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Постановка проблеми. У зв’язку з переходом української економіки до 

інноваційного типу розвитку, проблема ефективного управління персоналом 

спрямованого на підвищення результативності та продуктивності праці 

співробітників, є досить актуальною. Пов’язано це з тим, що людський капітал 

стає одним з вирішальних нематеріальних чинників конкурентоспроможності 

як країни в цілому, так і окремо взятого підприємства. З цієї причини 

нагальним є завдання підвищення ефективності системи управління 

персоналом в умовах нової економіки. 

В системі управління персоналом змінився об’єкт управління, що 

призводить до необхідності перегляду методів та змісту функцій управління. 

Змінюється парадигма управління персоналом, яка обумовлює необхідність 

управління людиною як носієм інтелектуального капіталу, який формується в 

результаті взаємодії з іншими елементами соціально-економічної системи.  

Персонал розглядається як об’єкт інвестицій, ефективність яких повинна 

бути виміряна. Тому  необхідно використовувати нові підходи до управління 

персоналом у відповідь на зміни, що відбулися в самому об’єкті управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії та 

методології управління персоналом були розглянуті низкою вчених та 

практиків, такими як: Балабанова Л. В., Григор'єв Л.В., Концевич О. К., 

Дернова А. Ю., Куликов Ю. А., Сардак О.В., Харитоненко С.В., Решетник Н.І.  

та інших вчених. 

Мета і завдання дослідження. Метою написання статті є дослідження 

сучасним моделей управління персоналом підприємства. Виходячи з мети 

дослідження, нами були поставлені наступні завдання: дослідити сутність та 

особливості управління персоналом, охарактеризувати сучасні моделі 
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управління персоналом підприємства.  

Виклад основного матеріалу.  У сучасній ринковій економіці система 

управління персоналом відіграє все більш значущу роль. Особливо важливою 

вона є для менеджерів, оскільки саме керівники повинні управляти не лише 

своїм робочим часом, але і часом своїх підлеглих. Делегуючи повноваження, 

розставляючи пріоритети, менеджер мотивує працівників на досягнення 

результату. 

Кожен керівник стикається з проблемою управління персоналом, 

обранням вірної моделі менеджменту, призначенням «правильних» менеджерів. 

Ефективна система управління персоналом в умовах ринкового 

господарювання суттєво впливає на забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств і створення конкурентних переваг за рахунок раціонального 

використання інтелектуальних ресурсів і трудового потенціалу працівників [3, 

с.32]. 

Незважаючи на значну кількість і накопичений досвід наукових розробок 

вітчизняних і зарубіжних учених щодо вдосконалення форм і методів кадрового 

менеджменту, більшість українських підприємств через брак 

висококваліфікованого управлінського персоналу та недостатньо гнучку й 

застарілу концепцію кадрової політики не встигає реагувати на швидкі зміни 

ситуації на ринку праці, нові вимоги до мобільної переорієнтації 

інтелектуального потенціалу власного персоналу, впровадження сучасних 

технологій кадрової роботи, як одного з дієвих виробничих процесів. 

Управління персоналом є одним із найважливіших напрямів у стратегії 

будь-якого сучасного підприємства, оскільки роль людини у виробництві, 

наданні певних послуг і економічному житті суспільства взагалі постійно 

зростає. До того ж, перехід до ринкових відносин, ускладнення економічних 

зв’язків, продуктивні сили, що інтенсивно розвиваються та інше, призводять до 

глибоких змін методів праці. Таким чином, потрібно більш чітка та 

налагоджена структура управлінських органів, більш гнучкі методи 
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керівництва, спрямовані на підвищення ефективності використання кадрового 

потенціалу [1, с.54]. 

Однак для того, щоб ефективно управляти персоналом, приймати 

необхідні та правильні рішення, оцінювати доцільність цього управління і 

прийнятих рішень, потрібно розуміти сутність поняття «організація управління 

персоналом» і головну мету цього процесу. 

Управління персоналом – це діяльність організації, спрямована на 

ефективне використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як 

організації, так і індивідуальностей (особистих) [1, с.59]. 

Головна мета управління персоналом полягає в забезпеченні 

підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, 

їхньої професійної й соціальної адаптації [8, с.226]. 

Людина в організації виконує роль керівника (суб’єкта управління) та 

виконавця (об’єкта управління). Працівники організації є об’єктом управління, 

тому що вони є продуктивною силою, головним складником будь-якого 

виробничого процесу. Тому планування, формування, розподіл, перерозподіл і 

раціональне використання людських ресурсів на виробництві становить 

основний зміст менеджменту персоналу. 

Управління персоналом можна вважати діяльністю, яка спрямована на 

вирішення службових потреб, підтримку розвитку персоналу, кожного 

окремого працівника, вдосконалення умов праці з метою виконання завдань 

організації. Саме тому персоналом необхідно керувати на основі 

найважливіших аспектів теорії та практики менеджменту. 

Підвищення економічної ефективності і результативності – одна їх 

пріоритетних цілей керівництва будь-якої організації, реалізація якої практично 

завжди торкає систему управління персоналом. Будь-які програми, проекти, 

плани, які формує менеджмент організації, можуть зачіпати економічність 

використання різних видів ресурсів (матеріальних, фінансових, часових, 

енергетичних), але втілення ідей здійснює персонал за допомогою вирішення 
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конкретних завдань. Основні функції менеджменту (планування, організація, 

реалізація, мотивація, координація, контроль) фактично спрямовані на 

упорядкування та регулювання діяльності персоналу, на підвищення 

ефективності використання людського потенціалу за допомогою тих чи інших 

методів. 

Аналіз літературних джерел показує, що погляди фахівців на ефективну і 

дієву модель управління персоналом досить відмінні [1, 2, 5, 6, 9]. Наприклад, 

Легг вважає, що існує тісна інтеграція політики управління персоналом зі 

стратегією бізнесу, що співробітники організації – це засіб досягнення цілей, 

якими потрібно ефективно управляти і яких слід використовувати для 

отримання матеріальних благ [6]. У роботах Труссьє вказується, що реальність 

часто вимагає жорстких заходів, і інтереси організації переважають над 

інтересами особистості, тому автор рекомендує працедавцям встановлювати 

жорсткі критерії найму, щоб потенційний працівник міг впоратися з важкими 

умовами праці [9]. У дослідженнях Дайєра і Холдера підкреслюється, що 

методи управління персоналом повинні варіюватися в залежності від обраних 

до реалізації рішень, стану ринку праці, сформованих соціальних норм і 

постулатів національної культури [6]. 

Можна припустити, що на вибір моделі управління персоналом істотно 

впливають такі основні компоненти: рівень гуманістичного розвитку 

суспільства; принципи, що лежать в основі організаційної культури; рівень 

розвитку технологічної бази підприємства. 

Аналізуючи відомі методи управління людськими ресурсами в країнах з 

розвинутою економічною системою, можна зазначити, що сучасний 

менеджмент спирається, в основному, на дві моделі, що з’явилися в США і 

Японії. Вони вважаються в якійсь мірі еталонними в сфері управління 

людськими ресурсами та застосовуються в різних організаціях з урахуванням їх 

характерних особливостей в структурі, культурі, розмірі, специфіці 

господарської діяльності, формі власності тощо [4]. 
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Перша модель – американська, яку умовно будемо називати «жорсткою». 

Вона сформувалася на початку ХХ століття в епоху розвитку великосерійного і 

масового виробництва, в силу чого і по теперішній час ця модель досить 

поширена. Їй притаманні індивідуалізм, практичність, прагматичність, тобто ті 

основні якості, які необхідні для підприємницької діяльності в умовах 

агресивного конкурентної боротьби.  

«Жорстка» модель передбачає використання чітких посадових інструкцій, 

виконання щоденних детальних вказівок керівника. Відомо, що переважна 

більшість сучасних американських організацій в своїй роботі керуються 

чіткими інструкціями, якими намагаються охопити практично всі нюанси 

трудової діяльності. Дотримання «жорсткої» моделі управління покликане 

виховувати в працівниках старанність, але така система організації праці, по 

суті, створює людину-посередність, формує «рамковий», структурований стиль 

поведінки, не даючи розвиватися мисленню, творчості та ініціативі [4]. 

Друга «м’яка» модель – японська – сформувалася в середині ХХ століття. 

Вона побудована на менталітеті нації, яку характеризують такі культурні 

особливості, як колективізм, ощадливість, практичність, пунктуальність, 

працьовитість. Вона покликана виховувати в співробітниках ініціативність, 

вітає творчий підхід до роботи. Керівництвом організації виконавцям 

ставляться завдання, які описуються в загальних рисах, вказуються результати, 

яких слід отримати, а вибір способу їх досягнення є прерогативою працівника. 

Співробітники організації при цьому знаходяться в загальному інформаційному 

полі компанії і мають більшу кількість даних щодо поставленого завдання і 

суміжних з її рішенням областей, що дозволяє їм у своїй трудовій діяльності 

самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції і брати участь в 

оптимізації організації праці на підприємстві.  

«М’яка» модель націлена на формування гнучко мислячих універсальних 

співробітників, для яких у міру досягнення значущих результатів на 

конкретному робочому місці здійснюється ротація на початку по горизонталі, а 
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потім і по вертикалі [5]. 

Вважаємо, що якщо в організації існує чіткий поділ праці, за кожним 

працівником жорстко закріплені певні функції, результати трудової діяльності 

вимірюються переважно кількісними показниками, то в таких умовах найбільш 

прийнятна «жорстка» модель управління; якщо в компанії вітається дух 

свободи, творчості, довіри, самостійності, то за основу краще брати «м’яку» 

модель. 

«Жорстка» модель управління чітко базується на організаційній структурі 

компанії, діяльність персоналу формалізована відповідно до інструкцій, 

регламентів, норм, правил. При «м’якій» моделі управління співробітники 

виконують свої обов’язки, ґрунтуючись на логічних доводах і судженнях, що 

сприяє реалізації творчого потенціалу [7]. 

Закономірно, що застосування тільки однієї системи управління 

персоналом неможливо в силу того, що не кожен співробітник погодиться 

брати на себе відповідальність за самостійне вирішення завдань і стане 

проявляти ініціативу в усуненні виробничих проблем, так само як і не кожна 

людина здатна діяти строго за інструкціями. 

Незважаючи на те, що дві моделі управління цілком самостійні, з кінця 

ХХ століття все більше наголошується їх взаємне проникнення одна в одну. 

Парадоксально те, що якщо виробничі процеси в «жорсткій» моделі управління 

виходять з-під контролю, і на ситуацію не передбачено будь-яких регламент 

або інструкція, то персоналу пропонується діяти самостійно. При «м’якій» 

системі управління відбувається зовсім протилежне: виробничий процес 

побудований так, що він практично не вимагає впливу керівника, але якщо 

процес виходить з-під контролю, то від персоналу потребують діяти строго за 

інструкціями і приписами, щоб з меншими несприятливими наслідками 

усунути невідповідність. Таким чином, американська модель управління в 

повсякденній діяльності жорстко регламентує діяльність персоналу, але стає 

гнучкою при нестандартних ситуаціях, тоді як гнучка японська модель при 
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виході ситуації з-під контролю стає жорсткою. 

Необхідно відзначити, що «жорстка» модель управління персоналом 

фокусує увагу на тому, що кожна людина має величезний ресурсний потенціал, 

який потрібно виявити і використовувати з максимальною вигодою для 

організації. Управління людськими ресурсами в американській системі 

будується на принципі раціонального розрахунку, який націлений на те, щоб 

«вичавити» з співробітника якомога більше, змусити його повністю віддати 

себе роботі, мотивувавши в першу чергу матеріальними стимулами. 

«Жорсткою» моделлю управління персоналом віддається перевага в 

економічних організаціях сучасної України, проте керівництво значної 

кількості підприємств не приділяє належної уваги будь-яким методам 

мотивації, в силу чого сама ідея жорсткого, а часом і диктаторського стилю 

управління виступає в якості конфліктогену, розхитує внутрішнє середовище 

організації і не сприяє підвищенню її конкурентоспроможності [5]. 

«М’яка» модель управління персоналом базується на принципах 

гуманізму. Цей підхід був квінтесенцією ідеї школи людських відносин, 

заснованої Елтоном Мейо в 1933 році. Вчений вважав, що продуктивність 

персоналу знаходиться в прямому взаємозв’язку із задоволеністю співробітника 

своєю працею, що результати роботи завжди будуть високими, якщо керівники 

піклуються про своїх працівників, сприймають їх як членів сім’ї і не 

здійснюють за ними занадто суворий контроль [4]. «М’яка» модель управління 

персоналом передбачає, що співробітники – значимий актив організації, 

джерело її конкурентної переваги. У японській системі управління якість і 

продуктивність організації ототожнюються в головній мірі з персоналом. 

Цікаво відзначити, що Кант в 1781 році в ряді своїх робіт пропагував, що з 

людьми треба звертатися як з особистостями, а не як із засобом досягнення 

мети [6]. «М’яка» модель управління персоналом на перше місце ставить 

корпоративний дух, який повинен охопити серце і розум працівника, залучити 

його в загальну справу, включити в процес колективної свідомості, що призведе 
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співробітників до глибокої відданості своїй організації. 

При становленні Євросоюзу стала зростати популярність європейської 

управлінської моделі. Така модель стала сукупністю національних моделей 

Франції, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії та інших країн Єврозони. Але 

головну роль зіграла англійська модель менеджменту. Її відмінною рисою є 

швидкий перехід до автоматизації ручної праці. При такому менеджменті є 

можливість підвищити кваліфікацію працівника, впровадити нові технології і 

методики у виробництво. 

На відміну від американської і японської моделей, європейська більш 

лояльна до працівника. При становленні велика увага приділялася людської 

поведінки при взаємодії з колективом. В економіці Європи значну роль 

відіграють підприємства малого і середнього бізнесу. І так як серед них 

особливо велика конкуренція, це сприяє швидкому пристосуванню до будь-

яких змін на ринку і в виробництві [7]. 

Для ефективного менеджменту в європейській моделі управління важливі 

наступні положення: зацікавленість у справі, добровільне жертвування часом, 

силами, націленість на успіх; довірчі відносини з підлеглими і всередині 

колективу; продуманий пошук співробітників; правильно підібраний стиль 

комунікації; самостійність підприємства в виробничих і фінансових питаннях;  

висока кваліфікація працівника, знання своєї професії в дрібницях; чітке 

визначення відповідальності для кожного співробітника; чіткі економічні 

відносини; жорстка адміністративна система. 

В цілому європейську модель менеджменту можна представити 

наступною черговістю: формування і визначення мети, збір інформації, 

планування, прийняття рішень, реалізація, контроль. 

Європейська система менеджменту передбачає мотивацію співробітників, 

їх матеріальну зацікавленість і соціальну захищеність. Але як показують 

дослідження останніх років, саме висока соціальна захищеність у багатьох 

європейських країнах і стає причиною того, що трудова активність 
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працездатного населення знижується. Спостерігається  так зване соціальне 

утриманство, що перешкоджає ефективному застосування трудового 

потенціалу і гальмує підприємництво. 

Як приклад можна розглянути менеджмент в Німеччині. Німецькі 

управлінці одночасно з роботою по отриманню максимального прибутку 

встигають розвивати виробництво, проводити дослідницькі та досвідчені 

роботи, займатися навчанням і підготовкою співробітників. Всі ці зусилля 

забезпечують виробництво конкурентоспроможної продукції. Німецькі 

керівники забезпечують високу віддачу в роботі завдяки впровадженню методу 

переконання кадрів. 

Повсюдно практикуються дискусії з проблем роботи виробництва. Але 

при всій удаваній лояльності і гнучкості питання про ефективність працівника 

може встати при будь-якому недотриманні рекомендацій. З плином часу в 

Німеччині велику популярність набирали виробничі ради. Зараз такі ради 

представляють інтереси працюючих перед керівництвом, стежать за кількістю 

робочих годин, мають право голосу при закритті підприємства. Підрозділи 

підприємств мають повне право бути самостійними, але в той же час зобов'язані 

дотримуватися жорсткого плану і вчасно звітувати за результатами роботи. 

Для німецького менеджменту важливо вирішення соціальних питань. 

Підприємства активно беруть участь в житті свого району, займаючись 

допомогою хворим, благоустроєм територій та інше. Досвід Німеччини в 

області менеджменту створив міцну мотиваційну базу. Вона включає в себе 

високий рівень зарплат і пенсійних відрахувань, гарантію робочого місця, 

додаткові виплати до пенсії, соціальний захист співробітника. 

Можна з упевненістю сказати, що європейська модель менеджменту не 

забуває про соціальний статус людини і, більш того, побудована на позитивних 

випливають такого становища. 

Порівняльна характеристика моделей управління персоналом 

представлена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Основні показники сучасних моделей управління персоналом 

Показники Європейська модель Американська 
модель 

Японська модель 

Основна ідея Жорстка ієрархія і 

бюрократизація системи 

управління. 

Інтернаціоналізація «Ми всі одна родина» 

Ціль підприємця Прагнення  до підвищення  

задоволеності персоналу. 
Побудова довгострокових 

відносин з клієнтами. 

Збереження взаємовигідних 
відносин з постачальниками. 

Менеджмент та 

капітал 

У повній мірі 

використовується 
майстерність, талант та 

здібності кожного 

працівника. 

Особливості 

формування 

На базі прийняття важливих 

рішень, спрямованих на 

реалізацію стратегічних 
завдань. 

Особливості  

заселення 

американського 
континенту і 

культурно-релігійні 

традиції. 

Вплив місцевих 

традицій. 

Наслідок американської 
окупації після другої 

світової війни. 

Реакція на необхідність 

боротьби з бідністю і 
розрухою після війни. 

Основні форми 

мотивації 
співробітників до 

роботи 

Економічне стимулювання 

(підвищення заробітної 
плати, виплата бонусів 

тощо). 

