за умови
сформованості в нього інформаційної компетентності, яка пов’язана з набуттям
студентом таких умінь і навичок як: вміння шукати, аналізувати й відбирати
необхідну інформацію, використовуючи різні джерела та шляхи пошуку;
вміння обробляти великі масиви інформації за допомогою сучасних технологій,
а також презентувати результати своєї діяльності за допомогою сучасних
інформаційно-комунікаційних засобів [1, с. 8].
На сьогодні мобільні гаджети забрали на себе величезну частину роботи з
комп’ютера. Користувачі часто використовують телефони для роботи з
документами та поштою, і особливо часто ці функції використовують
менеджери. Відповідно, з таким високим рівнем використання смартфонів та
планшетів росте і асортимент мобільних додатків для них.
У сучасних умовах інформація, без перебільшення, є одним із
вирішальних ресурсів розвитку цивілізації, оскільки активно впливає на всі
сфери життя як окремих суспільств і держав, так і всього світового
співтовариства через розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Разом
із тим, інформація може використовуватися не тільки на благо, але і на шкоду
інтересам особи, суспільства і держави [2].
Безумовно, сучасні комп’ютерні системи значно прискорюють роботу у
найскладніших ділянках аналітичної діяльності. Неможливо уявити їх
відсутність при аналізі й оперативній оцінці ситуації, підготовці звітів, обробці
соціально-економічних показників, формуванні оперативних довідок і звітів, не
виключенням стали і різноманітні мобільні додатки.
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Однією з цікавих, на нашу думку є мобільний додаток iPlex - це програма,
яка містить практично всі кодекси та Законодавство України. Вбудований пошук
дозволяє знайти будь-який документ, а їх тут більше 150 тисяч. У додатку є
платний функціонал, який відкриває доступ до моніторингу змін законодавств,
довідники і різні види аналізів. Також, є можливість додавати документи до
вибраного, редагувати їх і ділитися ними.
Наступною, не менш цікавою програмоє можна назвати Evernote - це
блокнот. Але, кількість функцій, інтерфейс, кроссплатформість і дизайн роблять
його незамінним помічником не тільки бізнесменів, а й інших людей. Якщо ви
ще не користувалися Evernote. Evernote надає купу можливостей. В один клік
зберігати інформацію з Інтернету, записувати свої думки, переводити PDFфайли в текст - це лише мала частина функціоналу програми. Можна
використовувати його в якості щоденника (є функція захисту паролем), в якості
збірки матеріалу для роботи, на ньому навіть можна побудувати персональний блог.
Наступною корисною програмою, особливо у подорожах є сервіс Booking.
Цей сервіс дозволяє знаходити кімнати в готелях, хостелах і знімати
апартаменти за найнижчими цінами і в будь-якій частині світу. Booking давно
підкорив користувачів своєю простотою, швидкістю і зручністю роботи.
Мобільний додаток являє собою набір основних функцій веб-сервісу. За
допомогою нього можна здійснити пошук, сортування і оплатиу готелів прямо з
мобільного додатку.
Цікавим на нашу думку виявився також безкоштовний сервіс - Weekdone.
Дана програма дозволяє збирати всі звіти від ваших працівників. Для цього
потрібно створити звіти компанії та зареєструвати всіх працівників. Звіти
представлені у вигляді графіків і планів і показують поточну продуктивність
кожного працівника і компанії в цілому. Отриманий звіт, можна переслати
інвестору, партнеру та іншим задіяним у діяльності компанії. Також, в додатку є
вбудований таск-менеджер, що дозволяє визначити ваші цілі і призначити
дедлайн.
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Наступною цікавинкою може виступити мобільний сервіс – Zite. Це
сервіс новин - постійний супутник бізнесу. Новини можна дізнаватися постійно.
Ця програма відрізняється від інших подібних сервісів тим, що додаток вибирає
тільки найважливіші статті по вашому колі інтересів .
Стрімкий розвиток комп‘ютерної техніки і її різноманітного програмного
забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку
суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп‘ютер, проникають
практично в усі сфери людської діяльності.
Сучасна рдіяльність менеджера має бути швидкою та автоматизованою за
допомогою практичних гаджетів, адже це полегшує та покращує якісь
виконання професійних задач . Використовуючи такі прості та корисні додатки
можна не тільки полегшити роботу, а й заощадити дуже багато часу, що в свою
чергу стає гарним інструментом у роботі менеджера, адже розширений
функціонал мобільних додатків є простим і корисним.
Список літератури:
1. Артеменко
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Використання

інформаційно-комунікаційних
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
Ніжегородцев В.О.
к.п.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій
Матвійчук Д.С., Павленко В.О.
курсанти 4-го курсу ФППКППМ
Університет фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна
Активний розвиток інформатизації та модернізація всіх гілок влади нашої
держави вимагає більшої мобілізації всіх сфер управлінської діяльності, не є
виключенням і митні органи.
Система митних органів вирішує складні завдання щодо захисту
національних інтересів та безпеки у зовнішньоекономічних відносинах
України. Високий рівень організації інформаційного забезпечення полегшує
обмін даними між митними органами та їх підрозділами; забезпечує
можливість вчасно отримати інформацію про суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, осіб що порушують митне законодавство, а також забезпечити
проведення моніторингу митного оформлення та митного контролю.
Роль

інформації

та

інформаційних

технологій

у

митній

справі

відображена в Кіотській конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур, яка передбачає максимальне практичне використання інформаційних
технологій; розглядає інформаційні технології як один із принципів митного
оформлення, реалізація якого сприятиме спрощенню та гармонізації митних
процедур; встановлює стандартне правило використання інформаційних
технологій та засобів електронних комунікацій для вдосконалення митного
контролю. Тому лише за умови приділення інформаційному чиннику належної
уваги можна розраховувати на проведення ефективної митної політики, адже
«чим повніша й достовірніша інформація, чим оперативніше та якісніше її
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опрацьовано, тим вище обґрунтованість і потенційна ефективність державноуправлінських рішень і дій» [2, с.97], а зрештою, ефективність органів
державного управління взагалі й митних органів зокрема.
Інформацію, що циркулює в митних органах (митна інформація), можна
представити

як

офіційно

документовану

інформацію,

збирається,

використовується, поширюється, зберігається митними органами під час їх
поточної діяльності відповідно до законодавства і дає змогу характеризувати
явища та процеси, що відбуваються під час здійснення митної справи [1]. Саме
тому на сьогоднішній день впровадження та функціонування «електронної
митниці» стало основою інформаційного забезпечення та митної безпеки
Української держави.
Однією із сучасних інформаційних систем, яка набуває все більшого
застосування є комплексний інформаційний інструмент – «Електронна
митниця.
Під терміном «електронна митниця» розуміють багатофункціональну
комплексну систему,

яка існує у митних органах країни, поєднує

інформаційно-комунікативні

технології

та

сукупність

механізмів

їх

застосування, дає можливість підвищити якість митного регулювання та
вдосконалити митне адміністрування [4].
Метою створення автоматизованої інформаційної системи «Електронна
митниця» є забезпечення спрощення в організації роботи митних органів
України, а також забезпечення митної безпеки держави. Всі ці заходи можливо
досягнути завдяки:
- постійному двосторонньому потоку інформації від суб’єктів ЗЕД,
органів державної влади, а також митних адміністрацій інших держав;
- автоматизації всіх процесів митних процедур;
- інформаційному забезпеченню правоохоронної діяльності та контролю
за переміщенням товарів [3].
На сьогоднішній день реалізація процедури електронного декларування
товарів

надає

змогу

сформувати

необхідні

умови

для

застосування
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інформаційних технологій на якісно новому рівні і забезпечити запровадження
електронного документообігу між митними органами та суб’єктами ЗЕД з
використанням механізму електронного цифрового підпису.
Варто зауважити, що необхідною умовою успішної реалізації реформи
митних органів України є максимальна автоматизація процесів організації
діяльності митних підрозділів. На сьогоднішній день фіскальні органи мають у
розпорядженні достатньо розвинену автоматизовану систему, включаючи
центральний, регіональний та місцевий рівні.
Питання інформаційної безпеки митних органів не може бути вирішено
без розробки збалансованої політики безпеки, моніторингу інформаційного
середовища фіскальної служби, аналізу наслідків небезпечних інформаційних
впливів.
Отже, на сучасному етапі серед основних реальних та потенційних загроз
безпеці в інформаційній сфері виділяється розголошення інформації, яка
становить державну та іншу таємницю, конфіденційної інформації, що є
власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та інтересів
фіскальної служби. Для організації системи комплексного моніторингу та
контролю стану інформаційної безпеки необхідно регулярно проводити
перевірки організації і стану інформаційної безпеки.
Список літератури:
1. Бабалик
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Адміністративно-

правові
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4. Митні інформаційні технології : [навч. Посіб.]/ за ред. П. Пашка. – К.,
2011. – 391 с.

624

Тематика: Економічні науки
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОГРАМНОГО ЗБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБЛІКУ З РОЗРАХУНКІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Ніжегородцев В.О.
к.п.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій
Павлова Ю.Г.
студентка 1 курсу,групи ОБП-19-2
Університет фіскальної служби України
м. Ірпінь, Україна
У сучасних розвитку економіки України однією із головних проблем є
удосконалення автоматизації системи бухгалтерського обліку, звітності,
контролю та аудиту, основним напрямом якого є застосування спеціальних
програмних продуктів.
Ведення обліку розрахунків з оплати праці є важливою складовою
системи обліку і управління підприємством, оскільки з одного боку, допомагає
обчислити суму витрат підприємства на оплату праці та її впливу на фактичну
собівартість виготовленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг, з
іншого боку, дозволяє максимально ефективно використовувати наявні трудові
ресурси підприємства.
Однією з професійних додатків, на нашу думку є система «X-DOOR» програмний комплекс, в який входить набір типових користувацьких задачдодатків, розроблених

за модульним принципом, які призначені для

автоматизації бухгалтерського обліку в торгівлі. Для реалізації користувацьких
додатків (модулів) існує дві програми-платформи: X-DOOR і RTX-DOOR.
Програма-платформа

X-DOOR

передбачає

індивідуальну

роботу

користувача з додатками до неї, а RTX-DOOR – це високопродуктивна, 32-
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розрядна мережева програма, призначена для масового користувача, і в додатки
якої користувач може вносити незначні зміни.
Наступною з найбільш помітних програмних засобів для автоматизації
обліку розрахунків з оплати праці, потрібно віднести сучасний інструмент
автоматизації задач управління персоналом, ведення кадрового обліку та
розрахунків з заробітної плати у відповідності з вимогами законодавства –
спеціалізовану конфігурацію «1С: Зарплата та Управління персоналом».
Для розрахунку й обліку заробітної плати програма автоматизована за
такими параметрами: розробка схем мотивації працівників; облік результатів
виробничої діяльності; автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань –
від оплати по окладу до оплати лікарняних і відпусток по середньому
заробітку; гнучка настройка використовуваних нарахувань і утримань. При
цьому здійснюється взаєморозрахунки з працівниками підприємства, а також
облік витрат на оплату праці в складі собівартості продукції і послуг.
Автоматизовано весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від
введення документів про фактичне вироблення, оплати лікарняних листів і
відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати та депонування, а
також звітності в державні наглядові органи.
Ще однією з найбільш цікавих професійних облікових додатків можна
назвати BAS Бухгалтерію - комплекс для рішення для автоматизації роботи в
організаціях, що займаються різними видами діяльності та на різних системах
оподаткування. В одній базі можна одночасно відвідувати декілька організацій
та приватних підприємців. Що стосується обліку заробітної плати в даному
програмному продукту, в «BAS Бухгалтерії» ведеться облік руху персоналу,
включаючи облік співробітників за основним місцем роботи і за сумісництвом,
зокрема

внутрішнім,автоматизовані

розрахунок

регламентованих

законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна
плата працівників організацій [1].
Безперечно, на сьогодні одними з найбільш затребуваних і перспективних
напрямів є віртуальні бухгалтерії, що базується на хмарних технологіях.
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Використання хмарних технологій для ведення бухгалтерського обліку має
багато переваг: зменшуються витрати на закупівлю серверного обладнання,
апаратних і програмних рішень; можливі оперативні змінити конфігурації
корпоративної IT-інфраструктури залежно від поточних потреб; висока
доступність системи з будь-якого місця за наявності мережі Інтернет.
Сьогодні створено законодавчо-правову базу регулювання оплати праці
відповідно до міжнародних трудових норм, що діють у ринковій економіці,
система документування оплати праці розвинута на високому рівні. Однак
залишається необхідність розроблення нових та вдосконалення існуючих
галузевих форм первинних документів з обліку заробітної плати, що
враховують особливості її нарахування і виплати в окремих галузях
економіки [2].
Отже, вагому роль у зростанні ефективності використання трудових
ресурсів та управлінні ними відіграє належним чином сформована облікова
політика щодо організації обліку праці та заробітної плати, яка має
забезпечувати

достовірність

інформації

про

трудомісткість

виробленої

продукції та нарахування заробітної плати. Застосування комп’ютерної техніки
та спеціальних програмних продуктів дозволяє змінити зміст та організацію
праці облікового персоналу шляхом зменшення кількості ручних операцій, які
використовуються

при

обробці

первинної

документації,

систематизації

облікових показників та заповнення регістрів та звітних форм.
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Тематика: Економічні науки
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ
Ніжегородцев В.О.
к.п.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій
Худенко Ю.О., Поліщук В.В.
курсантки 4-го курсу ФППКППМ
Університет фіскальної служби України
м. Ірпінь, Україна
В умовах євроінтеграційних процесів, які відбуваються у державі та у
світлі її належного економічного розвитку, економічна безпека України набуває
особливого значення. У цьому сенсі митні органи відіграють важливу роль у
процесі створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної
діяльності, забезпечення безпеки суспільства, захисту митних інтересів України.
Сьогодні діяльність митних органів є доволі різнобічною і включає серед
інших контроль за встановленим порядком і умовами переміщення товарів
через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення,
ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, запобігання та протидія
контрабанді,

боротьба

з

порушеннями

митних

правил,

організація

і

забезпечення діяльності фіскальних органів тощо.
Безумовно, у період світового розвитку інформаційних процесів та в
умовах будівництва інформаційного суспільства інформаційне забезпечення є
одним із визначальних чинників ефективної роботи митних органів України.
Належне інформаційне забезпечення полегшує обмін даними серед суб’єктів
правоохоронної сфери, дає можливість у короткі терміни отримати інформацію
про

суб’єктів

зовнішньоекономічної

діяльності,

порушників

митного

законодавства. Саме тому питання інформаційного забезпечення митних
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органів, мають велике теоретичне та практичне значення.
Дослідження ролі інформаційного забезпечення у діяльності органів
Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України), та, зокрема, у
митних органах свідчить, що у цій системі уся інформаційна робота є
обов’язковою та забезпечувальною щодо виконання поставлених завдань.
Сьогодні усі, без винятку, підрозділи митних органів зайняті обробкою вхідної
та вихідної інформації, яку вони безпосередньо використовують під час своєї
діяльності. Проблемою є структуризація інформації у межах зазначених органів
і

вибір

найправильнішого

легітимного

визначення

усього

комплексу

інформації, яка використовується у межах функціонального впливу цього
органу.
Сьогодні можна виокремити такі складові інформаційного забезпечення
митних органів, як:
 інформаційна підтримка та інформаційне супроводження – надання
конфіденційної інформації керівництву та іншим правоохоронним органам,
необхідної для виконання поставлених завдань та проведення комплексу
інформаційно-пропагандистських або ідеологічних заходів;
 інформаційне обслуговування – діяльність спеціальних служб з
виявлення й задоволення актуальних інформаційних потреб митних органів;
 інформаційна допомога – надання своєчасної й кваліфікованої
допомоги суб’єктам митної сфери у доступі до необхідних інформаційних
ресурсів і засобів;
 інформаційна логістика – управління інформаційними потоками у
процесах забезпечення митної діяльності матеріально-технічними засобами,
товарами, фінансовими, інформаційними та іншими послугами з метою їх
оптимізації;
 інформаційне консультування – надання спеціальними органами й
службами силовим відомствам консалтингових послуг, експертних оцінок,
розроблення рекомендацій і пропозицій для вирішення проблем, що виникають
у процесі інформаційно-комунікаційної взаємодії суб’єктів політики держави.
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У митній службі України вже давно була впроваджена Єдина
автоматизована інформаційна система, що забезпечує інформаційну підтримку
та супровід митної справи і становить сукупність кількох взаємопов’язаних
інформаційних систем та програмно-інформаційних комплексів [2].
Ця система на цей час охоплює усі митні режими (імпорт, експорт,
транзит): автомобільним транспортом – у повному обсязі; залізничним
транспортом – під час імпорту, транзиту та експорту (давальницька сировина);
авіаційним та морським транспортом під час імпорту. Крім того, митні органи у
своїй діяльності у боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил
виступають користувачами інформаційних систем інших правоохоронних
органів України, наприклад, інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи
обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів,
які перетинають державний кордон “Аркан”, адміністратором якої є Державна
прикордонна служба України; Інтегрованого національного банку про
транспортні засоби Національної поліції України, до якого входять такі
інформаційно-пошукові підсистеми, як “Автомобіль”, “Угон”, “Документ”
(викрадені чи загублені реєстраційні документи), “Номерний знак” (викрадені
чи загублені державні номерні знаки) тощо [1].
Отже, нагальним питанням в інформаційному забезпеченні митних
органів лишається питання координованості інформаційно-телекомунікаційних
систем, взаємообмін даними електронних баз, причому виключно через мережі
електронної пошти, підвищення прозорості правоохоронної діяльності, що,
своєю чергою, зумовить підвищення іміджу та поваги суспільства. До того ж
потребують вдосконалення та подальшого розвитку автоматизовані системи,
які вже функціонують у системі митних органів та ґрунтуються на сучасних
інформаційно-телекомунікаційних технологіях.
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Тематика: Інші професійні науки
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Оберська Надія Василівна
Голова циклової комісії спеціальних електротехнічних дисциплін
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж»
Реформування освіти у системі сучасних загальноєвропейських тенденцій
ставить перед українською інтелігенцією, зокрема педагогами, вченими,
державними та громадськими діячами, завдання підготовки молоді, що має
ґрунтуватися на кращих досягненнях світової та української педагогічної
науки, історії та культури [1]. Одним із головних напрямів реформування
професійної освіти України сьогодні є модернізація її за європейським зразком
з метою приведення вищої освіти до єдиних стандартів та критеріїв. Перехід
нашої держави до демократичного суспільства та до змін у ринкових
відносинах потребує істотних змін у свідомості людини.
На сьогодні Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і
науковий простір Європи, а для цього необхідно здійснювати модернізацію
освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Проблема якості
професійної освіти активно вирішується європейською спільнотою упродовж
останніх десятиліть. Необхідність та хід реформування системи професійної
освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості є однією із
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актуальних проблем на шляху до євроінтеграції. Рух до Європейського
освітнього простору передбачає блок змін, які стосуються і назв предметів, і
методик викладання, і оцінки знань, формування компетентностей самих
студентів. Однак, тільки таким шляхом можливо досягнути мобільності як
студента, так і викладача у сучасному освітньому просторі [6].
В