Економічне 

стимулювання 
(підвищення 

заробітної плати, 

виплата бонусів 

тощо). 

Основа взаємин людей – 

взаємна залежність. 
Економічне 

стимулювання. 

Психологічні мотиви. 

Область 

застосування 

Широка Широка Вузька 

Плинність кадрів Висока Висока Практично відсутня 

Просування по 
службі 

Швидке просування, 
залежно від конкретних 

результатів 

Швидке просування, 
в залежно від 

конкретних 

результатів 

Діяльність молодих 
співробітників буде 

оцінена тільки після 10 

років роботи 

Підводячи підсумки розглянутих моделей управління людськими 

ресурсами, можна виділити їх основні риси. 

Для японської моделі характерні [5]: 

 індивідуальна відповідальність працівника незалежно від посади; 

 колективне прийняття рішень; 

 довгострокова перспектива співпраці при наймі персоналу; 

 турбота менеджменту організації про душевний комфорт і фізичне 

здоров’я працівників; 

 «невидимий» контроль і застосування формалізованих методів 

ліквідації невідповідностей. 
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Основні риси американської моделі [5]: 

 велика міра відповідальності керівника, ніж працівника; 

 індивідуальне прийняття рішень менеджером; 

 короткострокова перспектива співпраці при наймі персоналу, 

пов’язана переважно з виконанням проектних робіт; 

 документування всіх управлінських процесів за суворою 

теоретичною базою з використанням нормативів; 

 чітка ієрархічна структура, в якій часто виражена єдиноначальність; 

 суворе дотримання посадових інструкцій; 

 негайний контроль якості виконаної роботи; 

 строгі матеріальні санкції за порушення трудової дисципліни, 

правила якої встановлені внутрішнім регламентом організації; 

 встановлення ідентичних умов режиму праці та відпочинку, 

системи стимулювання для співробітників одного горизонтального рівня 

ієрархії. 

Кожен керівник за виділеними характерними рисами проаналізованих 

моделей може визначити, який метод управління людськими ресурсами він 

вважає найбільш прийнятним для себе і для організації. Природно, строго 

слідувати якійсь одній моделі управління неможливо, про що свідчить 

зазначений раніше парадокс взаємного проникнення моделей одна в одну. 

Проте, реалії сьогоднішнього дня все більше схиляють менеджмент 

організацій до застосування японської моделі управління людськими 

ресурсами, через те, що вона [7]: 

1. Застосовується в багатьох країнах Південно-Східної Азії і 

Європейського союзу, протягом довгострокового періоду, доводячи свою 

перевагу та результативність, оскільки організації, що її використовували, 

отримували стабільні і високі показники фінансово-господарської діяльності. 

2. Зарекомендувала себе в країнах з ринковою економікою, де висока 

роль держави в макроекономічні процеси. 



17 

 

3. Виявилася ефективною в недавно створених організаціях і в малому 

бізнесі, де найбільш затребувані універсальні співробітники, обмеження на 

яких накладати в силу незначної кількості ресурсів не має сенсу. Подібні 

організації нерідко мають розмиту структуру управління, будуються на 

сформованих родинних відносинах. Крім того, документування управлінських 

процесів та беззастережне дотримання інструкцій може виявитися нікому не 

потрібним і дуже витратним процесом. 

4. Найбільш продуктивна в наукомістких галузях промисловості, в яких 

для створення інноваційних продуктів необхідний творчий, аналітичний, 

нетривіальний, неформалізований підходи. 

Що стосується українських підприємств, то, на думку автора, керівництво 

схиляється до американської системи менеджменту. В Україні економічна 

ситуація є досить нестабільною, а тому досить складно робити довгострокові 

прогнози та розраховувати на довгострокове планування. Сьогодні досить 

цінними є кадри з досвідом роботи, зазвичай, такі працівники вже мають 

роботу. Тому сучасні роботодавці переманюють їх у свої компанії. Дуже мало 

керівників, які намагаються виховати власних працівників. Студентам знайти 

гідну роботу майже неможливо, оскільки в них не має досвіду роботи, а 

отримати досвід роботи неможливо, тому що їх не беруть на роботу. Отже, 

українські підприємства використовують саме американську модель 

менеджменту. 

Але слід підкреслити, що сьогодні відбувається взаємне збагачення 

моделей у менеджменті. Японський досвід управління використовують, 

наприклад, у США та Західній Європі. Для створення та реалізації «власної» 

моделі менеджменту, яка дасть можливість у конкретних умовах економічного 

розвитку України отримати найвищий результат, доцільно [9]: 

• систематично вивчати прогресивну управлінську практику вітчизняних 

підприємств. При цьому особливу увагу необхідно приділяти культурним і 

соціально-історичним факторам, що зумовили або вплинули на розвиток 
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ефективних управлінських систем; 

• вивчати передову управлінську практику за кордоном. Головне при 

цьому – зрозуміти принципи, покладені в основу систем управління 

компаніями, ефективність управління якими безсумнівна; 

• на основі перших двох пунктів – створення системи управління тим чи 

іншим об’єктом. 

На сьогодні, можна виділити ряд умов, дотримуючись яких, управління 

людськими ресурсами в організації слід вважати ефективним [9]: 

1) здійснюється індивідуальне планування кар’єри, підготовка та 

перепідготовка персоналу, стимулювання професійного росту; 

2) використовуються гнучкі системи організації робіт;  

3) система оплати праці побудована на принципах врахування 

індивідуального вкладу працівників і рівня їхньої професійної компетенції; 

4) використовується високий рівень участі працівників у розробці та 

прийнятті управлінських рішень; 

5) здійснюється практика делегування повноважень підлеглим. 

Висновки. Зараз багато компаній вибирають моделі управління 

персоналом виходячи з державної або приватної форми власності підприємства. 

У незалежних від держави корпораціях спостерігається перехід до 

інтернаціональної моделі управління, яка полягає в злитті окремих 

особливостей японської та американської систем. Будь-які робочі відносини 

ґрунтуються на трудових відносинах, які закріплені певними правовими 

нормами. Тепер інтернаціональне управління персоналом можна визначити як 

застосування людських ресурсів в організації шляхом чотирьох чинників - 

відбору, розвитку, компенсацій і керівництва - реалізуються з урахуванням 

категорії країни і групи зайнятого персоналу. 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок про те, що найкраще 

використовувати комбіновану модель управління персоналом, застосовуючи 

ситуаційний підхід і, використовуючи кращі риси обох шкіл. Така золота 
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середина поєднує в собі переваги американської та японської моделей 

управління персоналом та прийнятна для великого кола організацій. 
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Постановка проблемы. Большую часть времени человек нуждается в 

освещении, которое нужно приспособить к глазам человека. Освещение должно 

обеспечивать зрительный комфорт. Зрительный комфорт - это предлагаемое 

расчетное освещение, наиболее приспособленное к человеческому зрению. 

Задача оптимизации искусственного освещения заключается в том, что его 

максимально по качеству нужно приблизить к естественному освещению. Но 

такое решение не всегда верное и довольно часто имеет отрицательный знак. 

Естественное освещение сегодня еще полностью не изучено. Состав света, 

интенсивность, в основном зависит от климата, окружающей среды, от времени 

суток и времени года.  Человек приспособился к естественному освещению и к 

свету костра в пещере. В вечернее время суток свет от огня кажется 

естественным. Освещение со спектральным составом солнечного света может 

вызвать в вечернее время неприятные ощущения (чувство дискомфорта). 

Архитектор-проектировщик учитывает физиологию и психологию человека. 

Качество естественного освещения невозможно передать в вечернее время.  

Деятельность человека требует определенного уровня освещения. Задача 

проектировщика состоит в получении точного расчета освещения.  

Ученые обратили внимание на феномен терапии. Зрение улучшается в 

искусственной архитектурной среде. Объясняется этот феномен таким образом, 

что человек стремиться лучше рассмотреть красоту архитектуры.  Чем больше 

человек окружен качественной архитектурой (чем больше уникальных зданий, 

сооружений, малых форм, деталей), тем лучше становится зрение. Акцент, 

который архитекторы делали на феноменологии восприятия и 

феноменологическом способе думать и видеть, оказал влияние на понимание 

роли света в современном архитектурном проектировании. Осмысление 

чувственного способа постижения действительности позволило архитекторам 
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обратить внимание на свет как элемент атмосферы пространства и средство 

воздействия на эмоции людей, воспринимающих архитектуру. 

Появляются новые источники искусственного освещения, новые 

материалы оконных заполнений. Главным приоритетом и научным 

направлением создания экологической архитектуры, позволяет многосторонне 

использовать солнечную энергию и инновационные световые технологии. Это 

является урбанистическим и экологическим подходами к формированию среды 

обитания и жизнедеятельности человека. Под действием различных 

антропогенных факторов, снижение прозрачности атмосферы в связи с ростом 

городов и промышленности происходят значительные изменения 

климатических, ресурсов в городской застройке. Свет как естественная 

субстанция в сочетании с искусственным освещением является современным 

средством создания выразительной архитектурной композиции и обеспечения 

благоприятных условий для взаимодействия человека и окружающей среды. 

Дневной свет выявляет форму архитектурного объекта и создает световой 

образ. Ночью архитектура становится объектом под искусственным 

освещением с использованием технических средств и созданием эстетического 

образа.  Комфортная световая среда в проектировании во многом зависит от 

выбора внутреннего и наружного освещения архитектурных объектов. Таким 

образом, проблема формирования комфортной световой среды в архитектуре 

находится в центре социальной внимания, в сфере основных вопросов 

архитектуры, градостроительства и экологии. 

Анализ последних исследований и публикаций. В Украине вступили в 

силу нормативные документы, касающиеся использования естественного и 

искусственного освещения, к которым относится Постановление Кабинета 

Министров Украины «Разработка и внедрение энергосберегающих 

светодиодных источников света и осветительных систем на их основе» (№7, 

05.03.2014 г.). В этом Постановлении и в «Отраслевой программе повышения 

энергетической эффективности в строительстве» отмечается необходимость 
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дальнейшего совершенствования нормативного обеспечения естественного и 

искусственного освещения. В этих документах указывается, что для 

существенного уменьшения затрат энергии нужно разработать государственные 

строительные нормы по проектированию светопрозрачных ограждений и ряд 

соответствующих национальных стандартов по расчету и проектированию 

естественного освещения, инсоляции, солнцезащитных устройств. 

Основными исследованиями в области теории солнечной радиации и 

расчетов инсоляции в архитектуре и строительстве являются труды: Н.М. 

Данцига, В.А. Дроздова, Б.О. Дунаева, А.В. Ершова, Н.Н.  Киреева, Д.Н. 

Лазарева, Е.В. Пугачев, С.И. Скрыль, Ф.Ф. Ерисмана.   

Среди зарубежных авторов следует выделить работы Р. Хопкинсона, К.Л. 

Коулсона, Е. Ниимана, А. Олгей, П. Петербриджа, Г. Плейжела, Х. Ронга, Л. 

Хольма.  

Научные исследования о роли комфортной световой среды в современной 

архитектуре были отражены в работах - Э. Гуссерлем и Г. Башляр, А. 

Бергсоном, С. Лангер, М. Хайдеггером, М. Мерло-Понти. 

Среди основных научных разработок, которые стали основой для данного 

исследования, следует выделить научные труды Н.М. Гусева, В.Г. Макаревича, 

М.В. Оболенского, А.Н. Римши, Йозефа Грашки (Словакия), Йожефа Косо 

(Венгрия), Яхья Вазири (Египет). 

К примеру, центральная тема работ Питера Цумтора – это пространство, 

наполненное ощущениями. Он очерчивает границы пустоты, пробуждая ее к 

жизни, наполняя воздухом, светом, звуками и материалами – алфавитом 

архитектуры. Творчество архитектора парадоксально устойчиво на фоне 

сиюминутных веяний цивилизации. Будучи незаинтересованным в 

кратковременном эпатаже, он не спеша исследует звук, запахи, свет, свойства 

материалов, наполняя пространство смыслом.  

В научном труде «Мыслящая архитектура» Цумтор, апеллируя к 

Хайдеггеру, рассматривает торжество эмоций в качестве измерительного 
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инструмента опыта, в том числе опыта переживания архитектурного 

пространства. Исследование тела и разума, то есть действие исходя из 

интуиции и оценочных суждений, становится для архитектора способом 

проектирования, позволяющим ему представлять будущее пространство на базе 

чувств, хранящихся в памяти: «Я вижу мир, и от того, что я вижу, понимаю и 

чувствую в мире, я отталкиваюсь в своей работе – сейчас», – рассказывает 

архитектор [1, с. 138].  

Архитектурный опыт играет у Цумтора главенствующую роль, а 

переживания и эмоции становятся единицами измерения архитектуры, 

поскольку физические свойства материалов через тактильные ощущения, 

зрение и обоняние могут вызвать ощущения того или иного пространства. В 

исследовании «Мыслящая архитектура» Цумтор рассказывает о том, как 

тактильные ощущения от прикосновения к дверной ручке пробудили в нем 

воспоминания далекого детства: «Она показалась мне особым символом 

вхождения в мир разнообразных настроений и запахов».   

Архитектура Цумтора формируется из подробностей («качеств», как их 

называет сам архитектор). Подробности – это не просто архитектурные объемы 

и детали. Это поэтический материал архитектуры: общая структура здания 

рождается из подробностей, как биография или роман. Таким бразом, 

архитектура – это не только форма здания. Она есть совокупность множества 

аспектов: света, функции, структуры, теней, запахов и т. д. Совокупность 

качеств архитектуры рождает Атмосферу. В книге с одноименным названием 

Питер Цумтор выделяет несколько аспектов, создающих ее: тело архитектуры – 

материальное присутствие объектов в пространстве; совместимость 

материалов; звучание пространства – интерьер, как музыкальный инструмент, 

создающий композицию звуков; температура пространства (физическая и 

психологическая); окружающие объекты; фактор времени; отношения между 

экстерьером и интерьером; градации интимности и, наконец Свет на вещах. 

«Пространство, огражденное стенами, составляется из материалов, пустоты, 
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света, воздуха, запаха, восприимчивости и резонирующих звуков», – 

резюмирует архитектор [2, с. 32, с. 9].  

Огромную часть у Цумтора составляет свет, его состояния, пути 

распределения в пространстве. Например, в статье «От наблюдения к самим 

вещам» он раскрывает атмосферу ресторана так: «Пока глаза наши не привыкли 

к свету, помещение казалось полутемным, даже мрачным. Но как только глаза 

приспособились, мрачность сменилась атмосферой утонченности. Дневные 

лучи, проникающие сквозь высокие, ритмично расставленные окна, 

высвечивали отдельные фрагменты помещения, в то время как другие части, не 

получая из-за темной облицовки достаточного количества отраженного света, 

тонули в полутьме. Я чувствовал себя легко и расслаблено, сидя в лучах света, 

льющихся из окон» [2, с. 41].  

Размышляя о роли света, Цумтор пишет, что дневной свет, свет на 

предметах так трогает его, что он «чувствует это почти как духовное качество». 

Впрочем, архитектор признается, что не понимает естественный свет: «Он дает 

мне почувствовать, что есть что-то за границей моего понимания, что-то за 

границами всякого понимания. И я очень рад, что это нечто существует» [3, с. 

61]. Питер Цумтор настаивает на том, что архитектор должен работать с 

вопросом света с самого начала, стараясь понять, каким образом восприятие 

света может повлиять на чувства человека, воспринимающего архитектуру.  

В творчестве Питера Цумтора естественный свет является неотъемлемой 

частью комплекса элементов, создающих настроение пространства. «Если 

архитектор хочет создавать нечто прекрасное, он должен работать со светом и 

атмосферой», – настаивает он, а описывая момент зарождения идеи нового 

здания, архитектор произносит: «Все есть свет, все есть мечта, все есть 

желание» [4].  

По мнению Стивена Холла, архитектура – это всепоглощающий, 

опутывающий нас опыт взаимодействия с реальностью. Именно поэтому 

Стивен Холл твердо уверен в том, что архитектура – единственное искусство, 



27 

 

которое возможно постичь, только исследовав его феноменологическое 

измерение - «архитектура – это философская наука о явлениях, она наполняет 

смыслом мой профессиональный опыт», – рассказывает архитектор [5].  

Клец В.А. прослеживает связь архитектурных концепций Стивена Холла 

с идеями М. Мерло-Понти – французского философа-феноменолога, который 

рассматривает восприятие как внутреннее состояние, не требующее ничего, 

кроме субъекта восприятия и ощущения. Архитектор «оживляет» воззрения 

философа и трансформирует их в объекты материального мира, формируя 

пространства, в которых посетитель обогащает свой экзистенциальный опыт, 

встречая ряд ощущений, вызванных различными элементами интерьера. 

«Смысл феноменологической архитектуры, – говорит Холл, – состоит именно в 

том, чтобы учитывать движение человека в пространстве и погружение его в 

многослойный опыт, в котором пространство, свет, материалы, поверхности, 

цвет, геометрия, запах, звук ветра или падающей воды – все это 

перекрещивается» [6, с. 236].  

Рассказывая о своих проектах, Стивен Холл довольно часто отмечает 

особое значение естественного света в формировании пространства. «Меня 

очень интересует тема естественного света, – рассказывает архитектор. – Мне 

кажется, я не запроектировал ни одного объекта, в котором бы не фигурировала 

тема 106 естественного света». Рассуждая о важности темы естественного света 

в современной архитектуре, архитектор цитирует строки Вильяма Блейка, 

говоря, что свет позволяет «Увидеть мир в одной песчинке» [7, c.17]. В 

«Параллаксе» Стивен Холл упоминает о поразительной силе естественного 

света, скорость которого не поддается сравнению со всеми движениями, 

составляющими нашу повседневную земную жизнь [8, с.14].  

Архитектуру Стивена Холла можно назвать попыткой ликвидировать 

существующий разрыв между наукой и искусством, поскольку именно мысли и 

чувства для него играют решающее значение в процессе создания 

архитектурного объекта.  
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Переживание пространства, свет и материалы, а также социальные силы 

становятся предпосылками к пониманию (восприятию) идеи сооружения. «Все 

начинается с идеи, как сюжет романа. Реализация идеи и ее проверка – в 

переживании архитектуры: что ты чувствуешь, проходя сквозь здание, как 

движется тело, как взаимодействует с другими телами, как работает свет, 

перспектива, звуки, запах. Весь этот феноменологический слой должен 

вытекать из основной идеи», – рассказывает архитектор [9, с. 151]. Именно идея 

в процессе проектирования удерживает множество аспектов архитектуры: 

конструктивную систему, материалы, баланс сил, свет и пространство, форму, 

массу вместе. Стивен Холл рассуждает о роли света в современной 

архитектуре, здесь нужно отметить его феноменологические качества. 

Архитектор выделяет свет в качестве важнейшего элемента формирования 

архитектурного пространства, наряду с чувством масштаба, прикосновениями, 

запахами, массой и формой. В книге «Anchoring» Холл заявляет: «Пространство 

без света остается в забвении. Нюансы тени и света, его различные источники, 

его туманность, прозрачность и условия отражения и преломления 

переплетаются, чтобы определить или переосмыслить пространство. Свет 

делает пространство неопределенным, образуя своего рода мост через поле 

опыта» [10, с. 11].  

Сила пространства проектов Стивена Холла приводится в движение 

вариациями света и тени. Архитектор настаивает на том, что «музыку 

архитектуры» мы можем понять лишь, двигаясь через пространство, наблюдая 

за лучами солнечного света и тенями [11]. «Переживание поэзии света и 

пространства – это подтверждение волнующего потенциала архитектуры, как 

объекта повседневной жизни. От медитативного пространства к 

вдохновляющим деталям, архитектура обладает потенциалом изменять течение 

нашей жизни» [12, с.43].  

Важную роль, которую играет естественный свет в процессе восприятия 

архитектурного пространства, и его силу воздействия на эмоции человека 
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отмечает и Даниэль Либескинд. В одном из интервью он говорит о том, что 

восприятие естественного света – базовая имманентная потребность человека: 

«Конечно, с современными технологиями, с коммуникациями, мы 

действительно можем делать то, о чем никогда и не мечтали. Но не 

переоценивайте технологию. Мы все равно хотим получить подлинный опыт, 

потому что у нас есть тело. Мы не просто разум, мы сделаны из плоти, это 

примитивный опыт, поэтому архитектура будет всегда играть важную роль в 

первобытном восприятии света, трансцендентности, надежды, мечты» [13].  

Влияние света на чувства и эмоции человека отмечает и Кампо Баеза: 

«Свет – это настроение, он способен трогать чувства человека, заставлять нас 

содрогаться всем существом» [14, с. 308].  

Тадао Андо использует свет, чтобы создать ощущение умиротворения и 

спокойствия. Мощные бетонные стены, устанавливающие пределы, делают его 

архитектуру материальной, открытость свету, ветру и тому, кто ее 

воспринимает, – осязаемой, а свет и пространство, окружающие человека, 

создают ощущение тихой пустоты.  

Свет является у Тадао Андо одним из ключевых элементов пространства: 

«Во всех моих работах свет является важным определяющим фактором. Я 

создаю закрытые помещения в основном с помощью толстых бетонных стен. 

Основной причиной является то, что для создания места уединения человека в 

современном обществе иногда требуются стены без проемов» [15]. Для 

усиления ощущения внутреннего спокойствия в пространстве, Андо закрывает 

доступ горизонтальным лучам света, открывает вертикальные проемы и 

позволяет ограждающим конструкциям раскрашиваться потоками света сверху, 

превращая массивные стены в абстракцию [16]. 

Архитекторы утверждают, что большое количество света в здании – 

неотъемлемое условие проектирования, поскольку только естественный свет 

способен создать неповторимое качество пространства. Важным принципом 

проектирования для них является – обилие естественного освещения, поскольку 
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именно свет создает неповторимую качество пространства. При этом работают 

эффекты отражения: «Отсветы объектов на алюминиевых стенах, отражения 

посетителей рождают особые отношения между наблюдателем и объектом» – 

поясняет Кадзуйо Седзима [17].   

В методологическом плане существующие исследования 

предшественников не охватывают и не обобщают весь комплекс задач, которые 

необходимо решать в рамках определения и формирования комфортного 

освещения.  Отсутствует системное видение архитектуры этих зданий Украины 

в контексте таких важных положений как этнокультурная идентичность и 

качество среды жизнедеятельности, обострившихся в период глобализации.  

Анализ литературных источников позволил констатировать, что вопрос 

психоэмоционального и эстетического воздействия на человека и субъективные 

критерии оценок достаточно широко изучены зарубежными учеными. Однако 

для создания комфортных условий при проектировании архитектурных 

объектов в различных природных регионах Украины изучены мало. 

Целью исследования является определение и формирование комфортного 

световой среды во внутренних и внешних пространствах архитектурных 

объектов. Задачи исследования: выявить основные характеристики освещения 

на основе анализа теоретических исследований и современной архитектурной 

отечественной и зарубежной практики; раскрыть основные особенности 

формирования комфортной архитектурной световой среды; проанализировать 

показатели - ослепленность, неравномерность освещения, дискомфорт 

освещения; определить компоненты пространства света архитектурных 

объектов; предложить метод расчета комфортного освещения во внутреннем 

пространстве (определение зоны комфорта). 

Методы исследования основываются на комплексном подходе, который 

формируется взаимовлиянием естественного и искусственного освещения в 

архитектурной среде. Концепция исследования базируется на двойном 
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(положительном и отрицательном) воздействии источника света, влияющего на 

окружающую среду и человека. 

 Предложена общая методика исследования «комфорта световой среды», 

определены методы оценки факторов влияния на формирование световой 

среды, предложена методика исследования и критерии оценки 

формообразующих функций света. 

Материал содержит - аналитический обзор известных методов 

исследования, используемых в теории архитектуры; критерии оценки 

«дискомфортной и комфортной световой составляющей» в архитектуре.  

К критериям оптимальности освещения относятся: экономические, 

утилитарные, эстетические. Главным ориентиром качества должны стать 

обоснованные экологические критерии. Могут быть экологические критерии 

функционального комфорта и отдельные его характеристики (население, 

окружающая среда и т.д.).  Интегральный критерий (функциональный комфорт) 

рассматривается как оптимальное функциональное состояние, при котором 

достигается соответствие средств и условий деятельности человека. Как 

системное образование, функциональный комфорт включает в себя базовые 

компонента - психологический и психофизиологический - и характеризуется 

удовольствием от деятельности и высокой эффективностью. 

 В методике исследования формирования комфортной световой 

архитектурной среды обозначен акцент на утилитарные и эстетические 

аспекты. Критерий потребительского качества (комфортность) свидетельствует 

об уровне соответствия архитектурной среды установленным (нормативным) 

показателем комфортности - социальным и биологическим. При решении 

подавляющего большинства практических функционально-планировочных 

задач, касающихся формирования среды жизнедеятельности человека, 

критерий потребительского качества вступает в противоречие с технико-

экономическим критерием, так как достижение более высокого уровня 

комфорта вызывает увеличение затрат. 
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Известный поэтапный метод восприятия световой композиции в 

архитектурной среде. Расстояние позволяет в оптимальный угол воспринимать 

всю застройку, которая сложилась исторически (ее силуэт на фоне неба); 

заданная застройка – это константа; на этом этапе подбирается наиболее 

оптимальное световое решение, связанное с природой (оно может 

контрастировать с окружением или растворяться в нем). При приближении 

наблюдателя в оптимальный угол зрения попадает отдельный архитектурный 

объект, который воспринимается уже на найденном фоне всей застройки (это 

становится второй константой). При дальнейшем приближении к 

архитектурному объекту в оптимальный угол зрения попадает деталь, которая 

может или контрастировать, или «растворяться» на фоне фасада. 

Основные компоненты, особенности взаимодействия которых 

определяют качество световой среды – это функциональная, архитектурно-

художественная, светотехническая, зрительная. Компоненты световой среды, 

влияют на внутреннее освещенное пространство, состоящее из рассеянного 

света неба, прямых солнечных лучей, проходящих через проемы различных 

форм, конфигураций (постоянных и изменяемых), отражающих поверхностей 

свет с разной яркостью, цветностью, фактурой, распределением света. 

Сформированное световое пространство содержит в себе элементы 

нормативного освещения (функционального). Художественные элементы при 

этом создают неповторимый образ пространства и особую художественную 

атмосферу внутри здания. Процесс формирования внутреннего освещенного 

пространства представляет собой композицию оптического поля различных 

элементов архитектурной формы.  

Функциональный компонент содержит в себе утилитарные функции 

естественного света. Определены группы функций: информативные, 

морфофункциональные. Свет является неотъемлемым условием познания мира, 

обеспечивает человека информацией об окружающей среде, создавая 

зрительные образы. Ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение 
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влияет на гормональный фон человека и его эмоциональное состояние.  

Косвенное влияние света на окружающую среду (химические, физические и 

биологические параметры), определяет комфортность среды обитания, 

улучшает ее качественные характеристики. 

Архитектурно-художественный компонент световой среды определяет 

образ интерьера, влияет на состояние атмосферы внутри объекта. В светлое 

время суток световое пространство здания, погруженное в естественный 

солнечный свет, остается неизменным. Способы проникновения света разные - 

свет преодолевает физическую оболочку здания через отверстия, каналы, 

фонари, проникая через фильтры, такие как стекло и другие светопрозрачные 

материалы с различными светотехническими характеристиками, отражаясь от 

различных объемных тел и поверхностей. Однако, в течение дня и в разное 

время года, эта пространственная композиция дополняется динамическими 

изменениями, а также осложняется человеческим восприятием в пространстве и 

во времени. Колористическая картина светового пространства дополняется 

спектральным составом используемых материалов. 

Структура светового поля внутреннего пространства здания 

характеризуется различными уровнями освещенности отдельных зон, 

количеством и формой световых проемов, углами проникновения и 

распределения света внутри материальной оболочки здания, яркостью, 

контрастностью и неоднородностью отражений от освещенных поверхностей.  

В течение дня меняется спектральный состав освещения. Взаимодействие 

перечисленных факторов определяет неравномерность светового поля 

внутреннего пространства и разнообразие создаваемых архитектурных образов.  

Светотехнический компонент рассматривается как управляемая 

подсистема, на которую влияют технический прогресс и развитие светотехники 

как науки, содержащей в себе основы моделирования световой среды.  

Светотехническое моделирование световой среды можно разделить на 

несколько методов: экспериментальный и расчетный. Экспериментальный 
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метод предполагает построение плоскостных и объемных моделей (макетов) 

проектируемого объекта. Расчетный метод заключается в использовании 

компьютерного моделирования, математических моделей и формул для 

определения параметров освещения [18]. 

Зрительный компонент проявляется в следующих аспектах - в 

проектировании светового внутреннего пространства зданий, и в восприятии 

проектного решения.  В первом случае автор определяет идею архитектурно 

пространственной организации объекта и концепцию формирования его 

световой среды. Во втором случае, субъективный образ пространства 

составляется с учетом психофизиологических особенностей восприятия самого 

человека и способа восприятия светового пространства, чье поведение в нем не 

полностью детерминировано сценарию архитектора и является производным от 

свободного выбора человека. 

Освещение характеризуется основными характеристиками - световая 

энергия (Q), световой поток (Фv), сила света (Iv), объемная плотность световой 

энергии (Uv), светимость (Mv), яркость (Lv), интегральная яркость (Λv), 

энергетическая светимость (Me), энергетическая яркость (Le), освещенность 

(Еv), световая экспозиция (Нv), спектральная плотность световой энергии (Qvλ).  

Светова́я эне́ргия (Q) - одна из основных фотометрических величин. 

Характеризует способность энергии. Энергия переносится светом. Энергия 

вызывает у человека зрительные ощущения. Световой поток (Фv) – величина 

характеризует количество световой мощности в потоке излучения. Световая 

мощность это световая энергия. Световой поток является величиной, 

пропорциональной потоку излучения. Величина «поток излучения» 

определяется как мощность, переносимая излучением через конкретную 

поверхность. Сила света (Iv) – физическая величина характеризует 

величину световой энергии. Световая энергия переносится в указанном 

направлении в единицу времени. Сила света равна отношению светового 

потока к телесному углу. Объемная плотность световой энергии (Uv) –
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 физическая величина. Определяется отношением световой энергии (dQ) к 

малому световому объему (dV). Светимость (Mv) - световая величина. При 

этом световой поток излучения выходит с малого участка светящейся 

поверхности единичной площади. Светимость это отношение светового 

потока к площади конкретного участка. Яркость (Lv) - световой поток. Яркость 

- это отношение силы света к площади её проекции на плоскость. Плоскость 

перпендикулярна оси наблюдения. Интегральная яркость (Λv) - физическая 

величина. Интегральная яркость измеряется в (кд с м-2). Энергети́ческая 

свети́мость (Me) - физическая фотометрическая величина. Характеризует 

мощность оптического излучения. Энергетическая яркость (Le) - отношение 

потока излучения к площади проекции этой площадки на плоскость, 

перпендикулярную направлению распространения, и величине телесного угла. 

Освещённость (Еv) – световая величина, равная отношению светового потока к 

его площади. Световая экспозиция (Нv) - физическая величина, измеряемая в 

(лк·с). Энергети́ческая экспози́ция (количество облучения) - это отношение 

энергии излучения к площади этого элемента. Единица измерения в СИ – 

Дж/м2. Спектральная плотность световой энергии (Qv) – физическая 

величина, измеряемая в (лм·с·м−1). Спектральная плотность излучения (Qv,λ) – 

это характеристика спектра излучения. Равная отношению интенсивности 

(плотности потока) излучения в узком частотном интервале к величине этого 

интервала. Является применением понятия спектральной плотности мощности 

к электромагнитному излучению. Энергия светового пучка неравномерно 

распределена по волнам различных длин. Зависимость частоты от длины волны 

описывается как (λv=c).  

Естественное освещение наиболее благоприятно для человека. 

Стремление к оптимизации искусственного освещения приводит к 

необходимости решать другие задачи. Освещение, которое создано природой, 

называется естественным. Во внутренних пространствах зданий естественное 

освещение осуществляется через верхние и боковые светопроемы. 
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Спектральный состав естественного освещения внутренних пространств 

отличается от спектрального состава светового потока снаружи из-за разных 

заполнений световых проемов. Для количественной оценки естественного 

освещения существует коэффициент естественной освещенности. 

Неравномерность освещения. По этому признаку помещения 

дифференцируются в двух группах: помещение, в которых требуется 

равномерная освещенность рабочей поверхности; помещение, в которых 

требования к неравномерности освещенности определяются необходимостью 

лучше выделить рассматриваемый предмет за счет адаптации глаза. 

Проектировщики стремятся создаться условия, в которых фон 

равномерной яркости занимает значительную часть поля зрения и воздействует 

на человека некоторое время (яркость фона L) совпадает с яркости адаптации.  

Когда расчетное поле с яркостью (L) имеет малый угловой радиус β при 

темном окружении, острота зрения зависит от β и значение уменьшается с 

уменьшением β. Понижает остроту зрения и более яркое окружение. 

Отрицательно влияют и более яркие пятна на периферии поля зрения. Никакое 

освещение не создает равномерной освещенности окружающей внутренней 

среды или одинакового уровня яркости их. Неравномерность освещения 

необходимо контролировать, рассчитывать, регулировать. И это является одной 

из основных задач комфортного освещения. 

Ослепленность. Появление ярких пятен во помещении здания, которые 

влияют на функции зрения, называется ослепленным источником. 

Показатель ослепленности (Р) – критерий слепящего действия источника 

света, который определяется выражением:  

        

где S - коэффициент ослепленности, равный V1 /V2; V1  – видимость 

объекта наблюдения при экранировании блеских источников света; V2 – 

видимость объекта наблюдения при наличии блеских источников света в поле 
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зрения. При проектировании показатель ослепленности рассчитывается 

инженерным способом.  

Блеск источника света ослепляет (повышается пороговый контраст (К). 

Пороговый контраст (Кв) создает вуалирующую яркость (Lв). 

            

Это отношение является основанием для введения показателя блёскости 

          

Величина Lв  вычисляется по рекомендации Международной комиссии по 

освещению            ,       

где Е – освещенность от блёского источника, лк; θ – угол между 

направлением на блёский источник и зрительной осью наблюдателя; mв – 

постоянный коэффициент. 

Дискомфорт – наличие в поле зрения ярких пятен, превышающие 

яркость адаптации и вызывающие неприятные ощущения. В строительных 

нормах Украины обозначен и определяется зрительный дискомфорт. 

Зрительный дискомфорт - это ощущение неудобства или напряжения.  

Приложение государственных строительных норм Украины 

«Естественное и искусственное освещение» имеет показатель дискомфорта Μ.  

Показатель дискомфорта является критерием оценки некомфортной 

блистательности.  Показатель дискомфорта вызывает неприятные ощущения 

при распределении яркости в поле зрения и определяется формулой: 

5,0

ад0

5,0

.

.

L

L
М c




  → min, 

где Lc – яркость сверкающего источника, кд/м2; ω – угловой размер 

сверкающего источника, стер; φо  – индекс позиции сверкающего источника 

относительно линии зрения; L ад – - яркость адаптации, кд/м2.  
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Из количественных методов определения дискомфорта существует 

известный метод М.М. Епашникова [19]: 

,   

где   - яркость пятна;   – размер светового пятна (телесный угол), ср;  

  – яркость адаптации;  – индекс позиции [20].  