Україні

вимоги

до

компетентності

випускника

спеціальності

«Професійна освіта» певного профілю визначені в освітньо-кваліфікаційній
характеристиці (ОКХ) та освітньо-професійній програмі (ОПП), що є
стандартами вищої освіти. Але, як показує український досвід, навчання у
вищій школі характеризується рядом істотних недоліків: спостерігається не
досить повна його відповідність специфіці професійної діяльності і вимогам,
які стоять перед особистістю сучасного фахівця; притаманна одноманітність
форм, методів і прийомів викладання, що викликає зменшення зацікавленості
до пізнавальної діяльності й майбутньої професії. У зв’язку з цим, навчальний
процес потребує вдосконалення, що можливе тільки шляхом впровадження
методів активізації навчання. Тому власне компетенції повинні стати
проміжним, опосередкованим результатом навчання, а кінцевим результатом
стає сама професійна діяльність. Сучасна діяльність установ професійної освіти
спрямована не тільки на задоволення цілком конкретних потреб суспільства і
економіки у фахівцях середньої ланки, але і на освітні потреби особи. Складна
динаміка розвитку пов'язана з інтеграцією навчальних закладів, спадкоємністю
освітніх програм різних рівнів, розширенням зв'язків з іншими освітніми
установами, організаціями і підприємствами. При цьому важливо не стільки
забезпечити модернізацію та нарощування кількісних параметрів (масштабів
підготовки фахівців) функціонування системи професійної освіти, скільки
досягнути темпів її випереджаючого розвитку, поряд із знаходженням і
використанням якісно нових ресурсів реалізації цілей досліджуваної системи.
На сьогоднішній день пошуки шляхів визначення цілей і змісту професійної
освіти ведуться у напрямі формування саме ключових компетенцій, які
інтенсивно обговорюються і розробляються, і вже склалися теоретичні основи
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компетентнісного підходу. Компетентнісний підхід більш відповідає умовам
ринкового господарювання, оскільки передбачає орієнтацію на формування в
учнів таких ключових компетенцій, які затребувані сучасним ринком праці.
Таким чином, компетентність – це характеристика, що дається людині
унаслідок оцінки ефективності її дій, спрямованих на вирішення певного кола
значущих для даного співтовариства завдань, це свого роду соціальне визнання.
У переліку компетентностей необхідно виділити ключові і професійні
компетентності.
Реформування освіти у системі сучасних загальноєвропейських тенденцій
ставить перед українською інтелігенцією, зокрема педагогами, вченими,
державними та громадськими діячами, завдання підготовки молоді, що має
ґрунтуватися на кращих досягненнях світової та української педагогічної
науки, історії та культури [1]. Одним із головних напрямів реформування
професійної освіти України сьогодні є модернізація її за європейським зразком
з метою приведення вищої освіти до єдиних стандартів та критеріїв.
Оскільки освіта закладає професійні, психологічні, соціальні передумови
розвитку нації, її реформування є першим кроком до формування людини
нового мислення та розвитку суспільства знань [2]. На сьогодні Україна чітко
визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, а для
цього необхідно здійснювати модернізацію освітньої діяльності в контексті
європейських вимог. Проблема якості професійної освіти активно вирішується
європейською спільнотою упродовж останніх десятиліть. Необхідність та хід
реформування системи професійної освіти України, її удосконалення і
підвищення рівня якості є однією із актуальних проблем на шляху до
євроінтеграції. Рух до Європейського освітнього простору передбачає блок
змін, які стосуються і назв предметів, і методик викладання, і оцінки знань,
формування компетентностей самих студентів.
Однак, тільки таким шляхом можливо досягнути мобільності як студента,
так і викладача у сучасному освітньому просторі
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Розвиток професійної освіти передбачає набуття такої якості, що
відповідає потребам особистості студента, вимогам суспільства та забезпечує
інтеграцію у світовий освітянський простір. У сучасних умовах ринку праці до
них висуваються нові вимоги: високий рівень теоретичної підготовки,
сформований рівень соціальної зрілості, висока ефективність в ситуаціях
невизначеності, швидка адаптація до умов робочого середовища. Тому,
професійна освіта в Україні повинна бути якісною, майбутній фахівець
зобов’язаний

вміти

постійно

розвиватись,

самовдосконалюватись,

щоб

роботодавець був впевнений у його компетентності та професіоналізмі, а вищі
навчальні заклади повинні звертати увагу на аспекти професійної підготовки
студентів з урахуванням умов зовнішнього середовища, зокрема вимог ринку
праці.
Професійна підготовка майбутнього фахівця – це педагогічний процес
професійної освіти, результатом якого є формування його готовності до
трудової діяльності. Він проявляється у формах активності та визначає
здібності ставити перед собою професійні цілі, обирати способи їх досягнення,
здійснювати самоконтроль за виконанням власних дій і прогнозувати шляхи
підвищення продуктивності роботи у професійному напряму. Усе це
формується за допомогою стандартів професійної освіти, щодо опанування
даного фаху та особистих якостей студента.
Сучасна діяльність установ професійної освіти спрямована не тільки на
задоволення цілком конкретних потреб суспільства і економіки у фахівцях
середньої ланки, але і на освітні потреби особи. Складна динаміка розвитку
пов'язана з інтеграцією навчальних закладів, спадкоємністю освітніх програм
різних рівнів, розширенням зв'язків з іншими освітніми установами,
організаціями і підприємствами. При цьому важливо не стільки забезпечити
модернізацію та нарощування кількісних параметрів (масштабів підготовки
фахівців) функціонування системи професійної освіти, скільки досягнути
темпів її випереджаючого розвитку, поряд із знаходженням і використанням
якісно нових ресурсів реалізації цілей досліджуваної системи.
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На сьогоднішній день пошуки шляхів визначення цілей і змісту
професійної

освіти

ведуться

у

напрямі

формування

саме

ключових

компетенцій, які інтенсивно обговорюються і розробляються, і вже склалися
теоретичні основи компетентнісного підходу.
“Якісна професійна освіта можлива за умови, коли є сучасне обладнання,
інноваційний педагог та кваліфікований майстер. Тривалий час інвестиції у
профтехосвіту були обмеженими, що й призвело до зниження престижу цього
напряму серед українців. Однак вже сьогодні ми маємо ствердити думку, що
здобуття професійно-технічної освіти - не форма соціального захисту, а реальна
економічна інвестиція в особистість.
Професійна освіта також потребує популяризації серед вступників, адже в
Україні зараз лише близько 14% випускників шкіл здобувають професійну
освіту, а решта орієнтується на отримання вищої. До прикладу, в середньому в
Європі 40% випускників закладів середньої освіти отримують професійну
освіту, а в Чехії, Хорватії, Австрії та Фінляндії цей відсоток сягає 70% та
більше.
Для створення нового іміджу профосвіти, а також підвищення
кваліфікації

робітників

у

кожному

регіоні

планують

відкрити

Багатофункціональні центри професійної досконалості. Зокрема, на їх базі
навчатимуть високотехнологічним професіям, надаватимуть фахову передвищу
освіту. Майбутні центри мають стати платформою для співпраці закладів ПТО,
місцевих органів влади та роботодавців.
Професійна освіта має фінансуватися з обласного бюджету, оскільки на
місцях краще розуміють і знають, яких кадрів не вистачає регіону. Усе це
передбачено реформою децентралізації. Але серед інших джерел фінансування
ще повинна бути підтримка з держбюджету для професій загальнодержавного
значення. Також можна розглядати ресурси інших міністерств та відомств, які є
замовниками певних професійних послуг.
Для того, щоб професійна освіта відповідала запитам ринку праці,
потрібно впроваджувати компонент соціального партнерства. Його ключовим
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учасником має бути роботодавець, який буде формувати професійні стандарти
та буде допомагати у реалізації. Крім того, в межах соціального партнерства
повинна визнаватися неформальна та інформальна освіта.
Підвищити якість освіти можна завдяки модернізації освітнього
середовища, залучення до навчання працівників з виробництв та сфери послуг,
стимулювання

професійного

розвитку

педагогів

закладу.

Також

створюватимуть необхідні навчальні умови для людей з особливими освітніми
потребами.
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Тематика: Педагогічні науки
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИX
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Окончик І.С.
магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Актуaльнicть oбрaнoї тeми дocлiджeння пoлягaє в тoму, що рoзвитoк
пiзнaвaльнoї активності дітей дошкільного віку є необхідною умовою
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формування розумових якостей дітей, їх самостійності та ініціативності.
Формування у дітей пізнавально-активного ставлення до навколишньої
дійсності є одним з основних напрямів виховання, оскільки власна активність
дитини є однією з умов її повноцінного розвитку.
Aнaлiз фiлocoфcькoї, нaукoвoї тa пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтeрaтури
cвiдчить,що пізнавальна активність є основою засвоєння дитиною культурного
досвіду людства, необхідною умовою формування розумових якостей
особистості

дошкільника,

її

самостійності,

ініціативності,

успішності,

творчості, що в свою чергу, сприяє гармонійному становленню зростаючої
особистості.

Ширoкoгo виcвiтлeння в пcихoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтeрaтурi

нaбулo питaння cутнocтi aктивнocтi тa її виявлeння в пiзнaннi дiтeй
дoшкiльнoгo вiку. Зокрема, Т.Ткачук розглядає пізнавальну активність як
самостійну,

ініціативну

діяльність

дитини,

спрямовану

на

пізнання

навколишньої дійсності (як прояв допитливості) й зумовлену необхідністю
розв’язання пізнавальних завдань, що постають перед нею у конкретних
ситуаціях[5,с. 10]. С. Кулачківська та С. Ладивір визначають пізнавальну
активність як якісну ознаку діяльності дитини дошкільного віку, властивість
самої особистості, стан її готовності до пізнавальної діяльності[4,с. 5].
В.Суржанська зазначає, що пізнавальна активність дітей дошкільного віку – це
така активність, яка формується і розвивається на базі пізнавальної потреби у
різних видах діяльності, забезпечує формування цілісного уявлення про
оточуючий світ і характеризується наявною пізнавальною орієнтацією
дошкільника,

ініціативою,

самостійністю

дитини,

інтересом

та

оригінальністю[6, с.15].
Аналіз

спеціальної

літератури,

доповнений

надбаннями

позитивного педагогічного досвіду та досвіду авторів та аналіз

багатого
вікових та

психологічних особливостей дітей дошкільного віку дозволяє стверджувати,
що саме дошкільне

дитинство – це оптимальний період для розвитку

пізнавальної сфери людини, адже закладається той фундамент, який є основою
для формування психічних властивостей та здібностей для переходу на
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наступний віковий етап [1,с.10]. Особливо, старший дошкільний вік, адже на
цьому сенситивному етапі вони оволодівають основними мислительними
операціями й мають достатній рівень знань для оволодіння певними способами
пізнавально-дослідницької діяльності.
Одним

із

сучасних

напрямків

розвитку

пізнавальної

активності

дошкільників є використання інтерактивних технологій, які являють собою
сукупність методів і прийомів, направлених на всебічний розвиток особистості.
Метою інтерактивного навчання є створення педагогом умов навчання, за яких
дитина сама буде відкривати, здобувати й конструювати знання, уміння,
цінності та власну компетентність у різних сферах життя. Саме це є
принциповою відмінністю цілей інтерактивного навчання від цілей традиційної
системи освіти [3, с. 9]. Проблемою застосування інтерактивних методів в
освітньому процесі сучасних закладів дошкільної освіти була в центрі уваги
таких дослідників, як О. Єльникова, Г.Коберник, О.Комар, Н.Побірченко,
О.Пометун та ін., які обґрунтовують доцільність застосування інтерактивних
методів для посилення ефективності процесу навчання і виховання дітей.
Інтерактивні методи є активними методами навчання, так як розкривають
творчий потенціал кожної дитини, формують навички роботи в парах, в малих
групах, розвивають комунікативні навички. Використання інтерактивних
методів навчання сприяє розвиткові пізнавальної активності, комунікативних
умінь і навичок дошкільників, їхньої пізнавальної діяльності, установленню
емоційних контактів між учасниками освітнього процесу [2, с.12].
Освіта у закладі дошкільної освіти – процес двосторонній, і тому його
якість залежить від дидактичної досконалості роботи вихователів. Тому нами
був проаналізований сучасний стан та методи розвитку пізнавальної активності
дітей старшого дошкільного віку у закладі дошкільної освіти. По-перше, було
проведено анкетування щодо знань та навичок використання вихователями
інтерактивниx методів у своїй професійній діяльності. На жаль, рeзультaти
aнкeтувaнь свідчать, про їхню недостатню обізнаність з інтерактивними
методами та методикою їх використання. Причиною цього, на нашу думку, є
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стереотипне мислення вихователів та їхня неготовність до реалізації цих
методів. По-друге, уcтaнoвлeнo, щo в cучacних дoшкiльних нaвчaльних
зaклaдaх рoбoтa з рoзвитку пiзнaвaльнoї aктивнocтi дiтeй cтaршoгo дoшкiльнoгo
вiку ґрунтуєтьcя нa вимoгaх наявних прoгрaм нaвчaння тa вихoвaння дiтeй
cтaршoгo дoшкiльнoгo вiку. За нашими спостереженнями вихователі

в

основному використовують: пізнавальні ігри, наочність, завдання, які пов’язані
із виконанням різних логічних операцій( аналіз, синтез, серіацію, узагальнення,
систематизацію), дидактичні ігри, рольові ігри, загадки та інколи і інтерактивні
методи. На жаль, використання виxователями інтерактивних методів є не до
кінця усвідомленим та здебільшого не має правильно розуміння, як потрібно
правильно застосувати ці методи.
Методика розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного
віку з використанням інтерактивних методів навчання є ефективною тоді, коли
створені спеціальні педагогічні умови. На основі аналізу різних моделей,
підходів нами визначено такі педагогічні умови: врахування вікових та
психологічних особливостей розвитку пізнавальної активності дітей старшого
дошкільного віку; врахування методичних закономірностей використання
інтерактивних методів навчання у закладах дошкільної освіти; організація
освітнього процесу на заняттях з дітьми дошкільного віку на основі провідної
діяльності – ігрової.
Для перевірки ефективності методики розвитку пізнавальної активності
дітей старшого дошкільного віку з використанням інтерактивних методів
навчання нами був проведений педагогічний експеримент у Понінківському
ЗДО

«Зірочка»,Полонського

району,

констатувальному етапі експерименту

Хмельницької

області.

На

було проведено діагностику, що

передбачала виконання завдань дітьми, спостереження та аналіз результатів
пізнавальної

діяльності

дітей.

Одержані

результати

дали

констатувати, що у більшості дітей пізнавальна активність
недостатньо.

У

ході

формувального

застосовувалися вправи на основі

етапу

нам

змогу

сформована

експерименту

широко

різних інтерактивних методів, такиx як
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мікрофон, дебати, удвоx, снігова куля синтез думок, коло ідей, загальний
проект,асоціативна квітка, дерево рішень, метод багатоканальної діяльності,
вікторина, бесіда-діалог, моделювання проблемних ситуацій, «Що? Де? Коли?»,
«За і проти», передбачення, показуха, «А що було б, коли б...?», уявна картина,
«Що можна робити..?», перевтілення, казка навпаки, колаж, реклама, мозковий
штурм. Окрім інтерактивниx методів

нами ще використовувався комплекс

інтерактивних та ігрових технологій, що являють сукупність

методів та

прийомів, зокрема «Фантазери», «Салат із казок», «Книга протиріч», «Що було
б, коли...?», «Конструювання загадок», «Біном фантазії», описані італійським
письменником Джанні Родарі, метод фокальних об´єктів, а також імітаційні
ігри. Під час проведення та планування занять з використанням інтерактивниx
методів, нами було дотримано певну систему принципів до якої підпорядковані
інтерактивні методи, що забезпечують їхню ефективність. Принцип активності,
принцип зворотного зв’язку, принцип експериментування,принцип довіри і
принцип

рівності

поглядів.