Комфортные условия - это функциональные и экологические критерии в 

архитектуре. Функциональный комфорт рассматривается как оптимальный 

функциональное состояние. Функциональный комфорт (как системное 

образование) включает в себя два базовых компонента - психологический и 

физиологический. 

 Создание световой комфортной среды для жизни человека вполне 

возможно. Комфортная среда - это система, обеспечивающая функциональный, 

визуально-эстетический комфорт в среде интерьера и экстерьера [21]. 

 Экономически выгодные системы перераспределения светового потока, 

которые имеют специальные заполнения оконных проемов.  Свет направляется 

дальше от окна (вглубь помещения).  Увеличивается равномерность освещения, 

увеличиваются габариты помещения [22]. Европейские архитекторы, 

дизайнеры, инженеры используют для расчета освещенности компьютерные 

методы [23]. При проектировании показатель зрительного дискомфорта и 

комфорта рассчитывается инженерным методом. 

Одной из основных задач исследования - предложить расчет показателя 

зоны комфорта С. Диаграмма для нахождения зоны дискомфорта дает 

возможность найти зону комфорта световой среды (рис.1) [24]. 
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Рис. 1. Диаграмма для определения зоны комфорта 

Показателем зоны комфорта С (рис.1) является критерий оценки 

комфортной блескости. Показатель зоны комфорта влияет на благоприятную 

световую среду в интерьере, создает оптимальный подбор параметров 

освещения и определяется математическим выражением: 

, 

где Тс – цветовая температура излучателя (температура Планка черного 

тела); 

Еm - свободный коэффициент освещенности (Еm = 8, 25, 130 ... - 

диаграмма для нахождения зоны комфорта); А1 – кривая зоны дискомфорта при 

недостаточнойосвещенности (А1= Тс ); А2 – кривая зоны дискомфорта при 

мощной освещенности (А2= Тс
2 + Еm); (А2 - А1) – комфортный интервал 

освещенности [25]. 

Выводы и перспективы дальнейшего развития. В результате 

исследования были выявлены основные характеристики освещения; раскрыты 

особенности формирования комфортной архитектурной световой среды; 

проанализированы показатели: ослепленность, неравномерность освещения, 

дискомфорт освещения; определены компоненты освещенного пространства; 

указаны способы расчета комфортных условий освещения. Световой комфорт - 
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это главный фактор, от которого напрямую зависит возможность постижения 

окружающей действительности.  Он содержит в себе большое количество 

коннотаций и остается объектом пристального внимания философов, 

представителей различных видов искусства и архитекторов на протяжении 

всего периода существования человечества. Исследована эволюция 

теоретического знания в области понимания роли мирового комфорта в 

архитектуре. Указанные этапы формирования архитектуры света, 

характеризуются определенным комплексом представлений о свете в контексте 

философии, культуры и науки.   

Сформулированы принципы формирования архитектурно 

художественного образа внутреннего пространства зданий средствами света: 

свет как средство трансляции смыслов; свет как фактор, стимулирующий 

движение; свет как средство выявления взаимодействия внутреннего и 

внешнего пространства; свет как материал строительства зрительных образов; 

свет как инструмент создания особой атмосферы архитектурного пространства. 

Предложен расчет показателя зоны комфорта для усовершенствования и 

дополнения нормативных документов по освещению, от которого зависит 

решение проблем обеспечения качественной архитектурной световой среды. 

Свет в архитектурной теории и практике изучен в рамках светологии. 

Интерпретация процесса взаимодействия света и архитектуры дает 

возможность объективизировать субъективные процессы восприятия человеком 

комфортной световой среды. Проведен комплексный анализ творчества 

современных архитекторов, которые используют свет как средство 

формирования архитектурно-художественной комфортной среды.  

Выявлены аспекты творческой деятельности современных 

исследователей: метафизический; поведенческий (что влияет на психическое и 

эмоциональное состояние и поведенческие реакции людей); контекстуальный 

(направлен на выявление взаимодействия архитектурных объектов и 

контекста); эстетический (выявляет эстетические качества материалов); 
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эмоциональный (направлен на достижение особой атмосферы архитектурного 

пространства). 

Проведенное исследование не исчерпывает все вопросы взаимодействия 

освещенности и пространства. Дальнейшего изучения требуют вопросы, 

связанные с компьютерным моделированием световой среды, основанное на 

данных о световом климате местности. Компьютерная модель позволяет с 

высокой точностью прогнозировать состояния освещенности, давая 

возможность архитекторам взвешенно подходить к созданию образа 

архитектурного пространства.  

Малоизученными остаются вопросы, связанные с экологией света. 

Перспективным направлением является исследование связи эмоционального 

состояния людей с созданной естественным светом атмосферой архитектурного 

пространства, а также изучением поведенческих реакций человека на 

восприятие света.  

Актуальной темой дальнейших разработок является систематизация 

технических средств, применяемых в современном архитектурном 

проектировании, для достижения определенных качеств естественного света в 

пространстве. Отдельного внимания заслуживают технические и эстетические 

возможности, открывающиеся при использовании инновационных 

светокомпозитных материалов и световодов. Детального изучения требует тема  

взаимосвязи естественного и искусственного освещения, их 

взаимовлияние в исторической перспективе, а также возможность 

трансформировать, дополнять и дублировать свойства друг друга. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

УДК 546.185 

ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ ПОДВІЙНОГО ПОЛІФОСФАТУ 

NaMn(PO3)3 ТА ЙОГО СТРУКТУРА 

 

Галімова В.М., Лаврик Р.В.  

кандидати хімічних наук, 

НУБіП України 

 

Анотація. Підібрані оптимальні умови для вирощування монокристалів 

сполуки NaMn(PO3)3. Проведено повне рентгеноструктурне дослідження 

монокристалів синтезованого подвійного поліфосфату NaMn(PO3)3. 

Структура сполуки відноситься до орторомбічній сингонії, пр. гр. P212121, і 

має параметри кристалічної решітки: a=14,446(2), b=14,463(2), c=14,522(3) Å, 

V=3034 Å3, Z=16, вирах=2,757 г/см3. Встановлені особливості кристалічної 

будови синтезованого фосфату. Синтезована сполука досліджена методами: 

РФА, РСА, ДТА, ЕСДВ, ЕПР та ІЧ-спектроскопії, проведено її повний хімічний 

аналіз. 

Ключові слова: подвійні фосфати, ІЧ-спектроскопія, РСА, вирощування 

монокристалів, кристалізація з розплаву. 

 

ВИРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ ДВОЙНОГО ПОЛИФОСФАТА 

NaMn(PO3)3  И СТРУКТУРА 

 

Галимова В.М. 

кандидат химических наук, доцент НУБиП Украины  

      Лаврик Р.В. 

кандидат химических наук, доцент НУБиП Украины 



45 

 

Аннотация. Подобраны оптимальные условия для виращивания 

монокристаллов соединения NaMn(PO3)3. Проведено полное 

рентгеноструктурное исследование монокристаллов синтезированного 

двойного поиіфосфата NaMn(PO3)3. Структура соединения относится к 

орторомбической сингонии, пр. гр. P212121, и имеет параметры 

кристаллической решетки: a=14,446(2), b=14,463(2), c=14,522(3) Å, V=3034 Å3, 

Z=16, рас=2,757 г/см3. Установлены особенности кристаллического строения  

синтезированного фосфата. Синтезированное соединение исследовано 

методами: РФА, РСА, ДТА, ЭСДВ, ЭПР и ИЧ-спектроскопии, проведено его 

полный химический анализ. 

Ключевые слова: двойные фосфаты, ИЧ-спектроскопия, РСА, 

виращивание монокристаллов, кристаллизация с расплава. 

 

GROWING AND X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF SINGLE-

CRYSTALS OF DOUBLE PHOSPHATE NaMn(PO3)3 

 

Galimova V.M., Lavrik R.V. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 

17 Heroyiv Oborony st., 03041, Kyiv, Ukraine 

E-mail: ruslan_lav@ukr.net 

 

Abstract. Optimum conditions for the growing of single crystals of 

NaMn(PO3)3 compound have been selected. Complete X-ray diffraction analysis has 

been performed to study synthesized double polyphosphate NaMn(PO3)3. Structure of 

the double phosphate belongs to the orthorhombic crystal system, space group 

Р212121, lattice parameters: a=14.446(2), b=14.463(2), c=14.522(3) Å, V=3034 Å3, 

Z=16 calc.=2.757 g/cm3. Structural features of single crystal of synthesized 

phosphate have been determined. The compound has been studied using XRD/RSA, 
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DTA, ESDR, EPR and IR spectroscopy techniques along with complete chemical 

analysis. 

Key words: double phosphates, IR spectroscopy, XRD/RSA, XRF, growing of 

single crystals, flux crystallization of phosphate. 

 

Вступ. За останній час проведено багато різнобічних досліджень по 

синтезу і дослідженні властивостей фосфатів [1-3]. Фосфатні сполуки лужних 

та полівалентних металів можуть мати цінні електрофізичні характеристики, 

особливо ті з них, що мають в своєму структурному каркасі з’єднані через 

вершини октаедра полівалентного елемента [4]. Це ряд фосфатних сполук, що 

мають структуру дуже відомого нелінійно-оптичного кристалу KTP [5] та 

подвійні фосфати різних типів - MIMIIPO4, MIMII(PO3)3, MI
2M

IIP2O7, 

MI
2M

II(PO3)4, М
ІMІІ

4(РО4)3, M
I
3M

III(PO4)2, M
I
3M

IІІ
2(PO4)3, M

IMIIIP2O7, M
IMIII(PO3)4 

та МIMn6(P3О10)(Р2О7)2 [6]. Дослідження властивостей фосфатних сполук, 

синтез нових матеріалів на їх основі завжди становить інтерес вчених [7-9]. 

Модифікування та зміни в складі та структурі ряду фосфатних сполук дозволяє 

створювати функціональні матеріали, які застосовуються в багатьох галузях 

сучасної науки та техніки. 

Відомий і найбільш поширений спосіб отримання подвійних фосфатів 

лужних та 3d-металів є метод синтезу сполук з розплавів фосфатних та 

фторидофосфатних систем лужних металів, шляхом спонтанної кристалізації 

при повільному охолодженні [10, 11]. Необхідно зазначити, що розплави типу 

М2O-P2O5-MеxOy (де М – Li, Na, K) є не тільки універсальними розчинниками 

оксидів полівалентних металів та виступають реакційним середовищем для 

синтезу різних подвійних фосфатів. Такий метод синтезу має деякі суттєві 

переваги, в порівнянні з іншими (ПФК, твердофазний синтез [12, 13]), і при 

програмованому охолодженні дає змогу отримувати речовини у вигляді якісних 

і високочистих кристалів, з високими виходами продуктів взаємодії. Це 

відображається на фізико-хімічних характеристиках синтезованих речовин та 
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можливості та перспективах створення матеріалів на їх основі. 

Ціль даної роботи – встановити оптимальні умови синтезу подвійного 

поліфосфату NaMn(PO3)3 та дослідити його фізико-хімічні характеристики та 

кристалічну будову. 

Експериментальна частина. Для приготування розплавів в області 

співвідношень M2O:P2O5<1,0 (де M – Li, Na, K), використовували гідрофосфат 

амонію (NH4)2HPO4 або NH4H2PO4 кваліфікації ч.д.a. При приготуванні 

розплавів з мольними співвідношеннями M2O:P2O5>1,0 використовували 

відповідні дифосфати та метафосфати лужних металів. 

Взаємодію та розчинність оксиду мангану (ІІІ) в системі Na2O-P2O5-

Mn2O3 вивчали у діапазоні температур 923-1073 К. Мольні співвідношення 

Na2O:P2O5 змінювали в інтервалі від 0,5 до 1,5. Концентрацію Mn2O3 у вихідних 

розплавах досліджуваної системі змінювали в інтервалі 5,0-27,0% мас. 

Використовували метод повільного охолодження розплавів, гомогенізованих 

при високих температурах. Для цього використовували шахтні печі СШОЛ-116 

з автоматичним регулятором швидкості підйому та зниження температури 

"РиФ-101", який дозволяє регулювати швидкість охолодження в діапазоні 1-20 

град/год. 

Вихідні суміші системи Na2O-P2O5-Mn2O3 готували, використовуючи 

безводні реагенти NaPO3, Na4P2O7 та NH4H2PO4 (або (NH4)2HPO4) кваліфікації 

ч.д.а, змішуючи їх в розрахованих кількостях з наступним обезводненням та 

сплавленням при температурі 750-800 С. Експерименти виконували таким 

чином - для одержання розплавів з заданими мольними співвідношеннями 

M2O:P2O5 вихідні суміші розрахованих кількостей реагентів (фосфати лужних 

металів та амонію) ретельно перетирали в агатовій ступці і поміщали в 

платинові тиглі, прожарювали на полум’ї газового пальника до повного 

видалення летких речовин. Потім тиглі поміщали в піч шахтного типу і 

гомогенізували розплави при температурі 923-1073 К. Гомогенні розплави 

Na2О-Р2О5 поступово насичували оксидом мангану (ІІІ) при вибраній 
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температурі протягом 7-10 годин, до встановлення рівноваги між рідкою та 

кристалічною фазами.  

При відповідних температурах відбирали проби рідких рівноважних фаз 

та аналізували їх на вміст мангану титриметрично (пряме титрування). Решту 

розплаву кристалізували, повільно охолоджуючи зі швидкістю 2,5-10 град/год, 

до температури кристалізації, яка встановлювалась візуально (поява кристалів 

на поверхні або по всьому об’єму розплаву). Одержані кристалічні фази 

відмивали розведеними розчинами мінеральних кислот, промивали ацетоном, 

сушили і піддавали аналізу. 

У розплави з різним співвідношенням Na2O:P2O5 вносили Mn2O3 і 

сплавляли їх при підвищеній температурі в платинових тиглях до гомогенного 

стану протягом 2-4 годин при періодичному перемішуванні. Фазові рівноваги 

досліджувались візуально-політермічним методом. Рівноважні рідкі фази 

відділяли від кристалічних шляхом зливання, а рештки розплаву відмивали 

розбавленими розчинами мінеральних кислот. Тверді кристалічні фази 

ідентифікували з використанням кількісного хімічного та фізико-хімічних 

методів аналізу. У злитих рівноважних рідких фазах визначали вміст оксиду 

мангану (ІІІ). 

Для одержання монокристалів подвійного фосфату кристалізацію 

проводили в умовах температурного градієнту 10-15 С/см в інтервалі 953-1243 

К при швидкості охолодження 2-5 град./год.; об’єм платинового тигля складав 

100-150 мл, маса розплаву системи 40-60 г. Для кількісного визначення вмісту 

фосфору, мангану та лужного металу наважки твердих фаз переводили в 

розчинний стан. 

Для цього застосовували дві методики: у першому випадку наважку 

речовини розчиняли в розведеному або концентрованому розчині соляної або 

азотної кислоти, при слабкому нагріванні на полум’ї газового пальника з 

наступним охолодженням та переведенням в мірні колби. Такі розчини 

піддавалися хімічному аналізу: вміст фосфору  визначали титриметрично за 
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відповідною методикою, вміст мангану – прямим титруванням. У іншому 

випадку наважку сплавляли з п’ятикратним надлишком Na2CO3 в платиновому 

тиглі при температурі 1223 К протягом 20-30 хв. Потім вилуговували сплави 

розведеною азотною кислотою (1:3 або 1:1), переносили в мірні колби та 

піддавали хімічному аналізу за відповідними методиками. 

Атомно-абсорбційний аналіз на вміст натрію в подвійному фосфаті 

NaMn(PO3)3 проводили на спектрофотометрі С-302. Розклад проби 

кристалічних фаз проводили розчиненням в мінеральних кислотах та 

послідуючим визначенням, відносні помилки яких складали 1-2%. 

Вміст Mn2O3 в рівноважних рідких фазах системи Na2O-P2O5-Mn2O3 при 

різних мольних відношеннях Na2O:P2O5 при температурі 923, 1073 та 1173 К 

наведений на рис. 1. На кривих розчинності оксиду мангану (ІІІ) 

спостерігається декілька чітко виражених екстремумів, які свідчать про складну 

хімічну взаємодію в системі. Максимальна розчинність Mn2O3 в системі Na2O-

P2O5-Mn2O3 становить 26,0% мас. для розплаву з мольним співвідношенням 

Na2O:P2O5 рівним 1,20. При мольних співвідношеннях Na2O:P2O5 від 0,5 до 0,83 

(заштрихована частина) утворюється подвійний триметафосфат NaMn(PO3)3. 

Підібрано оптимальні умови для вирощування його монокристалів великих 

розмірів. 

Розплави, масою 8 г, з мольним співвідношенням Na2O:P2O5 рівним 0,5, 

насичували оксидом мангану (ІІІ) (1,5 г) при температурі 900С та 

гомогенізували 3-4 години. При поступовому пониженні температури з 1173 К 

до 973 К за 24 години з розплавів відкристалізовували монокристали 

NaMn(PO3)3, відмивали їх від залишків розтопу розчином розбавленої соляної 

кислоти та промивали водою, висушували при кімнатній температурі. 

Отримували біло-рожеві кристали розмірами від 0,5 до 2 мм, які не розчинялися 

в HCl та НNO3. 

Кристалічну будову нового подвійного фосфату NaMn(PO3)3 було 

встановлено методом рентгеноструктурного аналізу. Рентгеноструктурне 
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дослідження білих кристалів ромбічного габітусу розмірами 0,1х0,019х0,2 мм 

проведено на дифрактометрі "Siemens P3/PC" в молібденовому випромінюванні 

з графітовим монохроматором. 