Також

нами

враховувало

послідовність

використання інтерактивниx методів: вступні, основні методи, завершальні та
допоміжні. На контрольному етапі було перевірено результати та ефективність
використання методики розвитку пізнавальної активності дітей старшого
дошкільного віку з використанням інтерактивних методів навчання. Нами були
використані комплекс тиx самиx завдань що і на константувальному етапі.
Аналіз отриманих даних свідчить про те, що відбулися якісні зміни у рівнях
пізнавальної активності дітей як у КГ, так і у ЕГ. Однак, у дітей ЕГ
спостерігається, висока динаміка розвитку пізнавальної активності.
Таким чином, використання створена методика розвитку пізнавальної
активності дітей старшого дошкільного віку з використанням інтерактивних
методів навчання

є ефективним і результативним методом розвитку

пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку, адже саме
інтерактивні методи навчання сприяють розвиткові пізнавальної активності,
комунікативних умінь і навичок дошкільників, їхньої пізнавальної діяльності,
установленню емоційних контактів між учасниками освітнього процесу.
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Тематика: Економічні науки
ОБОРОТІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА
Оленіч Юлія Леонідівна
Науковий керівник: Богацька Н.М.
к. е. н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Оборотні активи і основні кошти перераховані в бухгалтерському
балансі. У балансові шоу ресурсів або компанії активів, а також показує, як
фінансуються ті активи, будь то за рахунок позикових коштів, як показано в
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пасиві або за рахунок випуску власного капіталу, як показано в акціонерному
капіталі.
Оборотні активи - це короткострокові активи, тоді як основні засоби
зазвичай є довгостроковими активами. Однак між ними є й інші відмінності.
Поточні активи- це активи, які можна конвертувати в грошові кошти
протягом одного фінансового року або одного операційного циклу. Оборотні
активи використовуються для полегшення поточних операційних витрат і
інвестицій. В результаті короткострокові активи є ліквідними, тобто їх можна
легко конвертувати в грошові кошти.
Приклади поточних активів включають в себе:
•

Грошові кошти та їх еквіваленти, які можуть складатися з

депозитних сертифікатів;
•

Товарні цінні папери, такі як пайові або боргові цінні папери;

•

Дебіторська заборгованість або заборгованість компанії за продаж

своїх продуктів і послуг своїм клієнтам;
•

Інвентар;

•

Передплачувати витрати.

В оборотні активи входять 5 основних пунктів:
Грошові кошти та їх еквіваленти- це найбільш ліквідний актив, який
включає в себе валюту, депозитні рахунки і оборотні інструменти (наприклад,
грошові перекази, чеки, банківські чеки).
Короткострокові

інвестиції-

включають

цінні

папери,

куплені

і

утримувані для продажу в найближчому майбутньому з метою отримання
доходу від короткострокових цінових різниць (торгові цінні папери)[1].
Дебіторська заборгованість- зазвичай вказується за вирахуванням
резервів для рахунків.
Інвентаризація- торгівля цими активами є звичайною справою компанії.
Вартість запасів, зазначена в балансі, зазвичай являє собою історичну вартість
або справедливу ринкову вартість, в залежності від того, що нижче.
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Витрати

майбутніх

періодів-

це

витрати,

оплачені

коштами

і

обліковуються як активи до їх використання або споживання (типовими
прикладами є страховка або канцелярські товари).
Основні засоби- це необоротні активи, які компанія використовує в своїй
продукції або в товарах і послугах з терміном служби більше одного року.
Основні засоби відображаються на балансі і перераховані як власність, рослини
та обладнання. Основні засоби являють собою довгострокові активи і
називаються матеріальними активами, що означає, що до них можна фізично
доторкнутися.
Приклади основних засобів включають в себе:
•

Транспортні засоби, як вантажівки;

•

Офісні меблі;

•

Машини;

•

Будівлі;

•

Земельні ділянки[2, с.15].

Основні засоби піддаються амортизації, яка ділить витрати компанії на
необоротні активи для їх покриття протягом строку їх корисного використання.
Амортизація допомагає компанії уникнути великих збитків, коли компанія
здійснює покупку основних засобів, розподіляючи витрати на багато років.
Оборотні

активи

не

амортизуються

через

їх

короткостроковій

життя.Необоротні активи (наприклад, основні засоби) не можуть бути легко
ліквідовані в грошові кошти для покриття короткострокових операційних
витрат або інвестицій.
Строк корисного використання основних засобів становить понад один
рік, а поточні активи передбачається ліквідувати протягом одного фінансового
року або одного операційного циклу.Капітальні вкладення - це гроші, вкладені
в компанію з метою просування її комерційних цілей.[3]
Рішення про капіталовкладення - це рішення про довгострокове
фінансування, які включають капітальні активи, такі як основні засоби.
Капітальні вкладення можуть надходити з багатьох джерел, включаючи

643

інвесторів-ангелів, банки, акціонерні інвестори і венчурний капітал. Капітальні
вкладення можуть включати в себе придбання обладнання і техніки або нового
виробничого підприємства для розширення бізнесу. Більш чіткіше, капітальні
вкладення в основні засоби означають, що компанія планує використовувати
активи протягом декількох років.
Хоча

капітальні

вкладення

зазвичай

використовуються

для

довгострокових активів, деякі компанії використовують їх для фінансування
оборотного капіталу. Поточні рішення про інвестиції в основний капітал - це
короткострокові рішення про фінансування, необхідні для повсякденної
діяльності фірми. Оборотні активи мають важливе значення для поточної
діяльності компанії для забезпечення покриття поточних витрат.
У рішеннях по капітальних вкладеннях враховуються багато компонентів,
такі як грошові потоки від проекту, додаткові грошові потоки, формальна
фінансова звітність, операційний грошовий потік і заміна активів. Мета полягає
в тому, щоб знайти інвестиції, які приносять найбільший прибуток, ігноруючи
при цьому будь-які витрачені витрати.
Рентабельність

інвестиційного

капіталу

-

це

розрахунок,

який

використовується для оцінки ефективності компанії при розподілі капіталу, що
знаходиться під її контролем, в прибуткові інвестиції. Рентабельність
інвестованого капіталу дає уявлення про те, наскільки добре компанія
використовує свої гроші для отримання прибутку.
Існує кілька методів, використовуваних для визначення того, як
розподілити капітал на одну інвестицію в порівнянні з іншого, включаючи
аналіз, за допомогою якого компанія може розрахувати різницю у вартості між
різними варіантами інвестування.
Оборотні активи- це короткострокові активи, які зазвичай витрачені менш
ніж за рік. Поточні активи використовуються в повсякденній діяльності бізнесу
для підтримки його працездатності.
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Основні засоби- це довгострокові фізичні активи, такі як установки і
обладнання. Основні засоби мають термін корисного використання більше
одного року.[4]
Знання того, де компанія розподіляє свій капітал і як вона фінансує ці
інвестиції, є важливою інформацією, перш ніж приймати інвестиційне рішення.
Компанія може розподіляти капітал на поточні активи, а це означає, що їм
потрібні короткострокові грошові кошти. Або компанія може розширити свою
частку на ринку, інвестуючи в довгострокові основні засоби. Також важливо
знати, як компанія планує залучити капітал для своїх проектів, будь то гроші за
рахунок нового випуску акцій або фінансування від банків або приватних
інвестиційних компаній.
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Тематика: Економічні науки
СУЧАСНІ МЕТОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ КОРПОРАЦІЇ
Олешко А.А.
д.е.н., професор кафедри менеджменту,
Київський національний університет технологій та дизайну,
Давиденко М.О.
магістрантка,
Київський національний університет технологій та дизайну
В умовах мінливого нестабільного бізнес середовища особливої
актуальності набуває пошук нових методів і механізмів антикризового
управління корпораціями. Антикризове управління - це управління, спрямоване
на передбачення кризи, виявлення її симптомів, чинників, ризиків і загроз
існування організації та прийняття системних рішень щодо

мінімізації

негативних наслідків кризи з метою забезпечення безпечного функціонування
організації, а у разі неможливості – реалізації ефективних реорганізаційних,
санаційних і ліквідаційних заходів [1].
Управління в кризових умовах вимагає застосування системного підходу,
знань, умінь та досвіду, тому у процесі управління кризами людський фактор є
визначальним.

Антикризове

управління

персоналом

розглядається

як

сукупність цілеспрямованих дій керівництва, направлених на соціальний
захист,

надання

соціальних

гарантій,

створення

належних

умов

для

ефективного використання та розвитку кадрового потенціалу організації у
кризових та передкризових умовах.
Сучасний антикризовий менеджер, крім загальних компетентностей,
повинен мати такі професійні якості:
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–високий професіоналізм у сфері антикризового управління та суміжних
сферах:

економіці,

менеджменті,

маркетингу,

господарському,

адміністративному праві, психології, конфліктології;
–досвід практичної діяльності;
–високий рівень відповідальності за прийняті рішення;
–ініціативність, спроможність до помірно ризикових дій;
–інновативність та творчий підхід у продукуванні антикризових рішень;
–уміння працювати в команді, високі морально-етичні якості;
–здатність зберігати та не розповсюджувати конфіденційну інформацію.
Реалізація антикризового управління передбачає застосування комплексу
методів, адекватних стадії розгортання кризи та специфіці її зародження і
протікання [1]. У загальному розумінні методи управління – це сукупність
способів і засобів впливу керуючого суб’єкта на об’єкт управління для
досягнення визначених цілей. Методи антикризового управління персоналом
поділяються на стратегічні, тактичні та оперативні [3].
Стратегічні

методи

антикризового

управління,

зокрема,

методи

банкрутства та ліквідації, реорганізації, санації, реструктуризації, включають
заходи тривалої реалізації і дії, їхнє застосування, як правило, є наслідком
неефективної системи управління корпорацією або негативним впливом
ринкової кон’юнктури, державної політики, змінами умов функціонування у
нестійкому зовнішньому середовищі.
Тактичні методи антикризового управління забезпечують досягнення
стратегічних цілей корпорації, за їх впровадження відповідають менеджери
середньої ланки відповідно до функціональних обов’язків.
Оперативні методи антикризового управління застосовуються у процесі
щоденної управлінської роботи і спрямовані на вирішення конкретних питань
антикризової діяльності в короткостроковому періоді. Оперативне управління
передбачає

здійснення

оперативного

планування,

обліку,

моніторингу,

контролю. Застосування оперативних методів вимагає швидкого (миттєвого)
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прийняття управлінських рішень як реакції на непередбачувані проблеми, що
виникають.
З-поміж сучасних методів антикризового управління на особливу увагу
заслуговують захист інформації та кібербезпека, даунсайзинг, бенчмаркінг,
аутсорсинг та комплаєнс.
В умовах цифрового суспільства важливого значення набуває захист
інформації та кібербезпека, як спрямовані на вирішення найактуальнішої
проблеми унеможливлення втручання в автоматизовані інформаційні системи
корпорації. Це передбачає забезпечення цілісності, конфіденційності та
доступності інформації за умов впливу на неї загроз природного і штучного
характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і
користувачам інформації.
Даунсайзинг передбачає комплекс заходів, пов’язаний із зменшенням
(оптимізацією) розмірів організації для покращення її функціонування і
зниження витрат шляхом скорочення кадрів або більш ефективної кадрової
політики, зміни структури фінансової установи та її основних процесів.
Бенчмаркінг забезпечує порівняльний аналіз показників діяльності з управління
персоналом з еталонними значеннями аналогічної установи, вивчення
найкращого досвіду та з його урахуванням впровадження власних заходів
антикризового управління. Аутсорсинг в антикризовому управлінні персоналом
здійснюється з метою більш професійного і якісного управління та передбачає
передачу корпорацією (на основі договору) стороннім організаціям діяльності з
ризик-менеджменту.

Комплаєнс

передбачає

відповідність

діяльності

з

управління персоналом вимогам законодавства, вимогам державних інституцій
з охорони праці,

захист інтелектуальної власності, захист конфіденційної

інформації і персональних даних та забезпечує дотримання корпоративної
етики, антикорупційної політики.
Ефективне застосування сучасних методів антикризового управління
персоналом передбачає прийняття раціональних антикризових рішень у разі
виявлення

поточних

загроз

стабільному

функціонуванню

корпорації,
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внутрішніх проблем управління та ознак деструктивного впливу зовнішнього
середовища.
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Тематика: Економічні науки
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Олешко А.А.
д.е.н., професор кафедри менеджменту,
Київський національний університет технологій та дизайну,
Усатенко А.О.
магістрантка,
Київський національний університет технологій та дизайну
Динамічні зміни в економіці, зумовлені глобальною цифровізацією
визначають необхідність перегляду існуючих організаційних форм і методів
управління, формування якісно нової організаційної культури на всіх
ієрархічних рівнях. Складність вирішення цієї проблеми полягає у необхідності
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усунення негативних елементів, що притаманні українській організаційній
культурі, з одночасним пристосуванням стратегій розвитку організацій до
нових економічних умов. По-перше, організаційна культура, сформована за
роки незалежності України, характеризується такими негативними явищами як
бюрократизм, корупція і хабарництво, ігнорування законів, втрати робочого
часу, низька продуктивність праці. По-друге, перехід до якісно нової
організаційної культури, заснованої на інформації та знаннях, потребує
кардинального перегляду стратегій розвитку в напрямку посилення ролі
людського капіталу в процесах управління.
Виникнення і розвиток організаційної культури є результатом дій, думок,
бажань людей, які взаємодіють у специфічному інституціональному просторі.
Цей простір включає організаційні структури, економічна поведінка яких
значною мірою визначає динаміку макроекономічних процесів та можливі
результати реалізації заходів макроекономічної політики [1].
У сучасних умовах суттєві зміни в організаційній культурі відбуваються
внаслідок глобальної цифровізації. До основних чинників, що впливають на
формування та розвиток організаційної культури відносимо наступні:
–трансформація секторальної структури економіки, зростання частки
зайнятих у невиробничій сфері та питомої ваги виробництва послуг у ВВП;
–формування нового технологічного способу виробництва, що спричиняє
зміни в технологічній культурі організацій;
–інтернаціоналізація та посилення інтеграційних зв’язків організацій;
–визнання інформації та знань як ключового фактора виробництва;
–зростання впливу людського ресурсу на ефективність діяльності
організацій, підвищення мобільності робочої сили;
–послаблення регулюючої ролі держави щодо економічного розвитку
організацій.
Ефективність

діяльності

будь-якої

організації

найбільшою

мірою

залежить від її інформаційних, знаннєвих, та системних переваг, ніж від
матеріальних ресурсів. Сьогодні необхідна розробка такої організаційної
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структури управління, яка була б спроможна до саморозвитку, самонавчання, а
значить до видозміни в процесі функціонування в тісному контакті з вимогами
навколишнього середовища [2, с. 195].
Виклики

інформатизації

та

цифровізації

вимагають

формування

людського капіталу з відповідними навичками, зокрема, когнітивними (логічне
і креативне мислення, вербальна грамотність, вміння вирішувати проблеми),
соціальними (особистісні якості, готовність отримувати новий досвід,
сумлінність,

емоційна

стабільність,

саморегулювання,

неконфліктність,

прийняття рішень, навички міжособистісного спілкування) та технічними
(навички, необхідні для роботи за конкретною професією) [3, с. 19].
Поряд із підвищенням ролі інформаційно-знаннєвого чинника, в процесі
розвитку зростає мобільність робочої сили. У цьому зв’язку кожна людина є
носієм

певної

організаційної

культури

та

із

зростанням

мобільності

розширюються можливості її впливу на організаційні культури інших
мікросистем. Тому для функціонування великих організацій (корпорацій) в
інституціональному середовищі стає характерним змістовне зближення їх
неформальних правил; набуття здатності швидко адаптувати внутрішню
організацію до економічної ситуації; орієнтація на застосування творчої праці,
зростання рівня знань, навичок і професіоналізму тощо. Крім того, в умовах
глобалізаційних та інтеграційних процесів посилюється вплив організаційнокультурних цінностей міжнародних фінансових і економічних інститутів,
іноземних корпорацій на національні організаційні культури.
Таким чином, розвиток інформаційних технологій, хмарних обчислень,
впровадження роботизованих систем та Big Data, розширення мережі Інтернет,
поширення Industry 4.0 тощо призвели до поліпшення доступу до інформації та
змін в організаційній культурі підприємств.
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Тематика: Педагогічні науки
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З
РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
Омелянович В.Ю.
доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної, дитячої,
судової психіатрії і наркології Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика
Омелянович О.О.
завідувач відділу духових інструментів, викладач по класу флейти
Київської міської музичної школи №40
В сучасних українських музичних школах педагоги стикаються з
проблемами в навчанні та взаємодії з учнями, здібності яких обмежені
внаслідок різних психічних розладів, в тому числі і внаслідок патології
аутистичного спектру (РАС). Ця группа психічних розладів характеризується
стійким дефіцитом здібностей ініціювати та підтримувати соціальні взаємодії і
стосунки, а також низкою обмежених, негнучких моделей поведінки та
інтересів. Дефіцит є достатньо серйозним та призводить до вираженого
погіршення особистих, сімейних, соціальних та освітніх здібностей [1].
Перші симптоми РАС виникають вже протягом перших трьох років життя
дитини, при цьому їх діагностична диференціація стала проводитись не так
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давно, бо дуже тривалий період РАС помилково розглядались в межах дитячої
шизофренії. Так, якщо раніше РАС, зокрема аутизм, вважалися нечастим
захворюванням,

епідеміологічні

дослідження

вказують

на

високу

розповсюдженість цієї патології: Центр контролю та профілактики захворювань
США (CDC) наводять дані про розповсюдженість аутизму до 1% дітей [2], а в
Україні, за даними МОЗ, протягом 2013-2017 рр. захворюваність дітей на РАС
зросла вдвічі, досягши 27,8 випадків на 100 000 дитячого населення [3]. Разом з
цим, в Україні діагноз РАС, як правило, на початкових етапах захворювання не
виставляється, тому реальна захворюваність може мати значно більш високі
показники. Нажаль, велика кількість пацієнтів з РАС не отримують адекватного
лікування, але їхні родини зазвичай шукають різноманітні методи поведінкової
чи психосоціальної допомоги [4]. Одним з таких методів є музична освіта.
За

даними

сучасних

рандомізованих

контрольованих

досліджень

використання музичних інтервенцій при РАС відмічається позитивний вплив
музики на емоційні, соціальні та комунікаційні складові взаємодії хворих дітей
з батьками [5 - 7]. Музикотерапія включає в себе вільну та структуровану
імпровізацію, співання пісень, а також прослуховування як аудиозаписів, так і
«живої» музики, що призводить до покращення взаємодії між пацієнтом та
терапевтом, навчає комунікації та вираженню своїх емоцій [8, 9]. Нажаль,
ефективності використання музичної освіти дослідниками не приділялося такої
уваги, як ефективності музикотерапії, хоча позитивна роль музики в наданні
допомоги дітям, які страждають на РАС, є незаперечною [9].
Слід відмітити, що основна мета музичної освіти дітей, все ж таки,
міститься в розвитку музичних знань, навичок та здібностей, тоді як мета
музикотерапії – це розвиток особистості та комунікаційних здібностей [10].
Разом з тим, музична освіта за своєю природною суттю пов’язана з розвитком
невербальної пам’яті та моторних навичок, але ці процеси тягнуть за собою ще
й покращення вербальної пам’яті та вербальних навичок. Це пов’язане з
нейрофізіологічними асоціаціями в головному мозку між процесами обробки
музичних звуків та усного мовлення [11-15]. Саме тому використання музичної
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освіти для надання допомоги дітям з РАС в межах логопедичної терапії має
значну перевагу в порівняння з іншими видами мистецької освіти. Сучасні
наукові дослідження свідчать про те, що музична освіта дітей та підлітків без
порушень психіки посилює нейронні дискримінації невеликих змін висоти
тонів мовлення, покращує нейронні кореляти виконавської роботи та розширює
активні ділянки мозку, пов’язані зі сприйняттям музики, включаючи слухову
кору та зони лімбічної системи, тобто, в кінцевому рахунку, музична освіта
підвищує нейронну пластичність головного мозку [16, 17]. Крім того, спільна
музична творчість у складі ансамблів сама по собі сприяє покращенню навичок
соціальної взаємодії [18].
Розглядаючи перспективність використання музичної освіти в системі
інклюзивної освіти дітей з РАС, неможливо не звернути увагу на той факт, що
багато дітей насправді проходять звичайне, а не інклюзивне навчання. Це
пов’язано, в першу чергу, з тим, що система ранньої діагностики РАС в нашій
країні практично відсутня і багато хто з них поступає в музичні школи на
загальних підставах. Внаслідок цього робота викладачів з таким контингентом
дітей не має інклюзивної спрямованості, не враховується навантаження та
необхідні методологічні особливості педагогіки, а результати навчання
оцінюються без урахування його соціального та клінічного ефекту. Що
стосується дітей, яким виставлений діагноз РАС, незважаючи на, описані вище,
наукові дані та досвід інклюзивної освіти в інших країнах, відносно них також
немає чіткої системи показань до інклюзивного навчання в музичних школах.
Таким чином, музична освіта, покращуючи пам’ять, комунікаційні
здібності та навіть мовні навички, має великий потенціал для використання в
наданні допомоги дітям, які страждають на розлади аутистичного спектру.
Відомо, що своєчасне лікувально-корекційне втручання значно покращує
прогноз

захворювання,

але

оцінювання

ефективності

та

особливості

методологічного забезпечення цього напрямку інклюзивної освіти потребують
подальшого вивчення та наукового обгрунтування. Необхідними є також чітке
визначення термінів та механізмів організації ранньої скринінгової діагностики
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РАС на рівні первинної ланки медичної допомоги, що, безперечно, сприяє
своєчасному спеціалізованому медичному, психологічному та педагогічному
супроводу цих дітей.
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Тематика: Економічні науки
ІННОВАЦІЙНА РИЗИКОВІСТЬ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ НА
СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Онишко С.В.
д.е.н., професор
завідувач кафедри фінансових ринків,
Університет ДФС України
Новицький В.А.
к.е.н., докторант кафедри
фінансових ринків,
Університет ДФС України
Актуальність

проблеми.

Світовий

фінансовий

ринок

упродовж

останнього десятиліття зіткнувся з появою нової науково-практичної проблеми:
існуючі фінансові технології, зокрема, у сфері платіжних систем, не
відповідають рівню розвитку інформаційних технологій. Це призводить як до
виникнення нових видів ризику: ІТ-ризик, ризик кібербезпеки, криптовалютний
ризик, так і до суттєвої модифікації існуючих видів ризиків, наприклад
інформаційний ризик.
Ступінь дослідженості проблеми. В сучасній науковій літературі
проблематика модернізації фінансових ризиків під впливом зміни темпів
розвитку техніки та технологій була предметом дослідження в роботах
І. Домінової, Г. Карчевої, І.. Ломачинської, Н. Прилепи та інших. Однак, новітні
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фінансові ризики науковці переважно включають до вже існуючих. Разом з тим,
унікальні характеристики і класичні механізми управління стосовно новітніх
ризиків є недостатньо ефективними або й взагалі неефективними, особливо у
сфері платіжних систем. Варто також зазначити, що окремі науковці,
розробляючи та пропонуючи до впровадження оновлені механізми ризикменеджменту, не приділяють належної уваги виокремленню й деталізації
фінансових ризиків, на які спрямовані запропоновані ними механізми ризикменеджменту (наприклад, Н. Кузнєцова, П. Бідюк, З. Петряєва та інші).
Постановка проблеми. Зважаючи на актуальність проблеми ризиків та
неналежний рівень дослідженості її окремих аспектів, існує потреба
детальнішого аналізу сутності новітніх фінансових ризиків та особливостей їх
впливу на сферу платіжних систем у світі.
Виклад основного матеріалу. Сутність поняття «фінансовий ризик»
загалом науковцями трактується як імовірність такого поєднання факторів
зовнішнього

та

внутрішнього

впливу,

що

призведе

до

прямих

чи

опосередкованих фінансових втрат [1]. Пов’язуючи це поняття з платіжними
системами, до класичних фінансових ризиків слід віднести: валютний ризик,
часовий ризик, ризик непроведення фінансової операції та ризик фінансового
моніторингу. Віддаючи належне ролі технологій усіх рівнів, які дозволяють
знизити класичні фінансові ризики у сфері платіжних систем, разом з тим не
можна спростувати той факт, що процеси розвитку технологій одночасно
призводять й до виникнення нової групи технологічних фінансових ризиків,
серед яких ІТ-ризик, ризик кібербезпеки та криптовалютний ризик. Відтак,
пізнання сутності фінансового ризику набуває нових відтінків, потребуючи
з’ясування сутності ризиків, що формують їх нові групи, зокрема в галузі
платіжних систем.
Під ІТ-ризиком розумітимемо виникнення і розвиток новітніх платіжних
систем та інструментів в рамках стратегії FinTech, які будуть суттєво
ефективніші або технологічно несумісні з тими, що функціонують на
національному ринку та потребуватимуть інвестицій в розбудову технологічної
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й інфраструктурної складових. Прикладом може бути технологія NFC-платежів,
представлена у 2004 р. як технологія обміну інформацією на коротких
відстанях. Але з 2014 р. вона була інтегрована у мобільні пристрої і сьогодні у
Китаї понад 70% усіх транзакцій у платіжних системах відбувається із
використанням цієї технології[2]. Відповідно, дана технологія створила суттєві
непередбачені витрати для операторів платіжних систем, які були орієнтовані
на розробку пристроїв, що працюють із даною технологією та підготовку
відповідного програмного забезпечення. Водночас, ті оператори платіжних
систем, які не працюють з даною технологією, стикаються із іншою стороною
ІТ-ризику, оскільки їх клієнти мігрують до конкурентів, які уже мають
підтримку даної технології.
Ризик кібербезпеки нерозривно пов’язаний із розвитком технологій,
особливо у сфері платіжних систем. У цій сфері розвиток технологій передачі
даних та систем обробки інформації відбувається у двох напрямах – пошук
слабких місць в існуючих платіжних системах та розробка принципово нових
технологічних продуктів. Ризик кібербезпеки пов’язаний з першим напрямом,
адже, сутність роботи сучасних платіжних систем полягає у передачі пакетів
даних, які обробляються власне платіжною системою і, за результатом такої
обробки, здійснюється операція. Відповідно, платіжна система повинна
забезпечувати захист цих пакетів даних і в процесі передачі, і в процесі
обробки, оскільки на сьогодні існує спеціальне програмне забезпечення, яке
може відслідковувати та перехоплювати пакети даних, які клієнт передає
платіжній системі і підробляти, змінювати, замінювати та накопичувати їх. В
перспективі це створює ризик втрати фінансових ресурсів як клієнтами
платіжної системи, так і платіжною системою в цілому. З іншого боку,
недостатній кіберзахист інструментів обробки вхідних пакетів з боку платіжної
системи дозволяє спеціальному програмному забезпеченню вносити зміни у
ядро платіжної системи, що призводить як до витоку інформації, так і до
фінансових втрат. У випадку із ризиком кібербезпеки, низький ступінь
ризиковості є життєво важливим і витрати на підвищення рівня кібербезпеки
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практично завжди є виправданими та створюють додаткові конкурентні
переваги.
Ще одним новітнім фінансовим ризиком у сфері платіжних систем є
криптовалютний ризик. Він формується в результаті розвитку фінансових
технологій в другому напрямі, а саме - розробці принципово нових
технологічних продуктів для платіжних систем. На сьогодні найбільш
поширеними є технології розподіленої передачі даних із використанням
блокчейн пулу та смарт-контрактів на базі Ethereum. Ці технології є
принципово новими у сфері платіжних систем, оскільки перша дозволяє
максимально анонімізувати транзакцію та приховати походження коштів, а
друга - дозволяє автоматизувати укладання фінансових контрактів на
проведення транзакцій між різними платіжними системами на основі пакету
допустимих умов таких транзакцій.
Однак, не зважаючи на свою новизну та ефективність, ці технології
містять у своїй структурі високий ризик для класичних платіжних систем. Він
робить фінансовий контроль та аудит транзакцій практично неможливим. У
результаті, класична платіжна система не може виконувати вимоги фінансового
законодавства, що загрожує як фінансовими втратами, так і санкціями з боку
держави.
Висновки. Виконане дослідження дозволяє констатувати, що на сьогодні у
сфері платіжних систем на фінансовому ринку виник ряд принципово нових
фінансових ризиків на перетині фінансового ринку та сфери інформаційних
технологій. Їх ключовою особливістю є практично повна нечутливість до
існуючих механізмів ризик-менеджменту. Це пов’язано з тим, що будь-які
спроби управління цими ризиками призводять до зниження привабливості тих
платіжних систем, які їх застосовують, а прийняття їх на тому рівні, на якому
вони сьогодні існують в перспективі може обернутися суттєвими фінансовими
втратами як для клієнтів платіжних систем, так і власне платіжних систем.
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Тематика: Сільськогосподарські науки
БІОЛОГІЧНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СЕЗОННИХ
ОТЕЛЕНЬ У СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ М’ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ
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Значення м’ясного скотарства в Україні значно зростає в сучасних умовах
постіндустріального

розвитку,

які

характеризуються

прогресуючою

деградацією навколишнього природного середовища, надмірним забрудненням
поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря і земель. З цими
проблемами тісно стикається населення інших країн, що зумовлює необхідність
виробництва екологічно чистих продуктів харчування, які забезпечують
здоров’я та інтелектуальний розвиток людей [1, с.4-12].
Покращання цієї ситуації можна досягти при розведенні м’ясної худоби,
яка ефективно використовує природні та створені культурні агробіоценози,
забезпечує підвищення природної родючості ґрунтів, виробництво екологічно
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чистих продуктів рослинництва і тваринництва. Розведення м’ясної худоби з
максимальним використанням пасовищ – це шлях до створення органічного
виробництва, екологічно об ґрунтованого та економічно вигідного. При цьому
слід зауважити, що м’ясна худоба найбільш логічно вписується в концепцію
органічного агровиробництва.
Галузь м'ясного скотарства на півдні ведуть інтенсивно, впроваджуючи
прогресивні технології годівлі, утримання, відтворення худоби, нові форми
організації та оплати праці.
Степова зона за своїми природно-кліматичними умовами суттєво
відрізняється від інших регіонів України. Це підвищена температура і сонячна
інсоляція влітку, коли в липні-серпні вигорає весь травостій на природних
пасовищах, а також сира та прохолодна осінь, підступна зима з частими
відлигами, які прифермерські території і тваринницькі приміщення затоплюють
багнюкою. До таких природно-кліматичних умов зони добре адаптована
безальтернативна у цьому відношенні нова південна м'ясна порода худоби.
Вона добре пристосована до вирощування в умовах посушливого степу, має
підвищену природну резистентність та ефективно використовує вегетативні
корми. Саме цим зумовлені особлива породна технологія годівлі, утримання та
відтворення тварин.
Відтворювальна здатність корів південної м’ясної породи і таврійського
типу формувалася під впливом генотипів вихідних порід, які приймали участь у
їх створенні. При цьому враховувалося, що зебу – пізньоспіла худоба і перше
отелення у неї відбувається у 37-41 місячному віці. Екстремальні кліматичні
умови, в яких розводиться зебу, вплинули на тривалість міжотельного періоду,
який в середньому становить 489-499 днів.
При

створенні

таврійського

типу

ці

особливості

обов’язково

враховувалися, щоб уникнути перерахованих небажаних ознак.
Тривала селекційно-племінна робота, жорсткий відбір та підбір зумовили
високу відтворну здатність корів таврійського типу
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У технології м'ясного скотарства виділяють два основні періоди: перший
– організацію відтворення стада і вирощування телят на підсисі до 6-8місячного віку за системою «корова - теля», другий – вирощування на плем’я та
інтенсивну відгодівлю м'ясного молодняку після відлучення.
Загальновизнано, що сезоні отелення – обов’язковий елемент сучасної
технології м'ясного скотарства. В господарствах, які розводять м'ясну худобу,
склалася система проведення отелень в зимово-весняний період року. Сезонні
отелення в лютому-березні, мають більші переваги, які полягають у тому, що
телята, народженні в кінці зими та на початку весни, краще ростуть, менше
хворіють, серед них менший падіж у порівнянні з телятами інших термінів
народження. У корів подовжена лактація і більше молока для підсосного
молодняку. Телята встигають підрости і зміцніти в теплий період року, легко
переносять осінні пониження температури повітря, краще використовують
пасовища та грубі корми зимою. На пасовищах корів утримують разом з
телятами, що забезпечує значну економію коштів [2, с.40-43].
При сезонних отеленнях полегшується процес формування молодняку в
однорідні групи для організації випасання, більш економно використовуються
виробничі площі в зимово-стійловий період. Наявність великих однорідних
партій худоби полегшує процес реалізації худоби на м'ясо та інші цілі.
Корови, що теляться в зимові та ранньовесняні місяці, дружно приходять
в охоту та краще запліднюються при утриманні на пасовищах. Терміни отелень
та запліднення близькі до природних періодів прояву інстинктів відтворення у
травоїдних тварин.
Біологічне обґрунтування ранньовесняних отелень полягає в тому, що
незалежно від періоду лактації, умов годівлі та утримання м'ясної худоби
восени корови м'ясних порід знижують молочну продуктивність і починають
готувати

себе

до

зимово-стійлового

утримання,

посилюючи

процеси

накопичення жиру в організмі.
При більш пізніх отеленнях (липень-вересень) телята до холодів не
встигають розвинутися і зміцніти, тому для них необхідні теплі приміщення.
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Коровам пізніх отелень теж необхідні теплі приміщення для попередження
обмороження молочної залози. Тому витрати на вирощування телят пізніх
отелень зростають на 25-30%.
Таким чином, у м'ясному скотарстві багатьох країн з високим рівнем
розвитку цієї галузі застосовують ранньовесняні та весняні отелення. При таких
отеленнях корови відразу після отелення краще забезпечуються повноцінним
кормом (молода трава пасовищ), задовільним утриманням (свіже повітря,
достатня інсоляція), що сприяє швидкому відновленню їх здоров'я і
підвищенню молочної продуктивності. На весняних

пасовищах

добре

розвиваються телята.
Організація сезонних (ранньовесняних та весняних) отелень зумовлює
необхідність підвищення вибраковки або виранжування корів, оскільки частина
з них з різних причин не запліднюється в оптимальні терміни. За даними А.В.
Черекаєва (1975) 8-10% корів, які отелилися в березні-квітні, з різних причин
приходять в охоту в серпні-вересні, а 2,5-10% - в більш пізніші терміни [2, с.3439].
Ми вважаємо, що в товарних стадах сезонні отелення (ранньовесняні та
весняні) повинні стати одним з головних елементів обґрунтованої технології
м'ясного скотарства. З метою збереження сезонності отелень необхідно
збільшити відсоток вибракування корів і відправляти на забій тих, що не
запліднилися в оптимальні терміни, або залишилися яловими.
Залишати ялових корів до наступного року доцільно лише в тих
небагатьох випадках, коли є можливість дешевого пасовищного утримання їх
протягом року. Так чинять багато фермерів США, Канади, Австралії, Нової
Зеландії для збереження сезонних ранньовесняних та весняних отелень і
формування однотипних стад молодняку для нагулу та відгодівлі.
В племінних господарствах теж слід дотримуватися сезонних отелень.
Головна мета відтворення в таких стадах – збереження високоцінних тварин і
отримання від них максимальної кількості приплоду. Тому в племінних стадах
корів, що не запліднилися в оптимальні для сезонних отелень терміни, не слід
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вибраковувати. Їх можна парувати в більш пізні терміни з таким розрахунком,
щоб отелення відбулося не пізніше 1 липня. Так чинять більшість фермерів
Великобританії, де зосереджені кращі в світі стада м'ясної худоби.
Особливо слід зупинитися на термінах отелення нетелів. Оптимальним
терміном для них є березень-квітень. Отелення, що відбуваються в другій
половині травня і пізніше проходять в більш тяжкій формі, ніж ті, що раніше.
Це в свою чергу впливає на послідуючу відтворну здатність тварин.
Не виключено, що причиною важких отелень є різке збільшення живої
маси телят в пізніх отеленнях. Так, якщо телята, що народилися до другої
декади травня мали живу масу 22-24 кг, то телята більш пізніх отелень мали цю
ознаку на рівні 30 і більше кілограмів, що пов’язано з більшим надходженням
поживних речовин в організм матерів на весняних пасовищах
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Тематика: Економічні науки
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Орлова Н.В.
к.е.н., доцент, доцент кафедри
менеджменту та інновацій
Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова
Мединський Д.В.
студент 2 курсу магістратури
спеціальність «Менеджмент»
На сучасному етапі розуміння стратегічного управління суттєво
модернізується. Стратегічне управління відповідає не тільки за виконання
великої кількості завдань, які стосуються стратегічного аналізу, реалізації,
розробки та контролю за виконанням стратегій підприємств, але й за перехід до
інноваційних механізмів господарювання.
Будь-якому стратегічному плануванню повинно передувати ефективне
інформаційно-аналітичне забезпечення, яке складає базис реалізації функцій
стратегічного

управління.