В результаті рентгеноструктурного дослідження одержано 3018 

рефлексів, з яких 2113 рефлекси з F > 4 (F). Інтегральні інтенсивності 

вимірювали 2: методом в інтервалі кутів 4,88º  2  50,14º при швидкості 

сканування 2-28 град/хв. Остаточне значення фактору розбіжності становить 

Rw=0,0547. Параметри кристалічної решітки уточнені по 36 рефлексах у 

діапазоні кутів 16,0º32,0º. 

Результати і їх обговорення. Порівнюючи вміст Mn2O3 у рівноважних 

рідких фазах досліджуваної системи при температурах 923 K, 1073 K and 1173 

K, можна відмітити збільшення розчинності оксиду мангану (ІІІ) в області 

більших мольних співвідношень Na2O:P2O5 (1,0-1,2). 

Згідно даних хімічного аналізу твердих фаз, які утворюються при 

кристалізації гомогенних розплавів з різними співвідношеннями Na2O:P2O5, 

вперше виділено такі сполуки: подвійний триметафосфат NaMn(PO3)3 блідо-

рожевого кольору кристалізується в досить широкому інтервалі мольних 

співвідношень Na2O:P2O5, від 0,5 до 0,83 (рис. 1, заштрихована частина); 

фосфат NaMn6(P3O10)(P2O7)2, який утворюється при мольному співвідношенні 

Na2O:P2O5 0,66 у вигляді голчастих кристалів світло-коричневого кольору.  

В розплавах Na2O-P2O5-Mn2O3 у досить вузьких межах мольних 

співвідношень Na2O:P2O5 – 0,71-0,76 в тверду фазу кристалізується олігофосфат 

мангану (ІІІ) – Mn4(P2O7)3; в інтервалі від 0,66 до 0,71 утворюються голчасті 

монокристали фосфату мангану Mn2P2O7, в частині системи з Na2O:P2O5>1,0 

утворюються монокристали Na2MnP2O7, з параметрами решітки відмінними від 

данних [14]. Подвійний фосфат NaMn3(PO4)2(P2O7) виділено в діапазоні 

мольних співвідношень Na2O:P2O5 0,76-0,91. 
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Рис. 1. Ізотерми розчинності Mn2O3 в системі Na2O-P2O5-Mn2O3. 

 

В частині системи з Na2O:P2O5>1 утворюються темно-червоні голчасті 

кристали подвійного фосфату Na2MnP2O7 (в інтервалі мольних співвідношень 

Na2O:P2O5 від 0,91 до 1,2). Кристалічні фази, які утворюються при 

співвідношеннях Na2O:P2O51,2 досить нестійкі і руйнуються (гідролізують) 

при виділенні з розплавів у слабокислому і навіть нейтральному середовищі. 

Можна припустити утворення в цьому діапазоні системи нестійких сполук 

мангану у вищих ступенях окиснення. 

Складна взаємодія проходить в розплавах з вихідними мольними 

співвідношеннями Na2O:P2O5<1,0. У досліджуваній системі, в залежності від 

температури і концентрації Mn2O3, при деяких співвідношеннях Na2O:P2O5 

спостерігається утворення декількох сполук. Так, при збільшенні концентрації 

Mn2O3 і температури у розплаві з вихідним мольним співвідношенням 

Na2O:P2O5 рівним 0,66 можна синтезувати ряд фосфатів: 

NaMn(PO3)3–NaMn6(P3O10)(P2O7)2–Mn2P2O7 

При вмісті Mn2O3 6,0-20,0% мас. в інтервалі 1193-1023 К в розплавах 

системи кристалізується подвійний фосфат NaMn(PO3)3 у вигляді блідо-
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рожевих ромбічних кристалів. Сполуку було ідентифіковано за даними ЕПР, 

ІЧ-спектроскопії та повного хімічного аналізу. 

В результаті збільшення концентрації оксиду мангану до 21,0-23,0% мас. 

у розплавах системи Na2O-P2O5-Mn2O3 в інтервалі 1193-1023 К у тверду фазу 

кристалізується складний подвійний дифосфат NaMn6(P3O10)(P2O7)2, який у 

своєму складі містить два різних фосфатних аніони. При вмісті Mn2O3 23,0-

25,0% по масі з розплаву в інтервалі 1193-1073 К можна виділити монокристали 

дифосфату мангану Mn2P2O7. Утворення зазначених сполук в досліджуваній 

системі можна інтерпретувати такими схемами:  

xNa2O  yP2O5 + Mn2O3  2NaMn(PO3)3 + x1Na2O  y1P2O5 + O2, 

0,5
y

x
0,83 

xNa2O  yP2O5 + 3Mn2O3  NaMn6(P3O10)(P2O7)2 + x1Na2O  y1P2O5 + O2, 

y

x
=0,66 

xNa2O  yP2O5 + Mn2O3  Mn2P2O7 + x1Na2O  y1P2O5 + O2, 

0,66
y

x
0,71. 

Дещо схожі процеси відбуваються в розплавах з вихідним 

співвідношенням Na2O:P2O5 рівним 0,71. При підвищенні температури розплаву 

розчинність Mn2O3 збільшується, що відображається на складі сполук які 

кристалізуються: 

NaMn(PO3)3–Mn2P2O7–Mn4(P2O7)3 

Слід відмітити, що олігофосфат мангану (ІІІ) кристалізується при 

температурі 1183-953 К (вміст Mn2O3 20,0-22,0% мас.), у порівнянні з 

дифосфатом Mn2P2O7 – 1193-1073 К (вміст Mn2O3 17,0-19,0% мас.). Перехід від 

Mn3+ до Mn2+ при пониженні температури кристалізації розплаву можна 

зобразити схемою: 

Mn4(P2O7)3  2Mn2P2O7 + P2O5 + O2 
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У розплавах в межах співвідношень Na2O:P2O5 від 0,76 до 0,91 та 

концентрації Mn2O3 15,0-19,0% мас. в інтервалі температур 1183–953 К 

утворюється кристалічна сполука NaMn3(PO4)2(P2O7), яка містить у своєму 

складі різні фосфатні аніони. Кристали подвійного фосфату Na2MnP2O7 можна 

одержати кристалізацією розплавів з мольними співвідношеннями Na2O:P2O5 в 

межах 0,91-1,2, які містять 14,0-26,0% мас. Mn2O3. 

Для підтвердження наявності Mn2+ в складі подвійного фосфату 

NaMn(PO3)3 були проведені дослідження ЕПР-спектрів на полікристалічних 

зразках. На рис. 2 наведено ЕПР-спектр полікристалів синтезованого 

подвійного фосфату, знятий при температурі 20С на спектрометрі ,,PS 100-X”. 

Лінії спектру мають характерне розширення за рахунок слабкої обмінної 

взаємодії між парамагнітними центрами [MnO6] в ланцюжку октаедрів. 

Розраховані значення тензору g для синтезованих фосфатів збігаються з даними 

магнетохімічних досліджень і лежать в межах 1,98-1,99. Одержані спектри 

електронного парамагнітного резонансу для синтезованого подвійного фосфату 

мангану (ІІ) являються типовими і характерними. 

Склад синтезованої сполуки NaMn(PO3)3 підтверджено повним хімічним 

аналізом (табл. 1). 

 

Таблиця 1. 

Дані хімічного аналізу синтезованої сполуки NaMn(PO3)3 (% мас.) 

Формула 

сполуки 

Na2O MnO P2O5 

NaMn(PO3)3 

Розр. Одерж. Розр. Одерж. Розр. Одерж. 

9,84 9,91 22,54 22,57 67,62 67,52 
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Рис. 2. ЕП- спектр NaMn(PO3)3. 

 

 

В табл. 2 наведено дані ІЧ-спектроскопії подвійного тетраметафосфату 

NaMn(PO3)3. ІЧ-спектри NaMn(PO3)3 вивчались на приладах UR-20 та UR-10 

(Carl Zeiss) в таблетках з KBr. Характеристичні смуги коливань τ (PO3) – 450 - 

500 см-1; δs,δas( P–O) +ν (MO) – 540- 590 см-1; νs (P–O–P) - 720, 800 см-1 та νаs (P–

O–P) - 920 см-1 відповідають  типовим для поліфосфатів типу MIMII(PO3)3  та 

МI
2M

II(PO3)4 [5-9]. Присутні характеристичні коливання νs Р-О-Р в області 700-

800 см-1 свідчать про наявність поліфосфатних ланцюжків з тетраедрів [РО4] в 

структурі подвійного фосфату NaMn(PO3)3.  

Термічні дослідження проводили на дереватографі Q – 1500 (Угорщина). 

Зразок нагрівали в інтервалі 293-1173 К в динамічному режимі підвищення 

температури з використанням платинових циліндричних тиглів (наважка 

сполуки становила 0,301 г, швидкість нагрівання 5 град.·хв-1). При проведенні 

дереватографічних досліджень встановлено, що подвійний фосфат NaMn(PO3)3 

конгруентно плавиться при температурі 1123 К. Кристалічну будову 

       2000                        3000                         4000                       5000  H, Гс 
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NaMn(PO3)3 досліджено методом повного РСА. Структура сполуки відноситься 

до орторомбічній сингонії, пр. гр. P212121, і має параметри кристалічної 

решітки: a=14,446(2), b=14,463(2), c=14,522(3) Å, V=3034 Å3, Z=16, вирах=2,757 

г/см3.  

Таблиця 2. 

ІЧ-спектр сполуки (см-1) 

Віднесення 

частот 

Формула сполуки 

NaMn(PO3)3 

τ (PO3) 

колив.гратки 

455 ср. 

470 ср. 

480 ср. 

490 ср. 

δs P–O 

δas+ν MO 

540 пл. 

550 сл. 

560 ср. 

585 ср. 

νs P–O–P 700 сл. 

720 ср. 

730 сл. 

745 ср. 

770 ср. 

800 с. 

νas P–O–P 930 с. 

973 ср. 

νs PO4 

νas PO4 

 

νs PO2 1045 с. 

1095 с. 

 

νas PO2 1138 с. 

1166 c. 

1260 о.с. 

 

У масив даних було введено поправку на фактор Лоренца та приведена 

емпірична корекція на поглинання. Розрахунок структури NaMn(PO3)3 

виконано у анізотропному наближенні теплових параметрів для всіх атомів 

[15]. Позиційні параметри атомів з стандартними відхиленнями наведені у табл. 
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3. На рис. 3 зображена проекція структури подвійного фосфату NaMn(PO3)3 на 

площину хz. Структура NaMn(PO3)3 каркасна і побудована з октаедрів [MnO6] 

і [NaO6] та нескінченних поліфосфатних ланцюжків (PO3)

 . Поліфосфатні 

ланцюжки мають надзвичайно великий період повторюваності з 24 тетраедрів 

[РО4] і направлені вздовж [100] навколо гвинтової осі 21. Атоми мангану 

оточені кінцевими атомами оксигену тетраедрів [PO4]. Довжина зв’язків Mn-O 

та Na-O в октаедрах [MnO6] i [NaO6] наведені табл. 4. Присутність статистично 

невпорядкованих атомів Na(3), Na(4) та Na(4А) в пустотах структури 

обумовлює деякі фізичні властивості синтезованих подвійного фосфату, 

зокрема, іонну провідність. 

Таке поєднання структурних фрагментів призводить до "стягування" 

октаедрів поліфосфатними ланцюжками з тетраедрів [PO4], внаслідок чого 

формується жорсткий каркас структури NaMn(PO3)3. Заміщення атомів натрію 

на літій в структурі, на нашу думку, можна використати для створення каналів 

в пустотах, що призведе до підвищеної йонної провідності cполуки. Це може 

бути використано для створення нових функціональних матеріалів на основі 

подвійного поліфосфату NaMn(PO3)3. 

Таблиця 3. 

Координати атомів (104) і еквівалентні теплові поправки (Å2103) для 

структури NaMn(PO3)3. 

Атом x/a y/b z/c Ueq 

Mn(1) 8842(4) 3613(3) 1228(4) 7(7) 

Mn(2) 3748(4) 6249(4) 1224(4) 10(8) 

Mn(3) 3747(4) 3720(4) 3760(4) 10(8) 

Mn(4) 1319(4) 1131(3) 1286(3) 4(6) 

Na(1) 10050(1) 10(1) -170(1) 11(3) 

Na(2) 5030(1) -60(1) -10(2) 21(4) 

Na(3) 7540(1) 2520(1) 2480(1) 23(3) 

Na(4) 2470(1) 2590(1) 2540(1) 21(3) 

P(1) 5273(7) 5217(8) 2645(7) 15(2) 

P(2) 7258(6) 5010(6) 2217(5) 9(1) 

P(3) 7456(5) 5227(6) 0207(6) 3(1) 



57 

 

P(4) 7229(5) 7234(5) -196(5) 3(9) 

P(5) 5260(5) 7401(6) -273(5) 6(1) 

P(6) 4971(6) 7690(1) -2257(8) 25(2) 

P(7) 5270(1) 9850(1) -2370(1) 52(5) 

P(8) 7224(7) 9899(8) -2724(9) 20(2) 

P(9) 7380(5) 9777(6) -4766(7) 7(1) 

P(10) 7709(5) 7739(6) -4919(4) 2(1) 

P(11) 9675(4) 7550(6) -4761(5) 6(1) 

P(12) 10130(8) 7742(6) -2727(6) 13(2) 

O(1) 4750(2) 4680(1) 3350(1) 10(3) 

O(2) 6310(2) 4790(2) 2620(2) 18(4) 

O(3) 5530(2) 6260(2) 3040(2) 16(4) 

O(4) 4730(2) 5270(2) 1770(2) 22(5) 

O(5) 7020(1) 5360(1) 1170(1) 13(3) 

O(6) 7750(1) 4100(1) 2180(1) 3(2) 

O(7) 7720(1) 5830(1) 2730(1) 6(3) 

O(8) 7720(1) 6240(1) -110(1) 3(2) 

O(9) 8340(2) 4720(2) 290(2) 13(4) 

O(10) 6700(2) 4920(2) -450(2) 18(4) 

O(11) 7680(1) 7700(1) -960( 1) 10(3) 

O(12) 7230(2) 7670(2) 810(1) 10(3) 

O(13) 6250(1) 6980(1) -490(1) 2(2) 

O(14) 4750(2) 7480(1) -1210(2) 18(4) 

O(15) 4890(1) 6590(1) 290(1) 8(3) 

O(16) 5340(1) 8340(1) 130(1) 3(2) 

O(17) 5720(4) 8740(4) -2290(4) 8(2) 

O(18) 4140(3) 7760(3) -2790(2) 44(7) 

O(19) 5700(2) 7140(2) -2540(2) 20(4) 

O(20) 4770(2) 9760(2) -3240(1) 7(3) 

O(21) 4810(2) 10260(2) -1640(2) 26(5) 

O(22) 6200(4) 10130(3) -2470(2) 54(9) 

O(23) 7640(2) 10830(2) -2930(2) 13(3) 

O(24) 7570(3) 9290(3) -2150(3) 16(1) 

O(25) 7010(1) 9500(1) -3750(1) 14(3) 

O(26) 6550(1) 10220(1) -5190(1) 3(2) 

O(27) 8310(1) 10130(1) -4660(1) 7(3) 

O(28) 7370(1) 8740(1) -5230(1) 11(3) 

O(29) 8660(1) 7880(1) -4450(1) 7(2) 

O(30) 7760(1) 7200(1) -5780(1) 4(2) 

O(31) 7090(1) 7430(1) -4130(1) 7(3) 

O(32) 9610(1) 6620(1) -5230(2) 9(3) 

O(33) 10200(2) 8380(2) -5070(2) 23(5) 
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O(34) 10060(1) 7220(1) -3730(1) 8(3) 

O(35) 9250(1) 7760(1) -2300(1) 5(3) 

O(36) 10880(1) 7260(1) -2240(1) 7(2) 

 

 

Рис. 3. Проекція структури NaMn(PO3)3 на площину xz. 

 

Таблиця 4. 

Довжини зв’язків (Å) в структурі NaMn(PO3)3. 