Результати

діяльності

характеризуються

як

найважливіший інструмент формування всієї системи управлінського обліку.
Для вибору оптимальної альтернативи у процесі прийняття рішень, які,
між іншим, повинні бути своєчасними, важливим аспектом забезпечення
економічної обґрунтованості виступає зміст, якість, склад, а також актуальність
інформаційних ресурсів. Саме зазначені елементи, їх наповненість формують
підґрунтя для прийняття управлінських рішень.
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Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності повинно
об’єктивно відображати стан підприємства на будь-який момент часу і з будьяким рівнем деталізації.
Основними

принципами

інформаційно-аналітичного

забезпечення

системи управління результатами діяльності є:
– принцип структурованості;
– принцип якості;
– принцип системності;
– принцип своєчасності;
– принцип гнучкості;
– принцип інтеграційної обробки
– принцип методичної єдності;
– принцип оперативності.
Для ефективного функціонування процесу управління на сучасному
підприємстві, яке діє в умовах ринкового ризику та невизначеності, необхідно
забезпечити формування та використання відповідних інформаційних груп.
Останні повинні включати економічні, виробничо-технологічні, соціальні та
екологічні дані. Якщо компанія розглядає як стратегію розвитку інноваційні
механізми, то перед нею постають проблеми формування якісно нового рівня
управлінського обліку [3, c.36].
Система управлінського обліку характеризується певними вимогами до
рівня професійності. Адже збір, обробка та аналіз інформації господарської
діяльності потребують достатнього рівня компетенції, в той час як підготовка
та трансформація цієї інформації у відповідності до запитів управлінської
ланки, що є основною задачею управлінського обліку, потребують найвищого
рівня компетенції.
Саме тут гостро постає питання в формуванні управлінського капіталу
підприємства. Ядром забезпечення даного апарату має стати спеціалізована
освіта, здатна не тільки відповідати загальноосвітнім стандартам, але і
стимулювати новаторську активність. Це є ключовим моментом підготовки
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кадрового

апарату

обмежується

лише

інноваційної

економіки:

формування

підготовкою

кваліфікованих

кадрів,

капіталу
які

не

володіють

технологіями і методами [1, c.29-37].
Цей напрямок розвитку дає можливість говорити про здатність керівників
компанії організовувати спільну роботу співробітників за рахунок відповідної
організаційної структури, узгоджуючи при цьому загальні цінності і цілі
компанії для підтримки ефективної взаємодії елементів, із метою отримання
подальшої вигоди у вигляді отримання прибутку та сталого розвитку [2].
Фактори, які є засобами досягнення поставлених цілей у формуванні та
розвитку управлінського капіталу підприємства:
– мотиваційні;
– структурні;
– виробничі;
– корпоративні;
– операційні;
– креативні;
– інноваційні.
Саме за умов впровадження та формування управлінського капіталу
підприємства ми можемо говорити не тільки про підвищення результативності,
а й ефективності роботи підприємства. Тобто основна задача стратегічного
менеджменту на сучасному етапі в тому, щоб забезпечити перехід до
механізмів інноваційної економіки. Досягти цього можливо тільки за умов
трансформації системи управлінського обліку, якому в свою чергу передує
формування якісного управлінського капіталу.
Список літератури:
1. Кузнєцов Е.А. Професіоналізація управлінської діяльності: система,
механізм та інноваційна динаміка: монографія / Е.А. Кузнєцов. – Одеса: Наука
і техніка, 2015. – 368 с.

668

2. Ліпєц

Ю.В.

Впровадження

стратегічного

менеджменту

на

підприємствах України як прогресивного напрямку їх розвитку / Ю.В. Ліпєц. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipdo.kiev.ua/files/articles/but4.pdf
3. Масленніков, Є.І. , Побережець, О.В.

Інформаційно-аналітичне

забезпечення системи управління результатами діяльності підприємства / Є.І.
Масленніков, О. В. Побережець – Одеса: Ринкова економіка : сучасна теорія і
практика управління. Т. 15, Вип. 1 (32) : збірка наукових праць. – Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 244 с.

Тематика: Інші професійні науки
ПЕРСПЕКТИВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕРЕВИННО-ПОЛІМЕРНОГО
МАТЕРІАЛУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Ортинська Г.Є.
к.т.н., доцент кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів,
целюлози та паперу, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів,
ortynska_g@nltu.edu.ua
Лютий П.В.
к.т.н., менеджер систем якості, ТОВ «Грін Котон Груп»,
м. Львів, pl@greencottongroup.com
Вступ. Щорічно в Україні утворюється близько 1,5 млрд тонн твердих
побутових відходів, з яких 8,5% (понад 12,7 млн тонн) – полімерні. Близько
77% полімерних відходів викидаються на звалища після одноразового
використання, з яких понад 50% – це пакувальні відходи, а решта – пластикова
тара, 80% якої становлять поліетилентерефталатні (ПЕТ) пляшки. Близько 40%
від усіх полімерних відходів становить поліетилен (ПЕ), розклад якого
становить усього 0,5% на 100 років. Крім того, у технологічних процесах
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деревообробки утворюється приблизно 2,8-3,0 млн м3 деревинних відходів на
рік. До того ж, в Україні нерентабельно використовується близько 0,8-1,0 млн
м3 дров, сюди ж можна додати ще 1,0-1,2 млн м3 технологічної сировини, яка не
задіяна у виробництві деревинних плит.
На

цій

підставі

необхідно

дослідити

перспективи

виготовлення

екологічно безпечного композиційного матеріалу із залученням твердих
побутових і промислових відходів.
Ряд науковців займалося виготовленням плитних деревинно-полімерних
матеріалів (ДПМ) шляхом плоского пресування [1-3]. Для виготовлення ДПМ
ними використано первинний поліпропілен привитий малеїновим ангідридом.
Хоча використання такого термопластичного полімеру дає змогу покращити
показники міцності та водостійкості ДПМ, однак при цьому значно
підвищується собівартість готового продукту, оскільки вартість синтезу таких
матеріалів є витратною. Використання поліпропілену (ПП) для виготовлення
ДПМ плоским способом пресування здійснювали у роботах [4,5]. Недоліком
отриманих матеріалів є їх висока щільність (близько 1000 кг/м 3 й більше), а
також використання первинного ПП, що як вже зазначалося вище впливає на
собівартість

продукції.

Також

виконано

наукові

дослідження

щодо

використання вторинних термопластичних полімерів для виготовлення плоских
ДПМ. Зокрема, використання вторинного ПЕТ дає змогу отримувати
композиційні матеріали з високими показниками міцності та водостійкості,
однак щільність таких матеріалів становила в межах 850-1050 кг/м3 [6]. Окрім
використання відходів термопластичних матеріалів ряд робіт присвячено
використанню відходів картонного пакування та Тетра-Пак [7]. Для склеювання
частинок Тетра-Пак було використано меламіно-карбамідо-формальдегідну
смолу за різного її вмісту (0, 9, 12%). При цьому для підвищення показників
міцності таких композитів здійснювали їх одночасне личкування шпоном.
Однак, використання меламіно-карбамідо-формальдегідної смоли підвищує
вміст вільного формальдегіду в кінцевому продукті, що негативно впливає на
екологічність готової продукції.
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Висновки. Розглянуто можливість утилізації твердих побутових та
промислових відходів із одночасним виготовленням екологічно безпечного
деревинного

композиційного

матеріалу

з

покращеними

декоративними

властивостями без використання клеїв. Це дасть змогу одночасно здійснити
переробку відходів та отримати композиційний матеріал, який можна
використати в різних сферах народного господарства. Окрім того, це дасть
змогу значно зменшити площі сміттєзвалищ та накопичення сміття на них, а з
другого боку збільшити кількість робочих місць за рахунок впровадження у
виробництва та збільшення ВВП країни.
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Тематика: Економічні науки
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ІНФРАСТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Оршанська М.І.
аспіранка
Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка
Процес глобалізації світової економіки призводить до інтенсивного
зростання ролі міграції капіталів між різними країнами взагалі та прямих
іноземних інвестицій (ПІІ), зокрема. У контексті глобалізації світової економіки
ефективне управління національною економікою без інвестиційних вкладень
нині стає майже неможливим. Для того, щоб Україна швидше інтегрувалася у
міжнародне економічне співтовариство, необхідно розробити ефективну
інвестиційну стратегію для вирішення проблем подолання диференціації
економіки та розвитку національної економіки загалом, яка ґрунтується
здебільшого на пропозиціях і побажаннях потенційних іноземних інвесторів.
ПІІ є об’єктивною необхідністю завдяки системі участі України в світовій
економіці та припливу капіталу в галузі, зокрема інфраструктурні.
В умовах посилення конкуренції за ПІІ особливе значення набуває
використання заохочувальних заходів з метою залучення іноземних інвесторів.
Спеціальні заходи податкового, фінансового й організаційного характеру
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спрямовані на покращення загального інвестиційного клімату в країні,
підвищення інвестиційної привабливості як національної економіки в цілому,
так і окремих інфраструктурних галузей промисловості та регіонів [1; 2; 3].
ПІІ з належним залученням і використанням – це не «захоплення»
іноземними інвесторами вітчизняних підприємств чи галузей економіки, а
приплив сучасних технологій, обладнання і ноу-хау. Окрім того, це прийняття
правильних управлінських рішень, зростання виробництва, поява нових
робочих місць, розв’язання проблеми «вимиванням мізків», покращення якості
продукції, підвищення конкурентоспроможності та, звичайно, вирішення
складних фінансових проблем.
Враховуючи, що роль ПІІ з часом змінюється та враховуючи
загальноциклічні закономірності зміни фаз надлишку та нестачі інвестиційних
ресурсів, можна вважати, що Україна, тривалий час знаходилася в стадії
фактично нейтрального впливу ПІІ на загальну інвестиційну активність, тому в
найближчому майбутньому повинна перейти в стадію дії ефекту залучення.
Імовірність такого перебігу подій буде особливо високою, якщо уряду вдасться
реалізувати останні плани, озвучені Президентом України В. Зеленським та
Прем’єр-міністром О. Гончаруком на Міжнародному інвестиційному форумі
RE: THINK. Invest in Ukraine, щодо покращання інвестиційного клімату й
активізації зовнішніх і внутрішніх інвестицій у вітчизняну економіку, зокрема в
таку важливу інфраструктурну галузь, як залізниця.
Інвестор, вибираючи регіон чи галузь економіки для інвестування
власних коштів, керується певними характеристиками, а також інвестиційним
потенціалом і рівнем інвестиційного ризику, взаємозв’язок якого визначає
інвестиційну

привабливість

країни.

Основні

чинники

інвестиційної

привабливості країни можна поділити на чотири групи:
1) глобальні економічні фактори (піднесення світової економіки, розвиток
міжнародної інвестиційної інфраструктури, стабільність світової валютної
системи тощо);
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2) політичні та економічні чинники (політична стабільність, ступінь
втручання держави в економіку, зниження корупційних ризиків, позитивне
ставлення

до

іноземних

інвестицій

з

боку

суспільства,

дотримання

двосторонніх і багатосторонніх угод та ін.);
3) ресурсні й економічні фактори (наявність природних ресурсів,
географічне розташування, демографічна ситуація тощо);
4) загальні

економічні

фактори

(темпи

економічного

зростання,

співвідношення споживання та заощаджень, ставка кредитування, чиста норма
прибутку, рівень інфляції, конвертованість валюти тощо).
Для всіх секторів економіки важлива державна діяльність, пов’язана з
використанням стимулюючих механізмів для залучення інвестицій (державна
підтримка проектів, інвестиційні стимули, гарантії інвесторам тощо).
Посилення захисту прав інвесторів є одним із важливих компонентів
покращення

інвестиційного

клімату.

Зі

зростанням

конкуренції

за

інвестиційний капітал особливо важливим стає роль держави, пов’язана з
використанням стимулюючих механізмів залучення іноземних інвестицій
(державна підтримка проектів, інвестиційні виплати, гарантії інвесторам та ін.)
[1; 2; 3]. Удосконалення захисту прав інвесторів – одна зі складових
покращення

інвестиційної

клімату

та

залучення

нових

інвестицій

в

інфраструктурні проекти. Якісна інфраструктура є однією з найважливіших
умов зростання темпів залучення іноземних коштів в економіку країни.
Сьогодні Україна посідає 134-е місце зі 138 країн світу в рейтингу за якістю
дорожньої інфраструктури, що підтверджує необхідність залучення іноземних
інвестицій в інфраструктурні проекти. Інвестування інфраструктури може стати
одним із проектів міжнародної фінансової допомоги [4, с. 516–525].
Вивчення структурних особливостей вітчизняної економіки дозволяє
зробити рекомендації з приводу секторної та галузевої диференціації політики
державно-приватного партнерства щодо ПІІ. Так, згідно з проведеними
розрахунками, структурна еластичність, наприклад, сектору транспорту і
зв’язку є мінімальною. Потенційно частку ПІІ тут можна збільшити приблизно
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на 10 п.п., що дасть ефект майже в 6 % додаткового прискорення темпів
приросту інфраструктурної галузі. Таким чином, на нинішньому етапі розвитку
необхідний максимально преференційний клімат для припливу іноземних
інвестицій.
Для політики України щодо ПІІ упродовж останнього десятиліття
характерною стала радикальна розбіжність декларацій з реальною нормотворчою та регулятивною практикою. На наш погляд, вона збережеться до того
часу, поки в національному істеблішменті та суспільстві в цілому не буде
сформований досить широкий і міцний консенсус щодо того, з чим пов’язане
майбутнє країни: з широкомасштабною реальною участю в міжнародній
конкуренції та процесах господарської глобалізації або з тимчасовими та
примарними перевагами, пов’язаними зі збереженням за країною ролі
аутсайдера в світовому економічному господарстві.
Досвід країн світу свідчить про те, що залучення інвестицій на умовах
державно-приватного

партнерства

зумовлює

необхідність

оновлення

законодавчо-нормативної бази у частині надання недекларативних гарантій
іноземним

інвесторам

щодо

окупності

їхніх

інвестицій.

Підготовка

законодавчого поля не лише сприятиме погодженню «Плану Маршалла» для
нашої країни, а й започатковує мультиплікаційний процес залучення
додаткових коштів як в інфраструктурні проекти, так і в галузі, чутливі до
стану загальної інфраструктури в країні.
Таким чином, реалізації національних інтересів щодо стимулювання
надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України сприятиме
створенню

бази

загальнодержавних

інфраструктурних

проектів

для

пріоритетного фінансування за участі іноземних інвесторів.
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Тематика: Філософські науки
ПОСТМОДЕРНІЗМ – ФІЛОСОФСЬКИЙ КЛЮЧ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТАНАТОЛОГІЇ ЧИ СУЇЦИДОЛОГІЇ?
Осетрова О.О.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної
роботи
Звернення до розгляду сутності постмодерних підходів до аналізу
танатологічної та суїцидологічної проблематики відкриває нові обрії для більш
глибокого розуміння феноменів смерті й самогубства (смерті добровільної), а
також, зокрема, нові перспективи розробки й впровадження превентивних
суїцидальних заходів, актуальність яких обумовлена високими кількісними
показниками самогубств як в Україні, так і у світі загалом.
Сучасні

дослідники,

на

жаль,

розглядають

чисельні

персоналії

постмодерної філософії, насамперед, як інтерпретаторів історико-філософської
спадщини.