Відстань Å Відстань Å 

Mn(1)-O(6) 2,202 Na(2)-O(16) 2,352 

Mn(1)-O(9) 2,222 Na(2)-O(21) 2,424 

Mn(1)-O(19) 2,183 Na(2)-O(27) 2,442 

Mn(1)-O(21) 2,233 Na(2)-O(33) 2,453 

Mn(1)-O(31) 2,082 Na(3)-O(6) 2,343 

Mn(1)-O(33) 2,203 Na(3)-O(11) 2,293 

Mn(2)-O(4) 2,153 Na(3)-O(19)  2,593  

Mn(2)-O(11) 2,192 Na(3)-O(24) 2,675 

Mn(2)-O(15) 2,182 Na(3)-O(31) 2,383 

Mn(2)-O(24) 2,304 Na(3)-O(35)  2,623  

Mn(2)-O(26) 2,152 Na(4)-O(7) 2,573 

Mn(2)-O(35) 2,232 Na(4)-O(12) 2,413 

Mn(3)-O(1) 2,082 Na(4)-O(18) 2,424 

Mn(3)-O(12) 2,162 Na(4)-O(23)  2,363  

Mn(3)-O(16) 2,142 Na(4)-O(30) 2,622 
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Mn(3)-O(23) 2,092 Na(4)-O(36) 2,422 

Mn(3)-O(27) 2,202 P(1)-O(1) 1,482 

Mn(3)-O(36) 2,092 P(1)-O(2) 1,623 

Mn(4)-O(7) 2,032 P(1)-O(3) 1,653 

Mn(4)-O(10) 2,022 P(1)-O(4) 1,483 

Mn(4)-O(18) 2,194 P(2)-O(2) 1,513 

Mn(4)-O(20) 2,142 P(2)-O(5) 1,632 

Mn(4)-O(30) 2,162 P(2)-O(6) 1,492 

Mn(4)-O(32) 2,152 P(2)-O(7) 1,552 

Na(1)-O(1) 2,393 P(3)-O(5) 1,532 

Na(1)-O(10) 2,553 P(3)-O(8) 1,572 

Na(1)-O(15) 2,332 P(3)-O(9) 1,462 

Na(1)-O(20) 2,813 P(3)-O(10) 1,502 

Na(1)-O(26) 2,332 P(4)-O(8) 1,602 

Na(1)-O(32) 2,443 P(4)-O(11) 1,452 

Na(2)-O(1) 2,443 P(4)-O(12) 1,582 

Na(2)-O(9) 2,523 P(4)-O(13) 1,522 

P(5)-O(13) 1,582 P(9)-O(25) 1,602 

P(5)-O(14) 1,543 P(9)-O(26) 1,482 

P(5)-O(15) 1,522 P(9)-O(27) 1,442 

P(5)-O(16) 1,472 P(9)-O(28) 1,632 

P(6)-O(14) 1,583 P(10)-O(28) 1,582 

P(6)-O(17) 1,866 P(10)-O(29) 1,542 

P(6)-O(18) 1,424 P(10)-O(30)  1,462  

P(6)-O(19) 1,383 P(10)-O(31) 1,522 

P(7)-O(17) 1,736 P(11)-O(29) 1,602 

P(7)-O(20) 1,443 P(11)-O(32)  1,502  

P(7)-O(21) 1,373 P(11)-O(33) 1,483 

P(7)-O(22) 1,415 P(11)-O(34) 1,662 

P(8)-O(22) 1,565 P(12)-O(3) 1,613 

P(8)-O(23) 1,512 P(12)-O(34)  1,632  

P(8)-O(24) 1,304 P(12)-O(35) 1,412 

P(8)-O(25) 1,623 P(12)-O(36) 1,462 

 

ВИСНОВКИ. У розплавах системи Na2O-P2O5-Mn2O3 в діапазоні 

температур 923-1173 К виділено область кристалізації нового подвійного 

фосфату NaMn(PO3)3 – співвідношення Na2O:P2O5 рівне 0,5 (вміст Mn2O3 6,0-
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20,0% мас.). При цьому підібрано оптимальні умови для вирощування 

монокристалів сполуки з високим виходом (понад 45% мас.), розміри яких 

сягали 1-3 мм. Фосфат був досліджені рядом фізико-хімічних методів, 

встановлена температура плавлення NaMn(PO3)3 (850 С) та проведено його 

повний хімічний аналіз. Проведено повний РСА синтезованого подвійного 

фосфату NaMn(PO3)3 та встановлено особливості його кристалічної будови: в 

стуктурі присутні cтатистично невпорядковані атоми лужного металу з 

характерним координаційним числом (6); рекордний період повторюваності 

тетраедрів [PO4] у поліфосфатних ланцюжках структури становить 24; каркас 

сполуки містить ,,тунелі,,, які можна можна використовувати і ,,модифікувати,, 

щодо заміщення атомів Na на значно менший за розмірами атом Li. Такі 

отримані результати мотивують до подальшого дослідження подвійного 

фосфату NaMn(PO3)3 та створенні матеріалів на його основі, використовуючи 

сучасні методи та технології. 
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 У ВИХОВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  
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Донецький національний університет імені Василя Стуса, 

Магістрантка кафедри прикладної математики 

 

 

Анотація. Трансформація сучасної освіти вимагає нових підходів до її 

організації й, у тому числі, до позакласної роботи. У статті проаналізовано 

різні підходи до визначення поняття «позакласна робота» та на основі їх 

вивчення  узагальнено власний підхід до змісту цього терміну. Доведено, що 

позакласна робота пов’язана з необхідністю виховання творчої особистості 

учня, створенням умов для розвитку його інтересів та самореалізації. 

Виокремлено умови спільної продуктивно-творчої діяльності вчителя і учнів в 

процесі позакласної роботи та визначено оптимальні методичні підходи до її 

організації. Презентовано досвід автора з організації позакласної роботи з 

математики, яка спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості 

учня. 

Ключові слова: позакласна робота, математика, творча особистість, 

самореалізація, інтерес до математики. 

 

РОЛЬ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В ВОСПИТАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 
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Аннотация. Трансформация современного образования требует новых 

подходов к его организации и, в том числе, к внеклассной работе. В статье 

проанализированы различные подходы к определению понятия «внеклассная 

работа» и на основе их изучения обобщен собственный подход к смысловому 

содержанию этого термина. Доказано, что внеклассная работа связана с 

необходимостью воспитания творческой личности учащегося, созданием 

условий для развития его интересов и самореализации. Сформулированы 

условия совместной продуктивно-творческой деятельности учителя и 

учеников в процессе внеклассной работы и определены оптимальные 

методические подходы к ее организации. Презентуется опыт автора по 

организации внеклассной работы по математике, направленной на развитие 

творческого потенциала личности ученика. 

Ключевые слова: внеклассная работа, математика, творческая 

личность, самореализация, интерес к математике. 

 

THE ROLE OF EXTRACURRICULAR WORK IN MATHEMATICS 

IN THE EDUCATION STUDENT’S CREATIVE PERSONALITY 

 

Dubynets A.A.  

Vasyl Stus Donetsk national University 

Master of the Department of applied mathematics 

 

Abstract. The transformation of modern education requires new approaches to 

its organization, and including, to extracurricular work. The article analyzes 

different approaches to defining of “extracurricular work” and generalizes its own 
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approach to the semantic content of this term, based on their study. It is proved that, 

the extracurricular work is associated with the need to educate the student’s creative 

personality, creation of conditions for the development of his interests and self-

realization. The conditions of the joint productive and creative activity of the teacher 

and students in the process of extracurricular work are formulated and the optimal 

methodological approaches to its organization are determined. The author’s 

experience in organizing extracurricular work in mathematics, which is aimed at 

developing the creative potential of a student’s personality, is presented. 

Keywords: extracurricular work, mathematics, creative personality, self-

realization, interest in mathematics.  

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку освіти велику увагу 

приділяють її трансформації, пошуку нових шляхів підвищення ефективності 

навчального процесу, створенню оптимальних умов для розвитку й 

самореалізації особистості. Таке завдання постає перед кожним освітянином й, 

особливо, перед керівниками навчальних закладів, які контролюють 

навчальний процес у цілому та роботу кожного вчителя зокрема.  Керівник 

освітнього закладу розуміє, що педагогічний процес не обмежується лише 

навчанням й вимагає від вчителів особливої уваги щодо діяльності школярів в 

позашкільний час. Освітяни виходять з того, що  позакласна робота володіє 

широкими можливостями виховного впливу на дитину і є невід’ємною 

частиною її виховання, що заснована на принципах добровільності, 

самостійності та покликана розвинути творчу складову учня й сприяти його 

самореалізації [1]. 

Проблема розвитку творчих здібностей учнів уже протягом багатьох 

років привертала й продовжує привертати увагу представників різних галузей 

науки: педагогіки, психології, філософії. Насамперед, це пов’язано з потребою 

в творчих особистостях, здатних ризикувати, створювати щось нове та 

знаходити творчі рішення проблем сучасності. Зміни в усіх сферах життя 
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відбуваються небувалими темпами. Отже, щоб успішно жити і діяти в 

сучасному світі людина має завжди бути готовою до змін, залишаючись 

унікальною. Розвиток творчої обдарованості учнів є однією з найголовніших 

проблем сучасного суспільства і вчителю необхідно приділяти особливу увагу 

ранньому виявленню і розвитку творчих здібностей школяра, створенню 

необхідних умов для розвитку його творчої особистості в умовах як 

навчального процесу, так і у позакласній роботі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вихованню школярів, у тому 

числі й засобами позакласної роботи, присвятили свої праці учені 

С. Гончаренко, В. Зеньковський, І. Колесник, А. Макаренко, М. Пирогов, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський, М. Фіцула, С. Шацький та інші. Проблемі 

розвитку творчого потенціалу учнів в педагогіці приділялося багато уваги в 

працях Є. Ільїної, В. Коровиної, А. Кутузова, А. Матюшкіна, С.Сисоєвої, 

М. Розумовської та ін. На сьогоднішній день ця проблема посідає одне з 

провідних місць в освіті і їй присвятили свої дослідження сучасні українські 

науковці В. Бондар, Н. Лосєва, М. Лук’янчук, К. Нечипоренко, О. Савченко, 

Ю. Тараненко, В. Федосенко, Ю. Чапюк, Л. Шпак та ін. За цих умов актуальним 

є вивчення ролі й значення  позакласної роботи з різних навчальних предметів 

й з математики, яка також має сприяти творчому розвитку особистості школяра 

і відповідати сучасним освітнім потребам.  

Мета статті полягає в аналізі підходів до визначення поняття 

«позакласна робота», умов забезпечення продуктивної творчої роботи вчителя з 

учнями у позакласній роботі з математики, презентації досвіду автора на 

позакласних заняттях з математики, спрямованих на  розвиток творчого 

потенціалу особистості учня та його самореалізації в процесі цієї діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Позакласна діяльність визначається 

ученими як певні організовані й цілеспрямовані заняття з учнями, що 

проводяться школою в позакласний час для розширення і поглиблення знань, 



66 

 

умінь і навичок, розвитку самостійності, індивідуальних особливостей, а також 

задоволення їх інтересів [2]. 

Розглянемо різні підходи до визначення вченими позакласної роботи. 

М. Фіцула описує позакласну роботу як «різноманітну освітню та виховну 

роботу, що організована в позаурочний час педагогічним колективом та 

спрямована на задоволення інтересів дітей, завдяки добровільній участі у 

різноманітній діяльності (змагання, конкурси, екскурсії, тематичні вечори, 

свята тощо» [3, с.82]. С. Гончаренко вважає, що позакласна робота є складовою 

частиною навчально-виховної роботи, однією з форм організації дозвілля учнів, 

що організовується в позаурочний час за активним сприянням та під 

керівництвом педагогічного колективу  [4, с.110]. І. Колесник описує 

позакласну роботу  «як діяльність, що за своїм змістом виходить за межі 

обов’язкових навчальних програм, здійснюється у вільний від навчання час, 

організовується на началах добровільності, самодіяльності і самоврядування 

учнів» [5, с.11]. 

Отже, ми вважаємо доцільним приєднатися до розуміння позакласної 

роботи багатьма фахівцями як невід'ємної частини освітнього процесу в школі, 

яка забезпечує справжню варіативність освіти, можливість вибору та сприяє 

підвищенню інтересу учнів до певного предмету. Для позакласної роботи не 

існує обов'язкових державних програм, подібних до тих, які визначають зміст 

навчання, здійснюваного шляхом систематичного викладання на уроках. Ми 

підкреслюємо, що значення позакласної роботи дуже велике.  При правильній 

постановці, позакласна робота сприяє підвищенню успішності учнів; дає 

можливість широкого вибору дітьми різних знань відповідно їх творчим 

нахилам та враховує їх інтерес до предмету; дозволяє організувати розумно 

дозвілля дітей; має величезне значення для розвитку світогляду дітей, відкриває 

широкий простір для розвитку дитячої творчості. Актуальною нам уявляється 

пропозиція Н. Лосєвої долучати й батьків до різноманітних форм позакласної 

роботи з математики, іноді проводити спільні цікаві заходи [6].  
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Зауважимо, що позакласна робота допомагає розкривати таланти дітей, 

підтримує інтерес до предмету й дозволяє знаходити їм шляхи самореалізації. 

При цьому в цій роботі є можливість самореалізуватися  й вчителю,  і «це 

подвійний процес: коли вчителя наслідує його учень» [7, с.12]. Завдання школи 

в цілому і кожного вчителя окремо полягає в тому, щоб вміло включити 

енергію учнів в продуману цікаву роботу, оскільки вчитель є організатором і 

безпосереднім учасником заходів, відбирає і рекомендує тематичний матеріал. 

Творча активність учителя – це найцінніша якість. Той педагог, що постійно 

прагне до самовдосконалення і самореалізації  може стати майстром 

педагогічної праці. Той учитель, який не задовольняється одноманітністю, 

проводить уроки в активній та інтерактивній формі є цікавим і себе, і 

учням [8; 9; 10; 11; 12]. 

Важливим є той факт, що під час позакласної роботи умови спільної 

продуктивно-творчої діяльності педагога та учнів мають містіти в собі: 

1. Висунення на перший план творчих і продуктивних завдань. 

2. "Занурення" в діяльність, яке передує орієнтуванню і подальшому 

виробленню окремих елементів дій, умінь, запам'ятовуванню інформації, 

накопиченню знань.  

3.Відповідність завдань логіці зростаючої креативності отримуваного 

результату, їх спрямованість на спонукання школярів до самореалізації в 

діяльності, висунення нових цілей, зміни смислових установок. Тим самим 

завдання розширюють зону найближчого творчого розвитку учнів [13]. 

В якості універсального підходу до розвитку творчих здібностей 

особистості, виступають проблемність та індивідуалізація. Психологічними 

передумовами розвитку і становлення творчої особистості є: домінування 

пізнавальної мотивації; дослідницька спрямованість активності мислення; 

можливість виведення нестандартних рішень; можливість передбачення 

результату дослідження; здатність до створення ідеальних еталонів, які могли 

забезпечити високі естетичні, етичні і інтелектуальні оцінки [14,с.125]. 
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Головна проблема, з якою стикається кожна людина протягом всього 

свого життя полягає в тому, щоб реалізувати себе, дізнатися як 

використовувати приховані творчі здібності, які є у кожної дитини, але 

реалізуються не у всіх Актуальні компетенції сьогодення, а саме мислення, 

емоційна сфера, уява, вміння висловлювати свої думки, спілкуватися, 

співпрацювати, пропонувати і реалізовувати нове, нестандартне, вирішувати 

проблеми, що визначають успішність людини в соціумі, формуються  тільки у 

творчому процесі. Сучасному суспільству потрібна людина, яка вміє 

самостійно критично мислити, вміє бачити і творчо вирішувати виникаючі 

проблеми. Такі риси надає дитині дисципліна математика. Тому дуже важливий 

при вивченні математики здійснити перехід від виконавчої, репродуктивної 

діяльності до творчої, пошукової діяльності, яка підтримує інтерес учнів до 

предмету на всіх етапах навчального процесу. Свобода вибору – 

найпотужніший стимул розвитку особистості дитини. І розвиток творчих 

здібностей учнів у позакласній роботі з математики можливо забезпечити 

наступними засобами: використання ігрових технологій, продумана 

комунікативна активність, застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій, самостійна робота з інформацією для вирішення завдань 

проблемного характеру, створення презентацій, розробка проектів, організація 

конкурсів тощо [15]. Саме такий підхід використовувався нами при організації 

позакласної роботи з учнями ЗОШ №8 міста Мирноград. 

Також ми спиралися на дослідження, що доводять важливу роль 

позакласної роботи у розвитку творчих здібностей та рис характеру 

дитини [16]: цілеспрямованість, ініціативність, допитливість, критичність, 

самостійність, наполегливість, готовність до виправданого ризику, 

працелюбність, відповідальність тощо. Ми спираємося на бажання дитини 

систематично здобувати нові знання, вміння творчо їх використовувати, 

експериментувати, досліджувати, брати участь у різноманітних квестах, 

пов’язаних з оточуючим середовищем. Позакласна робота більшою мірою, ніж 
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класна, ґрунтується на інтересі до предмету. Цей інтерес знаходить своє 

відображення в різноманітності та варіативності форм, методів, конкретних 

прикладів і завдань, що дозволяють з найбільшою ефективністю виховувати 

молоде покоління. Наприклад небайдужих учнів, патріотів своєї країни певним 

чином виховує й приклад, який ми пропонуємо після вивчення теми «Вектори».  

Виконайте обчислення за схемою та знайдіть відповідь. Оберіть назву 

місця, що відповідає правильній відповіді. 

 

 

Відповідь: Пам’ятник Жертвам Голодомору [17]. 
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Цікаво, що з великим задоволенням після виконання таких завдань учні 

пропонують свої невеличкі проєкти за усіма згаданими об’єктами й це дозволяє  

нам встановлювати міжпредметні зв’язки. Також неабиякий інтерес учнів 

викликають масові заходи. Наприклад, участь в математичній постановці не 

тільки розвиває творчі та пізнавальні здібності учнів, а й згуртовує учнівський 

колектив, виховується толерантність, шанобливого ставлення один до одного. 

Вельми цікавим є самостійне написання нашими школярами різних 

математичних казок, сценаріїв математичних вечорів тощо. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Наш досвід 

доводить, що з розвитком творчих здібностей в процесі  позакласної роботи з 

математики розвивається особистість дитини. Діти стають більш активними, 

частіше проявляють ініціативу, у них з'являється впевненість у власних силах. 

Результат можна побачити у зростанні інтересу учнів до математики, 

комунікативній активності, стабільності результатів навчання, розвитку 

творчості. Ми розуміємо, що чим активніше проявляються і розвиваються у 

виховному процесі творчі здібності школяра, тим активнішою буде його 

життєва позиція та успішнішою буде самореалізація.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И КРИТЕРИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

 

Завгородний К.В.  

Ткаченко В.А.  

Алимов Д.К.  

 

Аннотация. В работе рассматриваются интерпретационные подходы 

познания и разработки критериев энергоэффективности процессов 

стратегического развития государства на современном этапе трансформации. 

Успешная реализация мероприятий создания государства и 

трансформационных процессов в обществе невозможна без четкой стратегии 

действий на соответствующую перспективу. Такая общая (интегральная) 

национальная стратегия должна определять основные цели и приоритеты 

развития государства с учетом всех внешних и внутренних факторов и 

прогнозируемых тенденций их изменений. Основу такой стратегии должны 

составлять национальные интересы и соотнесенные с ними — фундаментальные 

ценности общества на основе причинности следствий. 

Национальные интересы — жизненно важные материальные, 

интеллектуальные и духовные ценности украинского народа как единого 

источника власти в Украине. В процессе рассмотрения национальных интересов, в 

контексте конкретных ситуаций, определяются национальные цели 

энергоэффективности развития, как стратегия поведения.  
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В современной политологии содержание понятия «стратегия» значительно 

расширилось и включает весь спектр инструментов социокультурного 

менеджмента. Чаще всего используется многоуровневое (иерархическое) 

определение стратегии, когда на высшем уровне иерархии находится общая 

стратегия национальной безопасности, которая предусматривает развитие и 

использование всех компонентов (политических, экономических, военных, 

психологических, информационных и т.п.) могущества государства для 

достижения приоритетных национальных целей в условиях мирного, 

угрожающего, чрезвычайного и военного положения. 

Ключевые слова: энергоэффективнсть, критерии, стратегия, развитие, 

приоритеты, факторы, ценности, национальные интересы 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ І КРИТЕРІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

 

Завгородній К.В. 

Ткаченко В.А. 

Алімов Д.К. 

 

Анотація. В роботі розглядаються інтерпретаційні підходи пізнання і 

розробки критеріїв енергоефективності процесів стратегічного розвитку 

держави на сучасному етапі трансформації. 

Успішна реалізація заходів державотворення і трансформаційних 

процесів в суспільстві неможлива без чіткої стратегії дій на відповідну 

перспективу. Така загальна (інтегральна) національна стратегія повинна 

визначати основні цілі та пріоритети розвитку держави з урахуванням всіх 

зовнішніх і внутрішніх факторів і прогнозованих тенденцій їх змін. Основу 

такої стратегії повинні складати національні інтереси і співвіднесені з ними - 

фундаментальні цінності суспільства на основі причинності наслідків. 
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Національні інтереси - життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і 

духовні цінності українського народу як єдиного джерела влади в Україні. В 

процесі розгляду національних інтересів, в контексті конкретних ситуацій, 

визначаються національні цілі енергоефективності розвитку, як стратегія 

поведінки. 

У сучасній політології зміст поняття «стратегія» значно розширилося і 

включає весь спектр інструментів соціокультурного менеджменту. 

Найчастіше використовується багаторівневе (ієрархічне) визначення 

стратегії, коли на вищому рівні ієрархії знаходиться загальна стратегія 

національної безпеки, яка передбачає розвиток і використання всіх 

компонентів (політичних, економічних, військових, психологічних, 

інформаційних і т.п.) могутності держави для досягнення пріоритетних 

національних цілей в умовах мирного, загрозливого, надзвичайного та воєнного 

стану. 

Ключові слова: енергоефективність, критерії, стратегія, розвиток, 

пріоритети, чинники, цінності, національні інтереси 
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Abstract. The paper considers the interpretation approaches of cognition and 

development of energy efficiency criteria for the processes of strategic development 

of the state at the current stage of transformation. 

Successful implementation of measures to create a state and transformation 

processes in society is impossible without a clear action strategy for the 

corresponding perspective. Such a general (integral) national strategy should 

determine the main goals and priorities of the state development taking into account 

all external and internal factors and the predicted trends in their changes. The basis 

of such a strategy should comprise national interests and related to them the 

fundamental values of society based on the causality of the consequences. 

National interests are the vital material, intellectual and spiritual values of the 

Ukrainian people as a single source of power in Ukraine. In the process of studying 

national interests, in the context of specific situations, national goals of energy 

efficiency development are defined as a strategy of behavior. 

In modern political science, the content of "strategy" concept has expanded 

significantly and includes the whole range of tools for socio-cultural management. 

Most often, a multilevel (hierarchical) definition of strategy is used when a general 

national security strategy is located at the highest level of the hierarchy, which 

provides for the development and use of all components (political, economic, 

military, psychological, informational, etc.) of the state’s power to achieve priority 

national goals in the conditions of peaceful, threatening, emergency and martial 

situation. 

Key words: energy efficiency, criteria, strategy, development, priorities, 

factors, values, national interests 

 

Постановка проблемы. Ключевой вопрос, без решения которого 

невозможно вести плодотворное обсуждение дальнейших путей нашего 

социально-культурного развития, можно поставить так: «существует ли 

объективный закон исторического развития человечества  вообще?» 
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Мы видим, что на этот вопрос возможно два и только два ответа — либо 

такой закон исторического развития цивилизации существует, либо такого 

закона просто нет. 

Это сразу делит всех участников обсуждения на тех, кто признает 

существование объективного закона исторического развития, и на тех, кто 

наличия такого закона не признает. 

Когда мы бросаем обвинения в «субъективизме», «волюнтаризме», в 

«администрировании» и т.п., то имеем в виду и осуждаем человека, который 

считает, что у процесса исторического развития не существует никаких законов 

и что история делается «по указанию власти». Это не совсем так. 

Если никакого объективного закона исторического развития человечества 

не существует, то историческое развитие осуществляется в форме случайного 

блуждания «по воле власть имущих». В таком случае все точки зрения на пути 

будущего развития равноправны, и в этом споре ни одной из них нельзя отдать 

предпочтения перед другой. Это означает, что любую точку зрения на 

исторический процесс мы признаем столь же законной, как и 

противоположную ей. В этом споре нет правых и неправых, как и нет 

продвижения к пониманию существующей ситуации. 

Закон исторического развития с использованием достижений 

человечества дает несубъективный критерий, который и исключает 

"субъективизм", "волюнтаризм", "администрирование" в принятии конкретных 

решений. Интересен обратный результат, если критерий, используемый в 

комплексе машинных систем для обработки данных в социально-

экономической области, выбран по произволу разработчика комплекса: тут мы 

получаем новый вид "субъективизма" и "волюнтаризма", который одет в 

"математическую тогу". 

Разработчики машинных информационных систем, пришедшие в область 

социально-экономических явлений из области естественных и технических 

наук, могут страдать слабой подготовкой в этой области. 
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С другой стороны, знатоки социально-экономических явлений могут 

страдать дефектами образования в области практического использования 

компьютерных технологий. Именно это и порождает указанное выше 

противоречие между теорией и практикой принятия решений. В данном случае 

вопрос об объективном законе исторического развития и есть вопрос о 

критерии эффективности принимаемых решений, используемом в 

автоматизированной системе управления комплексной целевой программой на 

основе информационных технологий (IT-технологий). 

Развитие социально-экономических систем сегодня все больше зависит от 

качества человеческого капитала, состояния национальной инновационной 

системы, а также от степени использования высоких энергоэффективных 

технологий в производстве. Вновь созданная стоимость определяется уже не 

столько физическими, сколько интеллектуальными ресурсами, знаниями, 

заложенными в новых продуктах, услугах и формах взаимодействия с 

потребителями. 

Роль знания в экономическом развитии отмечалась в разные периоды 

времени различными учеными. Еще А. Смит подчеркивал значение профессий, 

связанных с производством экономически полезного знания. Современными 

учеными, экономистами, физиками, политологами, социологами, 

культурологами создана система закономерности развития как 

самоуправляемых социально-экономических систем. 

Анализ основных достижений и публикаций. Наибольшее значение 

имеют фундаментальные теории непосредственного знания, появившиеся в 

XVII в. В.Ф. Асмус связывает их появление с успехами научной и практической 

деятельности. Утверждение математики в качестве универсального 

инструмента науки побудило Р. Декарта, а вслед за ним Г.В.Ф. Лейбница и Б. 

Спинозу к исследованию философских оснований всеобщности и 

универсальности математического знания. Позднее Г.В.Ф. Гегель показал 

тесную связь диалектики непосредственного и опосредствованного знания с 
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практической деятельностью человека. Тем самым утверждается видное место 

исследования интуиции не только как сугубо теоретического вопроса, но и как 

проблемы, имеющей большое отношение к практике.  

Мы также ставили задачу показать, как в современных условиях 

проблема интуиции приобретает новое значение в практической деятельности 

человека. 

Исторически первенство принадлежит интеллектуалистическим теориям, 

родоначальниками которых можно считать рационалистов XVII в. Несмотря на 

различия в теориях непосредственного знания Р. Декарта, Б. Спинозы, Г.В.Ф. 

Лейбница, в своей основе они имели утверждение об интуиции как наивысшей 

форме разумного знания. Именно это имел в виду Декарт, утверждавший 

непререкаемый приоритет «естественного света разума» над прочими формами 

знания, в частности, безусловное превосходство над дискурсивным знанием. 

Традиция интеллектуализма в теории интуиции доминировала вплоть до 

немецкой классической философии, все еще толковавшей интуицию целиком в 

интеллектуалистическом ключе. И. Кант, признававший лишь чувственную 

интуицию, допускал, тем не менее, возможность интеллектуальной интуиции в 

идеальном случае; Ф. Шеллинг, несмотря на известный оттенок мистицизма в 

его теории, и И.Г. Фихте придерживались взгляда на интуицию как на явление 

интеллектуального порядка, не говоря уже о Гегеле, чей панлогизм вообще 

утверждал неразрывность и взаимообусловленность знания непосредственного 

и опосредствованного. 

Акт получения непосредственного знания прямым усмотрением не 

укладывается в критерии классической рациональности, как они понимались, в 

том числе и философами Нового времени. Ни сам процесс получения знания, 

ни возможность его вербального выражения не доступны при интуитивном 

акте. 

Бергсон в своих трудах предстает совершенным алогистом: сама природа 

человека и характеристики его психического становления в процессе 
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филогенеза, утверждает он, приводит к тому, что человек «настраивается» на 

постижение связи вещей при помощи интеллекта. Интеллект есть орудие 

практической деятельности, и хотя даже он может дать некий отпечаток 

реальной действительности, но это все же есть лишь отпечаток, тогда как 

попытки интеллектуального познания того, что этот отпечаток производит, — 

жизни, интеллекту не удаются. Это задача интуиции, которая есть акт познания 

жизни самой себя, не сопряженный с противопоставлением субъекта познания 

объекту. Тем не менее среди всех апологий интуиции теория Бергсона, 

несмотря на популярность, наименее аргументирована и в целом менее 

теоретична, Нежели теории интеллектуалистов. 

Позиция ученых, не признающих объективного закона исторического 

развития человечества, особенно уязвима, так как при отсутствии такого закона 

сан факт "осуждения" или "одобрения" тех или иных поступков можно 

рассматривать как проявление "вкусовщины", "субъективизма" и прочих 

"измов", которые одни люди ставят в упрек другим. 

Иное положение в той группе ученых, которые признают существование 

объективного закона исторического развития. 

Если они сличают конкретные решения конкретных людей на 

соответствие объективному закону исторического развития, то они могут 

оценивать эти решения объективно. Если лицо, которое принимало те или иные 

решения, не знало самого закона истории, то его поведение было выражением 

"субъективизма" лишь потому, что оно "не ведало, что творит". Не менее 

очевидно, что "административные методы", "волюнтаризм" - лишь другие 

выражения противоречия между объективным законом исторического развития 

и конкретной практикой управления социально-экономическими процессами. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является 

возможность познания и разработки критериев энергоэффективности процессов 

стратегии развития в целях прогнозирования воспроизводства достаточно 

энергоэффективных затрат как на технику и технологии, так и на социальный 
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потенциал во времени: знания, культура, интеллектуальность, духовность, 

менталитет социума. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

процессы: 

1. Исследовать исторические подходы развития жизненно важных 

национальных интересов людей - материальные, интеллектуальные и духовные 

ценности украинского народа как носителя суверенитета, определяющего 

нужды общества и государства, реализация которых гарантирует стабильность 

развития государства; 

2. Исследовать возможности развития больших социально-экономических 

самоуправляемых систем, от чего в настоящее время все в большей степени 

зависит состояние национальной инновационной системы развития 

государства, степень использования высоких технологий производства и 

информационных технологий, а также качество человеческого капитала и 

уровень социально-экономического потенциала общества; 

3. Показать, что вновь созданная стоимость определяется уже не столько 

физическими, сколько интеллектуальными ресурсами, знаниями, заложенными 

в новых продуктах, услугах и формах взаимодействия производителей и 

потребителей. 

Изложение основного материала. Закон экономии времени не может 

относиться к понятию астрономическое время - мы не можем увеличить или 

уменьшить скорость вращения земли или скорость ее обращения вокруг 

солнца. Это означает, что если речь идет об экономии времени, то предметом 

экономии является не астрономическое время, а какое-то другое "время". Да, 

действительно, закон экономии времени говорит об исторической тенденции 

сокращения общественно необходимого времени на удовлетворение одной и 

той же общественной потребности. Когда начинают говорить о тех или иных 

общественных и индивидуальных потребностях, то создается впечатление, что 

количество этих возможных потребностей практически не ограниченно. 
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Для получения количественного выражения времени на удовлетворение 

всякой потребности в естественных науках существует прием - прием 

"нормирования на единица". Примем в качестве "единицы" численность 

жителей 1 миллион, а в качестве "единицы" времени - 1 год. Этот миллион 

жителей в интервале времени, равном, одному году, располагает бюджетом 

"социального времени" в количестве 8 миллиардов 760 миллионов человеко-

часов. Хотя эта цифра и трудна для запоминания, ее следует всегда иметь в 

виду. Если это количество социального времени мы примем за "единица", то 

любые виды его расходования на удовлетворение как индивидуальных, так и 

общественных потребностей всегда будут выражаться долей от единицы, не 

менее очевидно, что сумма этих долей во все времена остается равной единице, 

а по ходу исторического развития доли могут изменяться лишь количественно. 

Полный бюджет социального времени делится на две части, сумма 

которых всегда равна единице, но сами доли могут изменяться. Название этих 

двух частей полного бюджета социального времени есть: 

• необходимое социальное время; 

• свободное социальное время. 

Необходимым социальным временем будем называть такую часть 

полного бюджета социального времени, которую общество расходовало, 

расходует и будет расходовать на восстановление того, что само 

астрономическое время разрушает. Мы знаем, что все предметы окружающего 

нас мира "изнашиваются", то есть постепенно разрушаются с течением 

времени. Постепенно разрушается и наш организм - он "стареет"... Это 

приводит к тому, что простое "сохранение" обществом самого себя всегда 

требовало, требует и будет требовать расхода социального времени на его 

простое "воспроизводство". Вот это-то социальное время. Необходимое для 

простого воспроизводства, и называется необходимым социальным временем. 

С другой стороны, совершенно очевидно, что во все исторические 

времена был, есть и будет избыток социального времени над временем 
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простого воспроизводства. Вот этот излишек социального времени над 

необходимым временем, или временем простого воспроизводства, мы и 

называем свободным социальным временем. Этим временем общество может 

распоряжаться по "своему произволу", ухудшая энергоэффективность развития. 

Даже небольшое наблюдение за ходом истории показывает, что граница 

между необходимым и свободным временем все время перемешается в пользу 

свободного времени. Это перемещение границы между необходимым и 

свободным временем может осуществляться стихийно (например, под 

влиянием товарно-денежных отношений), а может быть управляемо 

общественным предвидением. В настоящее время мы находимся на том 

историческом рубеже, когда совершается переход от стихийного развития 

общества к сознательному управлению людьми своей будущей историей, 

происходит становление "инженеров истории". 

Таким образом, закон экономии времени и есть тот закон, который 

прокладывает свой путь через хаос кажущихся блужданий, сокращая (экономя) 

общественно необходимое время и увеличивая свободное время, сокращая 

энергоэффективность развития. 

При конкретном анализе сложившейся ситуации легко заметить, что не 

все потребности, количество которых возрастает в ходе исторического 

развития, могут быть удовлетворены в данный момент, в данную историческую 

эпоху. На удовлетворение каждой потребности, - как общественной, так и 

индивидуальной - общество вынуждено расходовать энергию во времени. Этот 

расход "рабочего времени" на удовлетворение той или иной потребности с 

течением исторического времени имеет тенденцию к уменьшению. Сам факт 

сокращения этой общественно необходимой эренгии во времени на 

удовлетворение одной и той же потребности легко обнаружить при сравнении 

времени, необходимого на удовлетворение потребности в питании. Совершенно 

очевидна, что потребность в питании относится к числу неисчезающих 

потребностей — она была вчера, есть сегодня и будет завтра. Поскольку эта 
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потребность удовлетворялась на заре становления человечества, 

удовлетворялась в древнем египте, в древнем риме, при феодализме, 

удовлетворяется при капитализме, при социализме и будет удовлетворяться при 

коммунизме, мы имеем дело как раз с такой неисчезающей потребностью. Если 

какая-то доля зафиксированная реально увеличивается, то всегда существует и 

такая доля, которая уменьшается. Сам исторический процесс теперь мы можем 

описывать как изменение долей в полном бюджете социального времени и 

энергозатратах на воспроизводство.. 

Не преследуя цели дать исчерпывающее изложение системы 

общественного контроля за использованием всего социального времени, 

хотелось бы обратить внимание на возможность общественного контроля за 

использованием рабочего времени в аспекте энергоэффективности во времени. 

В настоящее время в нашей стране на один миллион жителей имеется 400 

тысяч работающих, а рабочий год одного человека составляет 2000 человеко-

часов, или 250 человеко-дней. Значит, общий бюджет рабочего времени на 

один миллион жителей составляет 100 млн. человеко-дней. Эти 100 млн. 

человеко-дней рабочего времени мы и используем на удовлетворение всех 

наших общественных и индивидуальных потребностей. Этот полный бюджет 

рабочего времени расчленяется на две части: 

• на простое воспроизводство как машин и механизмов, зданий и 

сооружений и человеческой личности; 

• на развитие техники и на развитие человеческой личности. 

Остается спрогнозировать на это воспроизводство достаточно 

эффективные энергозатраты, как и на технику и технологии, так и на людской 

потенциал во времени. В основу этой практики положены точные знания о 

возможностях людей, от социального потенциала среды. 