Однак

без

цілеспрямованого

аналізу

власне

постмодерних
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метаморфоз в осмисленні проблем смерті та суїциду будь-яка загалом
обґрунтована і переконлива наукова позиція залишається, на мій погляд,
недостатньою та обмеженою. Зазначений аналіз супроводжується цілою
низкою

труднощів,

пов’язаних,

зокрема,

із

сутністю

самих

понять

«постмодернізм», «постмодерн», «постмодерність».
Так, у даному контексті доречно відзначити, що саме поняття
постмодернізму, під яким розуміють теоретичну течію у філософії другої
половини XX ст., ще недостатньо концептуалізоване. Складне слово
«постмодернізм» утворено з етимологічно суперечливого сполучення «пост»
(після) і «модо» (саме зараз). Його атрибути можна простежити крізь усю
історію модерної (сучасної) думки при тому, що сучасної форми вони набули
лише після Другої світової війни.
Авторство терміну «постмодерн» належить А. Тойнбі. Уперше цей термін
фіксується у скороченому викладі Д. Соммервілом перших шести частин книги
А. Тойнбі «Дослідження історії», зробленому у 1947 р., де під постмодерном
мається на увазі сучасна фаза західноєвропейської культури, при цьому точкою
відліку такого постмодерну вважається 1875 р.
Постмодерність підтримується тими, хто знаходить у ній більш
поміркований підхід до жорстких норм моралі, які дісталися у спадок від більш
узагальнених уявлень модерності про політику, філософію, право, психологію,
соціологію і теологію. Цікавим, на мою думку, є погляд на постмодерність
соціолога З. Баумана, який зазначав, що постмодерність може трактуватися як
цілком розвинена модерність. Соціолог веде мову про модерність, що визнала
наслідки своєї діяльності протягом своєї історії, тобто модерність, свідому своєї
істинної природи (йдеться про модерність для себе). Інакше кажучи, за З.
Бауманом, постмодерність – це така модерність, яка позбулася хибної
свідомості. Дослідник веде мову про інституціоналізацію характеристик, які
протягом модерного періоду виявилися приреченими бути невдалими
результатами марних зусиль з реалізації модерністських проектів.
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З постмодерним проектом пов’язали себе Ж. Аталі, Ж. Бодрийяр,
Ж. Дельоз, Ж. Деррида, М. Фуко, Л. Ірігаре, Ч. Дженкс, Ж. Лакан, Ж.-Ф. Ліотар
та інші. Постмодерністи проводили радикальну реконструкцію європейської
культурно-історичної традиції. Зокрема, французький філософ Ж.-Ф. Ліотар у
книзі «Ситуація постмодерну» формулює установку постмодерну з позиції
критики сучасного технологічного прогресу. Своїми попередниками теоретики
постмодернізму визнають Ф. Ніцше, М. Гайдеггера, Т. Адорно, М. Горкгаймера
та В. Беньяміна, чиї зв’язки з конкретними характеристиками постмодерності
різні. Крім того, багато хто із постмодерних філософів, наприклад, М. Фуко,
вважають своїм учителем М. Бланшо, суїцидологічні погляди якого є цікавими
(зокрема, суїцидент, на його думку, являє собою безлико-нейтральну тінь).
Загалом, стосовно проблем, які перебувають у полі зору постмодерністів,
то, зокрема, слід відзначити, що помітне місце серед них посідають питання
вивчення мови. При цьому хоча суїцидологічна проблематика не є ключова у
проекті

постмодерності,

але

тут

відкривається

аспект

дослідження

передсмертних записок. Більш того, коли йдеться про ідеї деконструкції,
опрацьовані Ж. Деррида, то не можна залишити поза увагою проблему смерті,
яка, до речі, стала головною темою його монографій «Дар смерті» та «Апорії».
Слід відзначити той важливий у даному контексті факт, що мислитель
розцінює смерть як єдину ситуацію людського існування (чи не-існування), в
якій людина опиняється наодинці із собою. Йдеться про ситуацію, коли
суб’єктивність та індивідуальність людини знаходять свій найбільший прояв,
коли здається можливим (чи, навпаки, неможливим) отримати відповідь на
запитання: «Що є людина?». Інакше кажучи, смерть – це оригінальна ситуація
набуття людиною єдино власного досвіду (будь-яку іншу дію за неї може
виконати інший). Таке трактування смерті не є оригінальним, але й сам
Ж. Деррида не претендує тут на оригінальність, звертаючись до інтерпретації
смерті М. Гайдеггером у «Бутті й часі» (йдеться про позицію, яка, у свою чергу,
слідує давній філософській традиції (Платон «Федр»)). Однак, проблеми, які
піднімає й розглядає Ж. Деррида, будучи танатологічними, не є суто
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суїцидологічними, хоча й відкривають обрії суїцидології як науки, наприклад:
органічно й логічно виникає запитання: «А чи не є самогубство зняттям чи
запереченням процесу ідентифікації людини із самою собою?» та ін. –
Стверджувальна

відповідь

тут

може

послужити

для

людини

із

постмодерністською свідомістю порятунком від ілюзорного кроку «з життя».
Загалом філософи – постмодерністи неодноразово зверталися у своїх
працях до танатологічної проблематики, а суїцидологічні питання розглядали
крізь призму танатології. У зазначеному контексті важливим є звернення до
аналізу танатологічних поглядів цих філософів з метою реконструкції їх
суїцидологічних поглядів з обов’язковим усвідомленням певної межі між ними.
Отже,

постмодерністські

погляди

на

смерть

–

це

своєрідний

філософський (вужче – танатологічний) ключ до аналізу проблеми суїциду, що
набула нового звучання в сучасних реаліях існування людини.
Тематика: Сільськогосподарські науки
ТЕХНОЛОГІЯ ПОСІВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР З
МУЛЬЧУВАННЯМ
Осипов І.М.
Центральноукраїнський національний технічний університет, канд. техн.
наук, професор, професор кафедри сільськогосподарського машинобудування
Сисоліна І.П.
Центральноукраїнський національний технічний університет, канд. техн.
наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування
Останнім часом все більше уваги звертають на можливість підвищення
продуктивності кукурудзи та інших сільськогосподарських культур за рахунок
більш раннього посіву і створення насінню більш сприятливого режиму,
наприклад, посіву їх під плівку [1].
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Сівалки для посіву під плівку знаходять застосування не тільки в районах
з холодним кліматом, наприклад, Англії, Данії, Швеції, а й в південних районах
Франції, Італії, де є можливість збирати два врожаї на рік.
Переваги такого способу посіву: поліпшення мікроклімату при зростанні і
розвитку рослин (кращий прогрів ґрунту, менше охолодження рослин в нічний
час і при заморозках, створення тепличного ефекту); менше випаровування
вологи в зоні рослин; можливість на 2-3 тижні раніше посіяти і на той же
термін раніше зібрати врожай; краще і більш повне використання добрив і
хімічних засобів захисту; більш висока врожайність зерна і силосу.
При цьому мають місце і недоліки економічного характеру. При сучасних
розцінках витрати на обробіток кукурудзи під плівкою зростають. З них
близько 80% витрачаються на плівку, вартість якої змінюється зі зміною цін на
нафтопродукти. Внаслідок цього приріст врожаю повинен бути не менше 18
ц/га. За розрахунками французьких дослідників приріст врожайності силосної
кукурудзи повинен бути не менше 3-4 т/га сухої речовини, кукурудзи на зерно 20 ц/га. Ці показники знижуються за рахунок виграшу в часі, гарантії
отримання врожаю високої якості, можливості введення інших культур в
сівозміну. При ранніх строках посіву навіть при несприятливих ґрунтовокліматичних умовах завжди виходить економічний ефект. При цьому
рекомендується застосовувати посів кукурудзи під плівку насамперед на
крейдяних ґрунтах, красноземах та інших холодних ґрунтах після їх усадки.
Однак для обробітку кукурудзи під плівкою потрібна ретельна обробка,
вирівнювання поверхні ґрунту, оптимальне її ущільнення. Ґрунт повинен бути
плоским і рівним для забезпечення гарної фіксації плівки. Норма внесення
добрив може бути зменшена через менші втрати при вимиванні під плівкою.
Мінеральні добрива, в основному, вносяться після оранки в різних
варіантах: прості добрива, включаючи безводний аміак, комбіновані потрійні
добрива, або ж в суспензії.
Виготовляється

плівка

з

поліетилену

низької

щільності,

який

розкладається в залежності від тривалості і сили сонячного випромінювання,
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незалежно від вологості ґрунту, засвоюється мікроорганізмами і через місяць
уже не заважає догляду за посівами. Така властивість поліетилену досягається
за рахунок введення при його виготовленні заліза. Плівка виготовлялася в двох
варіантах - чорна і прозора за диференційованою пропускної здатності
сонячного світла з різною довжиною хвилі. Чорна плівка перешкоджає росту
бур'янів, але при цьому менше прогрівається ґрунт (до 6, 5°С), погіршується
підтягування вологи до насіння, більш чутлива до впливу вітру. Прозора плівка
забезпечує кращий прогрів ґрунту (до 8...3°С), оскільки під нею утворюється
рясний шар конденсату, який краще притискає плівку до ґрунту, створюючи
сприятливі умови для тепличного ефекту. Однак така плівка вимагає великих
доз гербіцидів при посіві. Застосування прозорої плівки для прискореного
прогрівання ґрунту можливо тільки при надійному знищенні бур'янів
хімічними засобами (наприклад, передпосівне обприскування гербіцидами до
2...3 л/га).
Розрізняють два способи посіву під плівку: синхронне пробивання
отворів і посів [2, 3]; роздільне пробивання отворів і посів [4, 5, 6].
При другому способі висів здійснюється в неукритий ґрунт сівалкою
точного висіву, позаду якої встановлюється барабан з полімерною плівкою, що
укладається на ґрунт після посіву. Попередньо в плівці пробивають ряд
поздовжніх отворів віддалених приблизно на 3 см уздовж лінії висіву.
Інтервали між отворами відносно невеликі, внаслідок чого рослини легко
знаходять найближчий отвір для проростання. При такому способі важко
забезпечити необхідну точність збігу отворів і насіння, збільшується небезпека
пошкодження плівки, особливо при сильному вітрі.
Тому більшого поширення знаходять більш досконалі машини, що
працюють за принципом синхронного пробивання отворів і висіву насіння.
Вони принципово схожі за конструкцією, відмінність лише в пристрої,
призначеному для відкривання конічних стаканів, в розміщенні рулонів, їх
розмотуванні, пристрої для обрізання плівки та приводі.
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Необхідні вимоги до таких сівалок: укладання плівки з певним натягом;
надійна фіксація бічних країв плівки; перфорація плівки з одночасним висівом
насіння з заданими інтервалами; автоматична обрізка і фіксація плівки на
початку і кінці гону; рівномірна подача плівки.
Такі сівалки вже випускають фірми Франції та Німеччини.
Однією з перших сівалок була сівалка Cadama (Франція), створена на базі
чотирирядної кукурудзяної сівалки. На сівалці встановлюється два рулони
плівки, яка укладається на ґрунт за допомогою роликів. Борозна відкривається
дисковими борозновідкривачами. Для втискання плівки в ґрунт служать котки,
встановлені по обидва боки кожного рулону. Краї плівки присипаються
ножевидними загортачами. Насіння подаються в склянки перфоруючого колеса
у верхній точці ходу склянок, які постійно перебувають у вертикальному
положенні. Обрізка і закріплення кінців плівки відбувається вручну.
Напівнавісна сівалка Polyasem випускається французькою фірмою
Agripolyane в 2-, 4- і 6-рядному варіантах, працює зі швидкістю до 5 км/год.,
має продуктивність, відповідно 0,4, 0,66 і 1 га/год. Ширина міжрядь може
змінюватися шляхом пересування секцій. Сівалка може компонуватись
перфоруючими колесами з 9, 12, 15 і 18 склянками, що забезпечує щільність
розміщення рослин від 51 до 102 тисяч на гектар.
Сівалка Huard (Франція) призначена для посіву кукурудзи, томатів,
огірків, кабачків та інших овочевих культур з одночасним внесенням хімікатів
(гербіцидів). Випускається в 2-, 4- і 6-рядном виконанні. Плівка шириною 140
см. Продуктивність - 0,25 га/год.
Сівалка Monoair фірми Fahse (Німеччина) призначена для посіву під
плівку насіння кукурудзи, соняшнику, огірків та інших овочевих культур.
Випускається в 1-5-рядному виконанні. Сівалка навішується на трактора і при
роботі спирається на 2 опорно-приводних колеса, до яких кріпляться
перфоруючи колеса, вакуумний висівний апарат, бункер.
Загальні недоліки технології посіву насіння під плівку: низька
продуктивність; висока вартість плівки; труднощі суміщення отворів у плівці з
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висіяним насінням; необхідність ретельної підготовки ґрунту і вирівнювання
рельєфу поля; не механізоване закладення плівки на початку гону; нерівномірне
розкладання плівки; великі витрати праці.
Висновки:
Аналіз тенденцій розвитку технічних засобів для посіву насіння
сільськогосподарських культур, а також результати літературних досліджень
свідчать про значне поширення за кордоном способу посіву з використанням
захисних плівок, що розкладаються. Це забезпечує збільшення врожаю зерна і
зеленої

маси

в

середньому

на

15...20%,

дозволяє

обробляти

сільськогосподарські культури в районах несприятливого клімату, сприяє більш
ранньому завершенню збиральних робіт.
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Тематика: Економічні науки
ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК СТАТИСТИКИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Павловська Т.С.
Полтавська державна аграрна академія, здобувач вищої освіти за ОПП
«Облік і оподаткування», тел. 066 827 69 05
tanyaua2014a@gmail.com
Рудич А.І.
Полтавська державна аграрна академія, к.е.н., доцент, доцент кафедри
економічної теорії та економічних досліджень, тел. 093 967 61 77
allarudich24@gmail.com
Вільям Госсет, Чарльз Спірман, Рональд Фішер, Томас Байєс – британці,
відомі своїми внесками в розвиток науки статистики. А оскільки високий рівень
розвитку країни не викликає сумнівів, можна говорити про вміння
використовувати наукові здобутки на практиці. Саме тому досвіт організації
статистики в Великобританії є корисним для інших країн.
Найдавнішим збереженим статистичним спостереженням в Англії є
«Книга страшного суду» створена в 1086 році, в якій зібрано матеріали першого
у середньовічній Європі загального земельного перепису. Метою проведення
такого перепису, було визначення економічних ресурсів Англії після
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нормандського завоювання. Матеріали перепису стали безпрецедентним
джерелом відомостей про соціальний, економічний та демографічний розвиток
Англії ХІ століття та дали можливість зробити висновок про чисельність
населення країни у 1086 році: близько 2,5 млн осіб.
У 1661 році було опубліковано дослідження тривалості життя в Лондоні
проведене

Вільямом

Петті.

Статистичними

органами

минулого

у

Великобританії були: Центральне статистичне управління (на його основі
створене Національне статистичне управління), Управління статистики бізнесу,
Управління переписів та обстежень населення. Сучасний вигляд системи
організації статистики у Великобританії представлено на рис. 1.
В минулому статистична діяльність у Сполученому Королівстві
регулювалася Законом про перепис населення 1920 року, Законом про
статистику населення 1938 року, Законом про статистику торгівлі 1947 року та
урядовим документом 2000-го року «Структура національної статистики».
Управління
статистикою
Великобританії

Управління з питань
регулювання
статистики
(регулюючий орган)

Управління
національної
статистики
(виконавчий орган)

Державна служба
статистики

Рис. 1. Схема статистичної системи Великобританії
Функціонування усієї статистичної системи Великобританії регулюється
Законом про статистику та реєстраційну службу 2007 року. В ньому ж
передбачалося утворення Ради статистики, яка здійснює загальний контроль
над статистичною системою країни і виконує, встановлену законодавчо мету:
сприяти та охороняти виробництва офіційної статистики, яка служить
суспільному благу.
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На даний час Рада статистики функціонує, як Управління статистики
Великобританії. Хоча вона була створена як міністерський департамент, але є
незалежним органом, функціонує відокремлено від уряду і звітується лише
безпосередньо перед парламентом Великобританії, парламентом Шотландії,
Національною асамблеєю Уельсу та Асамблеєю Північної Ірландії.
Управління з питань регулювання статистики є регуляторним органом
Управління статистики. Яке займається незалежним регулюванням офіційної
статистики країни з метою підвищення надійності, якості та цінності даних.
Шляхом підвищення якості організації статистичних спостережень, а також
логічного та арифметичного контролю.
Управління національної статистики – найбільший виробник офіційної
статистики Великобританії – збирає, аналізує та поширює статистичні дані про
економіку, суспільство та населення. Воно було утворено 1 квітня 1996 р.
Об’єднанням Центрального статистичного управління та Управління переписів
та обстежень населення.
Державна служба статистики об’єднує всіх державних службовців, які
працюють зі збиранням, аналізом та повідомленням офіційної статистики
країни. Крім того Державна служба надає консультації щодо статистичних
даних, щоб допомогти людям приймати якісніші рішення.
Кожен державний орган, дані діяльності якого вагомо впливають на
офіційну статистику країни, має свого призначеного керівника з Державної
служби статистики, і кожна з трьох делегованих адміністрацій має свого
головного статистика. Керівники та їхній персонал у кожній організації
підзвітні Національному статистику – голові Служби. Також у Сполученому
Королівстві діють і інші статистичні організації, такі як:
- інститут Алана Тьюринга,
- центр медичної статистики,
- генеральний реєстр офісів,
- агентство статистики вищої освіти та інші.
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Більшість з них діють під контролем Управління національної
статистики, Державної служби статистики, урядових відомств чи однієї з
делегованих адміністрацій Шотландії, Північної Ірландії чи Уельсу.
Говорячи про статистичні організації Великої Британії необхідно згадати
і Королівське статистичне товариство. Це наукове товариство, професійний
орган статистиків та благодійна організація, яка просуває статистику для
загального блага. Воно було засноване в 1834 році як Лондонське статистичне
товариство. На той час у Великобританії існувало багато статистичних
товариств, більшість з яких не збереглися. Винятком є Манчестерське
статистичне товариство. На сьогодні Королівське статистичне товариство є
міжнародною організацією. Воно прагне, щоб якісні і точні статистичні дані
лежали в основі розуміння та прийняття рішень.
Усі, хто створюють офіційну статистику Великобританії повинні
підпорядковуватися Кодексу статистичної практики. В ньому описані принципи
та практичні настанови по трьом вимогам до статистичних даних: надійності,
якості та цінності. Вимоги розділу «Надійність» сприяють довірі до людей та
організацій, які виробляють статистику та дані. Розділ «Якість» стосується
даних та методів статистичних досліджень, виконання яких дають впевненість
у статистичних даних. Розділ «Цінність» відповідає за те, щоб статистика
забезпечувала потреби суспільства в інформації. Організації, які публікують не
офіційну статистику, також використовують Кодекс для підвищення якості
статистичних досліджень.
Термін офіційна статистика включає три типи статистичних даних, що
виробляються державними органами Великої Британії:
І - національна статистика, яку Управління з питань регулювання
статистики оцінило як повністю відповідну Кодексу статистичної практики.
ІІ - експериментальна статистика, яка є нещодавно розробленою або
інноваційною статистикою. Користувачі та зацікавлені сторони можуть на
ранньому етапі брати участь в оцінці їх відповідності та якості.
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ІІІ - статистика, яка не була оцінена як повністю відповідна Кодексу
статистичної практики. Регістр цієї статистики підтримується Управлінням з
питань регулювання статистики.
Новішим законодавчим актом є Закон про цифрову економіку, який
забезпечує Управлінню статистики Великобританії більший та простіший
доступ до даних, що зберігаються в державному та приватному секторах.
Документи є важливою частиною розвитку статистичної системи
Великобританії. Сучасне законодавство в своїй історії має: «Основні принципи
статистики ООН» 1994 року, «Кодекс національної статистичної практики»
2002 року, «Кодекс європейської статистичної практики» 2011 року та
«Міжвідомчу робочу угоду зі статистики» 2013 року. А діючі закони та
документи, згадані раніше в цій роботі, постійно редагуються та покращуються,
щоб відповідати вимогам офіційної статистики у світі.
Отже, у Великобританії високий рівень розвитку має як сама наука, так і
використання статистики. Має місце якісно налагоджена робота державних
статистичних органів та незалежних організацій. Котрі підпорядковуються
законодавству, що постійно оновлюється, відповідно до вимог часу.
Список літератури:
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доступу – https://gss.civilservice.gov.uk/
2. Веб-сайт Королівського статистичного товариства. [Електронний
ресурс] − Режим доступу – https://www.rss.org.uk/
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Тематика: Інші професійні науки (Екологічні науки)
МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ІКВА У МЕЖАХ
МЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Павлюк К.М.
магістр, СНУ імені Лесі Українки
Музиченко О.С.
кандидат біологічних наук, доцент СНУ імені Лесі Українки
e-mail: oksmuz@meta.ua
Питанням гідроекологічного стану малих і середніх річок присвячено
багато робіт, оскільки вони є основним джерелом живлення великих річок,
відіграють важливу роль в народному господарстві, економіці Рівненської
області [4]. Однак, загострення даної проблеми неухильно зростає в зв’язку з
появою нових екологічних проблем, пов’язаних з посиленням антропогенного
навантаження на природні комплекси.
Питанням антропогенного впливу на водні басейни, дослідженням їх
стану та розробкою оптимізаційних заходів щодо покращення екологічної
ситуації водних об’єктів займались такі вчені як А. В. Яцик, В. Д. Романенко,
М. О. Клименко, Н. М. Вознюк, Я. О. Мольчак, С. І. Сніжко, В. Й. Мельник [1;
2].
Річка Іква відіграє значиму роль у водопостачанні Рівненщини, її
протяжність територією області становить 93 км, вздовж берегової лінії річки
розташовано 26 населених пунктів, у тому числі райцентр, підземні води
криниць та свердловин, які пов’язані з цією водною артерією.
Річка Іква належить до басейну річки Стир і є її правою притокою
першого порядку. Річка бере початок у селі Черниця Бродівського району та
протікає територією Львівської, Тернопільської, Рівненської областей. Загальна
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довжина річки 155 км, площа басейну 2250 км2. Іква має 9 приток довжиною
більш ніж 10 км, 18 приток довжиною до 10 км.
Найбільшого антропогенного впливу річка Іква зазнає на території
Дубенського та Млинівського районів. Джерелом забруднення водойми є
недостатньо очищені скиди з очисних споруд м. Дубно, м. Кременець та
міського сміттєзвалища.
Суттєвими забруднювачами поверхневих вод річки є скиди з 3 очисних
споруд водоканалів – вони є застарілими та проводять очистку лише від
органічних сполук. Села, які розташовані вздовж берегової лінії річки, не
мають мережі централізованого водовідведення та каналізації.
Моніторинг екологічного стану річки Іква у межах Млинівського району
був проведений на основі методики екологічної оцінки якості поверхневих вод
за відповідними категоріями [3].
Дослідження були проведені у період з березня 2017 р. по листопад 2018
р. Точками відбору є 4 стаціонарні пункти: с. Коблин (гирло річки), вул.
Соборна, громадський пляж смт. Млинів та міст поблизу Млинівського
державного технолого-економічного коледжу.
Оцінку сольового складу поверхневих вод річки Іква оцінювали за такими
показниками: мінералізація, кількість хлоридів та сульфатів (табл. 1).
Екологічна оцінка якості поверхневих вод за показниками сольового блоку
показала зменшення мінералізації, вмісту хлоридів та сульфатів у 2018 р.
порівняно із 2017 р. Жоден з показників сольового блоку не перевищував
значень ГДКрибгосп.
Екологічна оцінка якості поверхневих вод за показниками трофосапробіологічного блоку показала зростання значення водневого показника у
2018 р. з 7,6 до 8,6, що перевищує ГДК у 1,01 рази. Також спостерігалось
перевищення ГДКрибгосп. за такими показниками: завислі речовини у 1,03 – 1,16
рази, БСК5 у 1,8-2,3 рази, нітроген амонійний – у 2017 р. у всіх пунктах
спостереження (1,2-1,9 рази), у 2018 р. у двох пунктах – вул. Соборна (1,7 рази)
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та громадський пляж смт. Млинів (1,6 рази), нітроген нітритний – перевищення
у 2,5-18 рази, фосфати у 1,4-1,5 рази.
Таблиця 1
Середні значення якості води річки Іква за компонентами сольового
складу за 2017-2018 рр.
Пункт
спостереження

Мінералізація

Хлориди

Сульфати

(мг/дм3)

(мг/дм3)

(мг/дм3)

2017 р.

2018 р. 2017 р.

2018 р.

2017 р.

2018 р.

с. Коблин

427

382,3

68

28

63,9

48,5

вул. Соборна

430,1

356,4

66

33,7

65,4

48,7

смт. 374,6

370,2

36,7

35

38,6

38

357,2

54

31

66

44,6

громадський
пляж
Млинів
міст

поблизу

МДТЕК

429,6

У 2017 р. зафіксований низький вміст кисню у двох пунктах
спостереження – с. Коблин (4,2 мг О2/дм3) та вул. Соборна (4,9 мг О2/дм3).
За результатами досліджень встановлено, що поверхневі води р. Іква за
показником мінералізації відповідають І класу якості води – «дуже чисті», за
вмістом хлоридів – ІІ класу «чисті». За вмістом сульфатів у 2017 р. 3 пункти
спостереження

відносились до ІІ класу – «чисті», а у 2018 р. усі пункти

відносились до І класу якості води – «дуже чисті».
У 2017 р. за водневим показником (рН) води річки Іква відносились до ІІ
класу якості води – «чисті»; за показником БСК5, завислих речовин, нітрогену
амонійного, заліза загального та вмістом розчинного кисню якість води
відповідає ІІІ класу – «забруднені»; за вмістом фосфатів та прозорістю
відносять до ІІІ («забруднені») та ІV («брудні») класів якості води. За
показником нітрогену нітратного та нітрогену нітратного поверхневі води річки
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Іква характеризуються ІV та V класами («брудні» та «дуже брудні») якості
води.
Список літератури:
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Тематика: Сільськогосподарські науки
СПОСОБИ ВИПАСАННЯ ХУДОБИ У СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ
М’ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ
Падалка І.С.
магістрант
Панкєєв С.П.
Херсонський державний агарний університет
к. с.-г. наук, доцент (sergeystarik@ukr.net, 0679867485)
Загінна система випасання худоби сприяє підвищенню продуктивності
пасовищ до 35%, скорочує потребу в пасовищній площі від 25 до 30%
порівняно з безсистемним випасанням. Кількість загонів встановлюють
залежно від швидкості відростання трав і часу перебування тварин у кожному
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загоні. Для дорослих корів пасовище доцільно розбивати на 12-15 загонів, а для
ремонтного молодняку – на 8-10. Найбільш раціональна площа загонів 4-5 га
для 200-220 голів корів чи молодняку. При загінному використанні пасовищ,
порівняно з безсистемним, на одній і тій же площі можна прогодувати на 30%
більше худоби з одночасним підвищенням продуктивності тварин в середньому
на 35%. За порційного випасання за допомогою переносної електроогорожі
виділяють у загонах ділянки пасовищ із запасом корму, достатнім для того, щоб
нагодувати тварин протягом одного дня, електроогорожу встановлюють по
ширині загону. Перша порція повинна бути більшою за решту, щоб уникнути
скупчення поголів'я. Це гарантує надійну роботу електроогорожі, поліпшує
умови випасання тварин, оскільки значне обмеження площі непокоїть їх, а
також

захищає

дернину

від

пошкодження

ратицями,

що

нерідко

спостерігаєтьсяза високої щільності випасання на молодих пасовищах,
особливо в дощову погоду [1, с. 45-51; 3, с.220-234].
У зв'язку з інтенсивним ростом трав у першому циклі на пасовищі завжди
буває надлишок зеленої маси, тому 30-35% трави можна скошувати у фазі
виходу в трубку на сінаж чи силос, 10-15% – у фазі колосіння злаків. Цим
досягається неодночасне відростання отави до пасовищної стиглості і
безперервне забезпечення худоби зеленою масою. Слід враховувати, що в
другій половині літа темпи росту зеленої маси трав сповільнюються.ому, щоб
забезпечити

безперебійне

надходження

зелених

кормів,

слід

висівати

післяукісні однорічні культури на зелений корм із розрахунку від 2,0 до 3,5 т
зеленої маси на дорослу тварину на весь період. Дефіцит зеленої маси в другу
половину літа також компенсується додатковим кормом з культурного
пасовища, одержаним навесні від підкошування не стравленої трави у загонах,
або може бути поповнена за рахунок збільшення площі пасовищ із розрахунку
на одну голову худоби [2, с. 120].
За умови достатнього зволоження пасовища можна досягти 4-5 циклів
випасання за сезон. За контрольованого випасання можна вести контроль за
кількістю тварин, що випасають у загоні і його розміром, контролювати
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кількість рослин або їх залишків. Таке випасання допомагає забезпечити
рівномірне отримання високоякісних кормів і продуктів тваринництва на
виділених угіддях. Визначаючи площі для випасання тварин виходять із таких
розмірів груп: корів з телятами на підсосі – 150-180 голів, ремонтних телиць –
150-200, худоби на нагулі – 120-150 дорослих тварин або 200-220 голів
молодняку. Гурти молодняку формують з тварин, близьких за віком, живою
масою та вгодованістю. Для зменшення витрат на догляд за тваринами й
організацію території для їх випасання треба створювати пасовища на 2-3 гурти
в одному масиві. У зв'язку з цим ділянка, відведена для організації
пасовищного конвеєра, повинна бути досить великою. У здешевленні
виробництва яловичини значну роль відіграє окультурення пасовищ. У
структурі посівів частку багаторічних трав доцільно довести до 48-50% за
рахунок скорочення площ однорічних трав, які менш продуктивні і мають вищу
собівартість. Пасовищну ділянку забезпечують стаціонарною огорожею
прямокутної форми із співвідношенням сторін 1:2 по периметру і поділяють на
загони. Кожний загін облаштовують двома ворітьми шириною від 6 до 8 м,
розташувавши їх у протилежних кінцях огорожі по ширині загонів. У загоні
повинні бути напувалка, годівниця для мінеральних і концентрованих кормів,
сіна і соломи.
Основними критеріями, за якими організують культурні пасовища,
являються - тривалість перодів випасання, період відпочинку, період випасання
в одному циклі, розмір загонів, площа одного загону, потреба у пасовищному
кормі за один цикл випасання, середня урожайність пасовища за сезон,
кількість циклів випасання за пасовищний період, потреба у пасовищному
кормі за один цикл випасання, добова потреба у пасовищному кормі на все
поголів’я, тривалість випасання худоби в одному циклі, концентрацію
поголів’я, площа пасовища, щільність поголів’я.
Між загонами, фермою і пасовищем необхідно встановити центральний
скотопрогін шириною від 10 до 12 м із стаціонарною огорожею, з твердим
покриттям або покриттям, засіяним багаторічними травами. Біля пасовища
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встановлюють
зберігання

пересувний

запасу

будиночок

концентрованих

для

кормів,

обслуговуючого
солі,

персоналу,

мінеральних

добавок,

ветеринарної аптечки. Пасовище розташовують на відстані не більше ніж 1,5
км від ферми. Тварин на пасовищі постійно забезпечують мінеральними
добавками, сіллю.
Випасання тварин у загоні припиняють, коли висота прикореневих
залишків складає в середньому від 5 до 8 см. Зменшують площу для
стравлювання в міру підвищення урожайності травостою. Тривалість випасання
худоби в одному загоні на одному і тому ж місці не повинна перевищувати 4
доби. За день до зміни загону визначають урожайність ділянки пасовища, яку
будуть використовувати. Виходячи з добової потреби в кормі на 1 умовну
голову і враховуючи загальний вихід корму, розраховують строк перебування
худоби в загоні та площу загону, яку виділяють за допомогою електроогорожі.
Встановлюють періоди відпочинку, щоб надати рослинам певний час для
відновлення. Тривалість випасання в загоні залежить від тривалості періоду
відпочинку і навантаження на ділянку пасовища. Тривалість періодів випасання
і відпочинку корегують у міру швидкості росту рослини. Пізньої весни, коли
відбувається швидкий ріст рослин, випасання худоби в загонах міняють кожні
декілька днів, щоб уникнути поїдання відростаючих рослин. Періоди випасання
і відпочинку в період швидкого росту трави повинні бути короткими. Рослини
повинні відновитися і бути готовими до випасання через 25-40 діб. Періоди
випасання під час повільного росту трави повинні бути довшими – від 6 до 10
діб, що не призведе до перевипасу. У цей час відпочинок ділянки повинен бути
довшим – від 60 до 120 діб.
Продуктивність пасовища визначає максимальну кількість тварин на
пасовищі без заподіяння шкоди рослинності. Коливається залежно від погоди.
Система випасання худоби – це засіб управління, що з найбільшою
ефективністю використовує кормові ресурси пасовища з метою досягнення
оптимальної

продуктивності.

Вона

розробляється

для

конкретного
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господарства і має бути ефективною, базуватися на правильному використанні
фуражних рослин, передбачати належну концентрацію поголів'я.
Види систем випасання худоби: безперервний випас (худоба знаходиться
на пасовищі протягом всього періоду випасу); ротаційний випас (розподіл
великого пасовища на окремі загони, що дозволяє чергувати випас протягом
всього

пасовищного

періоду);

компліментарний

випас

(система,

яка

використовує окремі поля культурного та природного пасовища).
За порційного випасу тваринам відводять стільки пасовищ, скільки
забезпечують норму кормів на половину дня або на день. Посилений випас – це
різновид, коли на пасовищі випасають дві групи худоби. Спочатку тварини з
високими потребами в кормах, а потім із низькими (наприклад корови, що
дають молоко, а потім корови, що не дають молока). За умов випасання у
загінках з лазами телята допускаються на пасовища раніше дорослих корів, це
дозволяє отримати підвищену масу під час відлучення їх від матерів. На
пасовищі, розділеному поперечними перегородками господар, а не худоба
контролює випас, його тривалість та інтенсивність. Він визначає, коли гурт
переводять у наступний загін, яка частина гурту залишається у загоні та як
довго.
Відпочинок пасовища – головний елемент системи випасу. Чим більше
загонів влаштувати, тим більше часу рослини відпочиватимуть від випасання.
За використання пасовищ тварини повинні знаходитись на пасовищі 24 години
за добу. Повинен бути забезпечений вільний їх доступ до питної води та до
солі, бажано на пасовищах мати самогодівниці із грубими кормами (солома,
сіно). За інтенсивного використання пасовищ вони повинні мати добрий
травостій із вмістом білої конюшини біля 25 %, решту 75 % повинні складати
найбільш смачні та поживні для тварин злакові трави – райграс пасовищний,
вівсяниця лучна, грястиця збірна. Ділянки після стравлювання підкошують як
мінімум два рази в сезон, рано весною і пізно восени проводять боронування
пасовищ.
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Екстенсивне використання пасовищ також ефективне. Цей спосіб більш
дешевий та простий в обслуговуванні. Деякі особливості його використання:
пасовище для стада (гурту) підбирають із розрахунку один гектар на одну пару
“корова-теля”; всього використовують два великих огородженихпасовища на
кожний гурт; максимальна тривалість безперервного використання одного
пасовища – один місяць; підкошування бур'янів та не з'їденої трави проводять
відразу ж після переведення тварин на інше пасовище; повернення тварин на
попереднє пасовище проводять через місяць.
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Тематика: Економічні науки
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Паньків Юлія Ігорівна
студентка групи Ф-41
Яцканич Ангеліна Віталіївна
студентка групи ФФА-41
Тернопільський національний економічний університет
Науковий керівник: Русін В.М.
к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Тернопільський національний економічний університет
На теперішній час актуальним питанням є здійснення фінансового
контролю. Державна казначейська служба України є одним із фінансових
інститутів, який надійно захищає фінансові інтереси нашої держави. Реалізація
фінансового контролю органами Державної казначейської служби України
шляхом здійснення попереднього та поточного контролю відіграє важливу роль
у запобіганні порушенням бюджетного законодавства. Тому фінансовий
контроль, який здійснюють органи Державної казначейської служби України у
процесі витрачання бюджетних коштів, є дуже важливим на сьогодні.
За своєю суттю фінансовий контроль – це заходи, що здійснюються
законодавчими та виконавчими органами влади всіх рівнів, а також спеціально
створеними установами з метою забезпечення законності та ефективності
формування, володіння та використання фінансових ресурсів, захисту
фінансових інтересів держави, органів місцевого самоврядування, суб’єктів
господарювання та громадян [1]. Здійснення фінансового контролю сприяє
реалізації ефективної бюджетної політики держави, забезпеченню процесу
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формування й використання фінансових ресурсів у всіх ланках бюджетної
системи.
До повноважень органів Державної казначейської служби України з
контролю

дотримання

бюджетного

законодавства належить

здійснення

контролю за: веденням бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного
та

місцевих

бюджетів,

складенням

та

поданням

розпорядниками

та

одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності; бюджетних
повноважень під час зарахування надходжень до бюджету; відповідності
кошторисів розпорядників бюджетних коштів до показників розпису бюджету;
відповідності платежів до взятих бюджетних зобов’язань та відповідних
бюджетних асигнувань; дотриманням правил за операціями з бюджетними
коштами в іноземній валюті; дотриманням порядку проведення лотерей з
використанням електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в
режимі реального часу тощо [2].
Органи Державної казначейської служби України здійснюють контроль
за цільовим витрачанням

коштів державного

та місцевого

бюджетів

розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів. З цією метою органи
перевіряють документи, що підтверджують право і законність проведених
витрат, подання яких передбачене бюджетним законодавством. У разі
виявлення порушень органи Державної казначейської служби України
вживають заходи впливу, передбачені статтею 117 Бюджетного кодексу
України, зокрема, складають попередження про неналежне виконання
бюджетного законодавства.
До

найбільш

суттєвих

порушень,

унаслідок

яких

оформлено

попередження, слід віднести: відсутність у розпорядника бюджетних коштів
бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом; відсутність документів, що
підтверджують

факт

узяття

бюджетного

зобов’язання;

недотримання

розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, що
вводяться

законодавчими

та

іншими

нормативно-правовими

актами;

недотримання вимог щодо оформлення поданих документів; порушення
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термінів реєстрації бюджетних зобов’язань, встановлених законодавством та
інші.
Упродовж 2014–2018 рр. при виконанні державного та місцевих бюджетів
за видатками органами Державної казначейської служби України надано
68 137 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства на
загальну суму 33 499,8 млн грн (див. табл. 1).
Таблиця 1
Здійснення органами Казначейства контролю під час виконання
державного та місцевих бюджетів протягом 2014–2018 рр., млн грн
Роки

К-сть поперджень

Сума

2014 р.

11718

2396,6

2015 р.

11012

3679,5

2016 р.

12375

5114,5

2017 р.

15637

8703,1

2018 р.

17 395

13 606,1

Разом

68 137

33 499,8

*Складено автором за [3].
Можна спостерігати, що впродовж 2014-2018 рр. кількість попереджень
має тенденцію до збільшення, а тому і сума попереджених порушень зросла
майже в 6 разів. У січні – вересні 2019 року за оперативними даними
розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів
усунуто 16 615 порушень бюджетного законодавства на загальну суму 10 938,5
млн грн, у тому числі:


державний бюджет: в процесі взяття або реєстрації зобов’язань,

фінансових зобов’язань усунуто 3181 порушень на загальну суму 3 126,9 млн
грн; при прийнятті до виконання платіжних доручень – 249 порушень на 177,2
млн грн;


місцеві бюджети: в процесі взяття або реєстрації зобов’язань,

фінансових зобов’язань усунуто 12 493 порушень на загальну суму 7 575,5 млн
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грн; при прийнятті до виконання платіжних доручень – 692 порушень на 58,9
млн грн.
Крім цього, усунуто 7 206 порушень на суму 5 448,0 млн грн,
зафіксованих

органами

Державної

казначейської

служби

України

у

попередженнях про неналежне виконання бюджетного законодавства в процесі
подання кошторисів та інших документів, що застосовуються при виконанні
державного та місцевих бюджетів, у разі недотримання порядків відкриття
(закриття) рахунків, подання фінансової і бюджетної звітностей та інших
випадках порушення норм бюджетного законодавства [3]. Таким чином,
більшій частині допущених розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів правопорушень вдалося запобігти завдяки попередньому контролю на
етапі реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань.
Тому під час здійснення поточного контролю на етапі оплати платіжних
доручень зменшено ризик зловживань із боку розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів.
Отже, Державна казначейська служба України робить вагомий внесок у
функціонування системи фінансового контролю в нашій країні і забезпечує
ефективне виконання бюджетної політики, яка спрямована на ефективне
використання бюджетних коштів, і, як наслідок, у загальний розвиток системи
державних фінансів. Тому подальші дослідження мають бути зосереджені на
розробленні теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на
ефективне

використання

бюджетних

коштів

як

запоруки

покращання

соціально-економічної ситуації в Україні та її регіонах.
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Тематика: Сільськогосподарські науки

THE SUN ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) IN THE
CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Partoev Kurbonali
Dr. of Agriculture, Professor, Head of crops genetics and breeding laboratory
of the Institute botany, plant physiology and genetics of Academy of Science of the
Republic of Tajikistan. E-mail: pkurbonali@mail.ru; Tel.: (992) 918-649505
A Sun artichoke(sun artichoke – (Helianthus tuberosus L.) is a perennial from
family of сложноцветных, near relation to the sunflower, that can arrive at a height
to 3-4 meters. To Europe a sun artichoke was brought yet at the beginning the XVII
century. Since in more than 500 cultivation of the very simple to the terms sprouting,
a Sun artichoke got wide distribution in many countries of Europe, and presently the
world breeders are show out more than 300 sorts of sun artichoke. A Sun artichoke in
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Republic of Tajikistan was brought by arriving here from a number the specialists of
agriculture from Russia as early as the twentieth of the last century (Litvinov,
1958г.). During 2009-2018 by the scientists of Center of innovative development of
science and new technology of the Academy Science of the Republic of Tajikistan
were was conducted researches on growing of sun artichoke in the conditions of
mountain, near mountain zone and valleys. They are collect collection of sun
artichoke, studied more than 20 samples got from the different countries of the world
and researches are studying of nutrition and begun for hybridization of sun artichoke.
On the basis of innovative approaches on the study of Sun artichoke a food value,
feed meaningfulness, curative utility and bio-power ability of sun artichoke in a
republic, is set. Experiments were conducted on dry earth (without watering), in
irrigationе, without the use of fertilizers and with bringing in soil of mineral and
organic fertilizers (on height of 840, 1700, 2000 and a 2700 m above see). Material
for experiments the tubers of sun artichoke of variety served as "Interest" and
“Sarvat”. The results of researches showed that the size of biological harvest of sun
artichoke on area requiring irrigations hesitated in limits a from 66,5 to 94,2 ton/of
ha, and on dry earth is a from 30,4 to 52,5 ton/of ha. Especially important are the
products made by us from general biomasses of Sun artichoke: ready-to-cook foods
from the tubers of sun artichoke, flour, chips, juices, lemonade, syrups, can food,
biotea, cooking, pilau, mantu, meat dumplings, sambusa, flat cakes, cellulose, grass
flour, feet, green pet feed, flour for fishes, bioethanol (alcohol), biopropellant et. al.
(more than 30 the name of products of the different use). Washed-up and cleared
tubers of sun artichoke it is possible with success to use for canning for long storage
and use in a fresh kind. Growing of it in the young forests promotes protecting of
young nursery transplants of the forest planting from rodents and predators. In this
connection to our opinion it is time rethinking of the folded situation and attitude
toward a sun artichoke. It is for what necessary to strengthen scientifically a practical
collaboration between scientists, farmers and businessmen of our republic on sun
artichoke growing. In this plan the help of state structures is needed and international
to organization, working in area of agriculture. Also we making the grafting of sun
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flower (Helianthus annus l.) with sun artichoke (Helianthus tuberosus l.) for studying
of same physiological and different metabolic and molecular processes in plant cells
in the future in conditions of Tajikistan and through of biotechnology receive the
chimer plant with sun flower and sun artichoke combination indications in the future
(fig.1).

Fig. 1. The grafting of the sunflower to sun artichoke (left) and sun artichoke
to sunflower (right), 2015

Thus, the our spent research works with sun artichoke promote recognitions of
the physiological mechanism a food of plants and efficiency of modernization of
plants of sun artichoke in the future.
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Тематика: Юридичні науки
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ІНТЕРПОЛУ
Пархуць Владислав Дмитрович
Студент 5 курсу юридичного факультету
ДНУ ім. Олеся Гончара
Національне центральне бюро Інтерполу (далі – НЦБ Інтерполу) – це
орган, який починаючи з 1993 року організовує міжнародне співробітництво
правоохоронних органів України у питаннях протидії злочинності в рамках
членства нашої країни в Міжнародній організації кримінальної поліції –
Інтерпол (далі – МОКП – Інтерпол). До 2015 року в межах співпраці з МОКП –
Інтерпол від України як НЦБ Інтерполу виступало МВС України, у зв’язку з
чим у МВС функціонував відповідний структурний підрозділ – Робочий апарат
Укрбюро Інтерполу. Після утворення в 2015 році Національної поліції України
Робочий апарат Укрбюро Інтерполу був включений до структури центрального
органу управління Національної поліції України та протягом наступних трьох
років, уже в структурі Національної поліції України, був двічі реформований.
Діяльність Національного центрального бюро Інтерпол була предметом
досліджень таких вчених, як О.І. Виноградова, С.Т. Пунь, В.І. Самарін, І.І.
Карпец, О.Н. Карпов, П.Д. Біленчук та ін.
Відповідно до статті 5 Статуту Міжнародної організації кримінальної
поліції Інтерпол МОКП – Інтерпол включає в себе:
1) Генеральну асамблею;
2) Виконавчий комітет;
3) Генеральний секретаріат;
4) Національне центральне бюро;
5) Радників.
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Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993
року №220 «Про Національне центральне бюро Інтерполу» Національна поліція
виступає як Національне центральне бюро Інтерполу.
Відповідно до Положення про Національну поліцію, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877
Національна поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює
представництво та забезпечує виконання зобов’язань України в Міжнародній
організації кримінальної поліції - Інтерполі (далі - Інтерпол) та Європейському
поліцейському офісі (Європолі) (далі - Європол); організовує взаємодію
правоохоронних та інших державних органів України з Інтерполом, Європолом,
а також компетентними органами інших держав з питань, що належать до
сфери діяльності Інтерполу та Європолу; використовує та надає іншим
правоохоронним

органам

України

доступ

до

інформаційно-

телекомунікаційних систем і банків даних Інтерполу та Європолу, а також
вносить до цих банків даних інформацію правоохоронних органів України;
звертається в межах своєї компетенції із запитами до органів правопорядку
(правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції
відповідно до закону, міжнародних договорів України, установчих актів та
правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна (пп. 32, 33, 34
та 36 відповідно).
Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993
року №220 «Про Національне центральне бюро Інтерполу» Національна поліція
виступає як Національне центральне бюро Інтерполу.
Для належного виконання взятих Україною міжнародних зобов`язань,
створено

Департамент

міжнародного

поліцейського

співробітництва

Національної поліції України, який є структурним підрозділом Національної
поліції України та забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на
державу щодо формування державної політики з питань міжнародного
співробітництва, контролю за реалізацією державної політики з питань
міжнародного співробітництва структурними підрозділами.
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З

вищевикладеного

вбачається,

що

Департамент

міжнародного

поліцейського співробітництва Національної поліції України має сприяти
взаємодії правоохоронних органів нашої держави з Генеральним секретаріатом
Інтерполу та відповідними національними бюро країн-членів Міжнародної
Організації Кримінальної Поліції. Також, здійснює обмін інформацією з
правоохоронних проблем та координацію дій у боротьбі зі злочинністю, яка
виходить за межі України або носить транснаціональний характер.
Наказом

Міністерства

внутрішніх

справ

України,

Генеральної

прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах
охорони державного кордону України, Державної митної служби України,
Державної податкової адміністрації України №3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 року,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №54/1858 від 26.02.1997
року затверджено Інструкцію про порядок використання правоохоронними
органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні
у попередженні, розкритті та розслідування злочинів (надалі - Інструкція).
Ця Інструкція, як зазначено в її п. 1.1, визначає порядок використання
правоохоронними органами України можливостей Національного центрального
бюро Інтерполу в Україні для співробітництва з Генеральним секретаріатом
Інтерполу та правоохоронними органами зарубіжних держав під час здійснення
діяльності, пов’язаної із попередженням, розкриттям та розслідуванням
злочинів, які мають транснаціональний характер або виходять за межі України.
Отже, Національне центральне бюро Інтерполу є головним органом в
співробітництві України та МОКП – Інтерполу. На даний момент, Національна
поліція України виступає як Національне центральне бюро Інтерполу. В
структурі

Національної

поліції

створено

Департамент

міжнародного

поліцейського співробітництва, повноваження і компетенція якого щодо
організації співробітництва правоохоронних органів України з МОКП –
Інтерпол регламентовані в нормативних адміністративно-правових актах.
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Наказ

Міністерства

внутрішніх

справ

України,

Генеральної

прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах
охорони державного кордону України, Державної митної служби України,
Державної податкової адміністрації України №3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 року,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №54/1858 від 26.02.1997
«Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними
органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні
у попередженні, розкритті та розслідування злочинів».
Тематика: Юридичні науки
АКТИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ
Пархуць Владислав Дмитрович
Студент 5 курсу ДНУ ім. О. Гончара
У широкому сенсі міжнародна правотворчість - це будь-яка діяльність,
яка прямо або побічно спрямована на розвиток і вдосконалення міжнародного
права. У більш вузькому сенсі мова йде про діяльність суб'єктів міжнародного
права, спрямованої на створення, зміну або скасування норм міжнародного
права.[1]
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Правотворий процес в міжнародному праві не обмежується укладенням
міжнародного договору і визнанням міжнародного звичаю як звичайної норми
міжнародного права. До нових способів міжнародного правотворчості можна
віднести заключні акти міжнародних нарад і конференцій, резолюції та інші
акти міжнародних організацій.
Наприклад, багато сучасних міждержавні організації розробляють і
приймають так звані адміністративно-регламентаційні акти, які містять
правила, які стосуються різних аспектів їх зовнішнього функціонування, і
сприяють вирішенню їх статутних завдань (наприклад, адміністративні
регламенти (Міжнародний союз електрозв’язку, Всесвітній поштовий союз);
технічні регламенти (Всесвітня метереологічна організація) ; міжнародні
стандарти (ІКАО); медико-санітарні правила (ВООЗ); міжнародні правила
(МАГАТЕ, Міжнародний орган з морського дна); регламенти (Європейський
союз).[2]
Розглядаючи правову природу актів міжнародних організацій, можна
виділити кілька точок зору. Так, в сучасній міжнародно-правовій літературі
звертається увага на подібність процедури розробки міжнародних стандартів, з
одного боку, і процесу вироблення міжнародної угоди в рамках міжнародної
організації - з іншого.
Крім того, висловлюється

позиція, що

регламенти міжнародних

організацій є результатом їх законодавчої або квазізаконодавчої діяльності.[1]
За своєю юридичною силою акти міжнародних організацій можуть бути
як рекомендаційними, так і носити юридично обов'язковий характер. І
правомочність міжнародних організацій на прийняття того чи іншого виду
даних актів (обов'язкового або необов'язкового) цілком залежить і ґрунтується
на положеннях їх установчих актів, підписаних і ратифікованих державамичленами на основі їх суверенного волевиявлення, і інших нормативних
установленнях, складових «правил організації».
Самою

універсальною

міжнародною

організацією

є

Організація

Об'єднаних Націй. Засновані Статутом ООН органи приймають різні правові
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рішення. Генеральна Асамблея - рекомендації, резолюції, рішення, розглядає
загальні принципи співробітництва (ст. 18). Рада Безпеки - доповіді (загальні і
спеціальні),

рекомендації,

рішення

про

конкретні

заходи,

термінових

військових заходах, власні правила процедури. Рішення Ради Безпеки
виконуються членами Організації безпосередньо.
Успішно діють спеціальні комісії ООН (з міжнародної торгівлі та ін.),
Європейських структур (Комісія з контрактного права Європарламенту і ін.),
чиї нормативні моделі найчастіше служать стандартом для застосування в
національно-правових системах.
Джерелом

нормотворчості

служать

постійні

міжнародні

форуми.

Учасники наради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
періодично приймають документи або акти, що містять їх узгоджені оцінки
міжнародних ситуацій і напрямки спільної діяльності. Так, в червні 1990 р
прийнятий Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру.
Виражено, зокрема, побажання приступити до порівняльного вивчення
законодавства, адміністративних правил і судової практики, а також державних
інститутів країн-учасниць.[2]
У світі діє чимало міжнародних спеціалізованих організацій. Їх завдання сприяння співробітництву держав в різних сферах життя на основі єдиних
принципів і норм. Міжнародна організація праці (МОП), ЮНЕСКО, Всесвітня
організація охорони здоров'я (ВООЗ) та інші виконують великий обсяг роботи з
реалізації спільних міжнародно-правових актів і власних рішень.
У руслі цих процесів можна відзначити і підвищення питомої ваги
правил, норм і стандартів, що розробляються і приймаються незалежними
міжнародними структурами. Висока якість документів і авторитет цих структур
надають їх рекомендаційним актам значення універсальних регуляторів.
Конвенції, кодекси, загальні принципи УНІДРУА (наприклад, про міжнародний
фінансовий лізинг), ЮНСІТРАЛ, принципи європейського контрактного права,
типові фінансові правила розрахунків, кодекси корпоративної поведінки та
управління все ширше використовуються для нормативної орієнтації в процесі
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правотворчості і правозастосування при здійсненні фінансово економічних
операцій.
Список літератури:
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