Сегодня из прошлого катится на нас вал таких энергетических проблем, 

что все известные человеку прежде способы не могут с ними справиться. 
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Новый инструмент призван помочь человечеству решить такого рода 

проблемы, причем решить самостоятельно. Сделать это традиционным 

способом невозможно - не у всех хватит на это сил. 

Поэтому реальный выход в изменении тактики. Нужно отказаться от 

методов борьбы и перейти к методам сотворчества. 

Если два человека ссорятся по поводу того, кто из них больше набросал 

мусора и кому этот мусор убирать - соглашения можно долго не достичь. Но 

если договориться: пусть каждый уберет свое, то этот мусор может исчезнуть 

быстро. 

Если между двумя людьми грязный канал, то как правило к этому 

причастны обе стороны. Каждый забирает свое и все. Осуществить это 

несложно. Управляющей энергией есть энергия мысли. Даже если вы будете 

работать один, не уведомляя «противоположную» сторону, то мысль ваша 

сработает точно и тогда вся Ваша отрицательная энергия вернется к вам, а к 

человеку напротив уйдет его негатив. Сделать это, действительно, несложно. 

Вопрос в другом: «А если я ненавидел этого человека? Ведь теперь я 

самостоятельно верну всю эту энергию на себя и что, собственно говоря, со 

мной произойдет? Ненависть - энергия нешуточная». 

Да, это требовало серьезного научного подхода, долгих исследований. 

Такие исследования проводились в Харьковском университете им. Каразина на 

факультете психологии (кафедра валеологии). Мы получили точные 

результаты. 

Итак, мы подробно рассмотрели субстанциальные характеристики 

системного мышления. Из нашего рассмотрения можно заключить, что 

интуиция есть имманентно присущая человеческой психике интеллектуально 

обусловленная способность получения знания с необычайно высокой степенью 

быстродействия без какого бы то ни было опосредствования доказательством. 

Интуиция занимает своего рода промежуточное положение между двумя 

видами познания — чувственным и дискурсивным (reasoning). С чувственным 
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познанием интуиция схожа непосредственностью, с какой происходит 

усмотрение истины; с познанием дискурсивным ее роднит, прежде всего, 

неочевидность полученного результата. Подобное положение интуиции дает 

основание для построения моделей, связывающих воедино эти три вила знания. 

Еще Ж.-Ж. Руссо разграничил их, утверждая, что чувство есть инструмент 

самосохранения, рассудок — преобразования мира, разум же (в том числе и 

интуиция) предназначен для глубинного постижения природы вещей. 

Истина, на непосредственное усмотрение которой и направлена 

интуиция, представляет собой, очевидно, не просто «порядок и связь идей», но 

такой порядок, который соответствует объективному порядку и связи вещей, 

каждую из которых выражает в сознании соответствующая идея. Наличие или 

отсутствие подобного соответствия и побуждает считать тот или иной порядок 

идей истинным или ложным. В хозяйственной деятельности человека задача 

объективного отражения порядка вещей (в данном случае — самых 

разнообразных экономических факторов: цены, величины спроса и 

предложения, ожиданий потребителя и т.д.) решается более или менее полно 

механизмом рынка. Решения, принимаемые в рамках деловой организации, 

направлены на то, чтобы привести в соответствие деятельность организации 

условиям рынка, информацию о которых лицо, принимающее решение, 

получает из внешней среды. Эта информация поступает опосредствованно, 

иными словами, проходит через ряд фильтров, исполняющих, главным 

образом, дне основные функции — сортировку информации по релевантности и 

выбор наиболее релевантной и преобразование информации в 

операциональную, т.е. пригодную к дальнейшему использованию, форму. 

Таким образом, качество принимаемых решений зависит прежде всего от 

способа и степени обработки информации из внешней среды. Несмотря на 

значительную автоматизацию деловых организаций и создание ряда 

аналитических методов, функции сбора и обработки поступающей информации 

ложатся в основной своей массе на человеческое мышление. Исследования 
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последних десятилетий показали, что человек принимает решение, 

руководствуясь множеством факторов, не всегда им осознаваемых, а не одной 

только вычислительной способностью своего мышления. Степень восприятия 

риска и ряд других явлений (например, атрибутивное замещение, когда одна 

задача бессознательно подменяется другой, более простой и более доступной 

для понимания) убедительно доказывают, что человек как экономический агент 

играет принципиально иную роль, нежели принято было считать. В этом 

отношении на первый план выдвигается феномен интуиции. Интуиция при 

этом рассматривается в более узком, инструментальном смысле — не как 

способ непосредственного познания сути вещей, как в философии, а как 

«мысли и предпочтения, приходящие на ум быстро и без особых 

размышлений». Интуиция выступает здесь как непосредственный учет степени 

риска человеческим системным мышлением в достижении цели. 

Итак, мы показали, что проблема интуиции есть проблема не только 

философская и психологическая, но и экономическая, причем проблема в 

известной степени критического характера. От глубины исследования этой 

проблемы зависит успешное построение новой модели человека, которая 

должна прийти на смену упрощающей реальное положение вещей парадигме 

homo oeconomicus. Мы продемонстрировали лишь один из способов введения 

проблемы интуиции в предметное поле экономической науки. Нет сомнений, 

что место интуиции в экономике гораздо более видное, нежели мы отвели ему в 

нашем исследовании, что предполагает необходимость дальнейшей, более 

глубокой разработки данной проблемы. 

Ключевую роль в инновационном развитии играет внутрифирменная 

наука, интегрированная в реальный сектор экономики. Например, в таких 

странах, как Великобритания, Франция и Германия, исследования и разработки, 

финансируемые за счет компаний, в обшей сумме затрат на науку составляют 

долю, равную 62-70%, в США - 70%, Китае - 71%, Швеции, Японии и Израиле 

— 75—77%, в России этот показатель составляет 64%. 
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Следует отметить, что стремительное развитие технологий, нарастающая 

с каждым днем конкуренция в области инноваций и как следствие повышение 

связанных с этим рисков приводят к. необходимости искать новые, стратегии 

инновационного развития. Все чаще возникают ситуации, когда экономически 

нецелесообразно осуществлять инновации в силу того, что в рамках отдельной 

организации слишком дорого добывать и поддерживать все необходимые 

знания о технологиях и новых рынках. Прежняя модель, когда инновации 

считались линейным, последовательным процессом (изобретение — разработка 

— применение), становится все более непродуктивной. Например, в такой 

наукоемкой отрасли, как фармацевтика, затраты на исследования, разработку и 

тестирование новых лекарств за период с 1995 по 2002 г: почти удвоились, 

составив 32 млрд долл. При этом сократился с 20 до 10 лет срок патента, в 

течение которого компания владеет монополией на производство нового 

лекарства, что естественно приводит к снижению гарантированных доходов от 

инноваций. 

Именно поэтому многие компании на сегодняшний день начали 

использовать практику открытых инноваций. По сути, инновационный цикл 

разворачивается уже не только внутри какой-либо отдельной компании, но и в 

рамках межкорпоративных инновационных взаимосвязей. Ряд крупных 

компаний, подобных IBM, выступают сегодня инициаторами создания сетей 

знания, привлекая к участию в них университеты, независимые лаборатории, 

государственные научные учреждения и т.д., а сами становятся их центральным 

звеном. 

Новая парадигма в управлении инновациями, впервые предложенная Г. 

Чесбро, профессором Калифорнийского университета, основывается на 

необходимости компаний открывать инновационные процессы с тем чтобы 

используя как внутрифирменные так и заимствованные знания и технологии, 

получать дополнительные выгоды и преимущества. Г. Чесбро определяет 

открытые инновации как «использование внутренних и внешних потоков 
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знания в целях ускорения инновационных процессов и расширения рынков для 

передачи инноваций». Такой подход к созданию инноваций связан со 

следующими причинами: 

— организация не имеет возможности развивать и поддерживать в своей 

структуре все необходимые компетенции, поэтому привлекаются внешние 

специалисты; 

— внешние исследования и разработки могут создать дополнительную 

стоимость для компании; 

— идеи и разработки необязательно должны быть внутрифирменными, 

чтобы быть прибыльными; 

— компании должны капитализировать собственную интеллектуальную 

собственность, а для этого зачастую необходим интеллектуальный капитал 

других организаций. 

Такого рода модели открытых инноваций используются, как правило, 

компаниями, которые получают выгоды и преимущества от сотрудничества в 

процессе создания новых видов продукции, работ и услуг. Однако сейчас не 

только компании, но и клиенты могут являться инициаторами инновационных 

процессов. 

С распространением Интернета, распределенной работы и доступных 

знаний свое развитие получили самовоспроизводящиеся и самовоссоздающиеся 

системы. В таких случаях нет заранее созданных корпораций, нанимающих и 

координирующих работников, скорее присутствует самоорганизующаяся 

группа людей, которая и составляет корпорацию. Эти люди участвуют в 

решении общей задачи и расходятся, когда задача решена. Задачи 

централизованно не назначаются, не расписываются и не координируются. Они 

автономно выполняются независимыми подрядчиками специалистами в 

определенной области, объединившимися для формирования и воссоздания 

сетей, которые позволят им производить и продавать товары и услуги. 
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Выводы: 

1. В природе наземных цивилизаций как биоэнергоинформационных 

систем исторически сформировано ряд научных теорий, объясняющих 

функционирование их и развитие как сложных саморегулируемых социально-

экономических систем в условиях развитых социально-производственных 

отношений через систему энергоимпульсных взаимодействий. 

Исторически общественная мысль цивилизации веками пыталась 

осмыслить сущность физических взаимодействий людей и природы, оценить 

это взаимодействие в конкретных материальных показателях, позволяющих 

обществу людей выявлять закономерности, возникающие в ходе этих 

взаимодействий и использовать их для своего развития. 

Но на сегодня показателей физических взаимодействий человека и 

природы, удовлетворяющих как человека, так и природу, а потому 

позволяющих им гармонично сосуществовать, наукой еще не придумано. 

Сегодня любая организационная структура фирмы, предприятия, корпорации, 

институты регионального и государственного управления неизбежно 

сталкиваются с неординарными ситуациями, как природными, так и 

правовыми, и непредвиденными условиями, на которые необходимо адекватно 

реагировать, чтобы не понести убытки. 

Гуманитарные науки, как-то: социология, экономика, экология, культура, 

образование, здравоохранение, являясь частью человеческих знаний, постоянно 

обогащают виртуальный, а не энергоимпульсный мир физических 

взаимодействий человека, его субъективную виртуально-информационную 

модель, тем или иным образом формируя в подсознании некоторый алгоритм 

на основе объединения частных элементов и составляя целостное 

представление, неизвестно действительное или виртуальное, о взаимодействиях 

целого как частного, представляющего собой часть окружающей среды. 

2. Любая социально-экономическая система располагается в границах 

определенного пространства, внутри которого формируется элементная база 
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конструкции, ее структура и иерархия взаимодействия элементов. Конструкции 

моделей предопределяются на абстрактном плане через использование 

информационного ресурса. Каждая структура имеет систему иерархической 

подчиненности, которая координирует количественное взаимодействие 

компонентов, скорость и направление их движения, что задает взаимодействию 

всех элементов определенную непрерывную цикличность и обеспечивает 

получение заданного результата. 

Возможность социально-экономической модели к развитию определяется 

объемом ресурсов, которыми она располагает, а деятельность человека, 

направленная на развитие модели, предполагает использование этих ресурсов 

для создания новых элементов ее пространственно-энергетической структуры. 

Темпы развития модели зависят от преобразовательных возможностей человека 

или качества его ресурсов. 

3. Анализ ситуации в стране свидетельствует о том, что в малый бизнес 

вовлекается все большее количество граждан. Занятие собственным делом как 

естественная форма проявления способностей человека и реализации его 

гражданских прав формирует условия создания и самоорганизации 

самостоятельного общественного слоя предпринимателей, составляющих 

социально-политическую базу демократических преобразований общества и в 

наибольшей степени заинтересованных в продолжении и развитии курса 

рыночных реформ.  

Принимаемые государством меры должны обеспечить: организацию 

поддержки предпринимателям в решении финансового и материально-

технического обеспечения и сотрудничества с госпредприятиями; эффективное 

функционирование системы подготовки специалистов для 

предпринимательства; сеть информационно-консультативных, научно-

методических аудиторских структур поддержки предпринимательства; 

разработку региональных программ развития предпринимательства, введение 

более простого порядка регистрации и учета малых и средних предприятий, 
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содействие их инновационному и страховому обслуживанию, внедрение 

системы территориального управления и осуществление эффективной 

территориальной политики по развитию предпринимательства; 

предупреждение возникновения криминогенных условий деятельности 

субъектов предпринимательства; укрепление гражданского и экономического 

статуса частной собственности. 
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СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
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к.е.н., доцент 

 

Анотація: Узагальнено наукові погляди на економічну природу 

соціального страхування та поглиблено теоретичні засади соціального 

страхування. Розкрито основи формування, необхідність та зміст поняття 

“соціальне страхування”, його співвідношення з поняттям “соціальний 

захист”. 

Ключові слова: соціальне страхування, соціальний захист, соціальне 

забезпечення, соціальна допомога, пенсійне страхування, страхування на 

випадок безробіття, страхування здоров’я. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Кириченко А.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

к.э.н., доцент 

 

Аннотация: Обобщены научные взгляды на экономическую природу 

социального страхования и углубленны теоретические основы социального 
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страхования. Раскрыты основы формирования, необходимость и содержание 

понятия "социальное страхование", его соотношение с понятием "социальная 

защита". 

Ключевые слова: социальное страхование, социальная защита, 

социальное обеспечение, социальная помощь, пенсионное страхование, 

страхование на случай безработицы, страхование здоровья. 

 

SOCIAL INSURANCE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF SOCIAL 

PROTECTION OF POPULATION 

 

Kyrychenko A. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

PhD in Economics, Associate Professor 

 

Abstract. The scientific views on the economic nature of social insurance have 

been generalized and the theoretical foundations of social insurance have been 

deepened. The basics of formation, necessity and content of the concept of "social 

insurance", its correlation with the concept of "social protection" are revealed. 

Keywords: social insurance, social protection, social security, social 

assistance, pension insurance, unemployment insurance, health insurance. 

 

Постановка проблеми. Огляд  наукової  літератури  свідчить,  що  

питанням  сутності соціального страхування, соціального захисту і соціального 

забезпечення присвячується значна кількість публікацій. Водночас, дотепер в 

економічній  літературі ці поняття не досліджувались комплексно та не було 

визначено місце соціального страхування в системі соціального захисту 

населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність соціального захисту 

та його складових стали предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних 
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вчених, таких як: Андрєєв В. С. [1]; Антоненко О. І. [2]; Аралов В. А. [3]; 

Батигін К. С. [6]; Бойко М. Д. [7]; Болотіна Н. Б. [9; 10]; Глазко Н. Д. [15]; 

Ільчук Л. І. [19; 20]; Коновалова М. П. [24]; Криворучко В. В. [26]; 

Лопушняк Г. С. [27]; Гусова К. Н. [34];  Рошканюк В. М. [36];  Савченко Н. Г. 

[37]; Сидорчук А. А. [38];  Сімкіна О. В. [40]; Тарасенко В. С. [45]; Устинов 

С. О. [46]; Шаманська Н. В. [52];  Ярошенко І.С. [53] та ін.  

Мета і завдання статті. Узагальнення сутності  понять “соціальний 

захист”, “соціальне забезпечення”, “соціальна допомога” та “соціальне 

страхування” вітчизняними  та  зарубіжними  вченими. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі термін “соціальне 

страхування” вживається разом або  поряд  з  такими  поняттями,  як “соціальне 

забезпечення” та “соціальний захист”. Проблема їхнього застосування полягає в 

тому, що досі не розроблено єдиного підходу до визначення цих  понять.  

Очевидно, суперечки щодо термінології свідчать про недостатньо глибоке 

усвідомлення опонентами змісту та співвідношення понять. Тому є 

необхідність більш детально зупинитись на визначенні цих понять. Так,  

укладачі  тлумачного  словника української мови трактують терміни “захист” та 

“забезпечення” як дію, наділяючи  поняття “соціальне  забезпечення”  і 

“соціальний  захист”  ідентичним змістом [14, с. 114]. Слово “соціальний” 

вказує, що об’єктом досліджень у будь-якому разі є сфера суспільних  відносин.  

Поняття “соціальний захист” широко використовується у сучасній 

науковій літературі. Проте у її трактуванні відсутня єдність поглядів. Це 

зумовлено тим, що поняття, яке розглядається, є складним системним 

утворенням з багатоманітними характеристиками, кожна із яких, хоча і 

відображає суттєві аспекти соціального захисту, не є повною  [17, с. 256]. 

Доволі часто науковці стверджують, що соціальний захист властивий 

лише ринковій економіці. Погляди вчених-економістів у цьому питанні можна  

розподілити за критерієм  існування  або  відсутності  потреби  в  соціальному  

захисті. На думку А. А. Сидорчук, доцільно виокремити школи лібералізму 
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(класична, неокласична течія, марженалізм, монетаризм) та дирижизму 

(кейнсіанство,  неокейнсіанство), представники яких ставлять під сумнів 

потребу державного втручання у сфери економічного й соціального життя 

суспільства. З  іншого боку,  існують школи марксизму і неолібералізму 

(змішана держава, держава суспільного добробуту), дослідники  яких, навпаки,  

вважають процеси  втручання держави у соціальну сферу не лише необхідними, 

а й бажаними. Суттєва різниця між  ними  полягає  в  тому, що  в  умовах  

реалізації  політики марксизму  існування соціального страхування є більш 

декларативним, а в умовах побудови соціально орієнтованої (змішаної) 

держави, навпаки, страхуванню відводиться основна роль [38, с. 105-106] 

(рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Групування економічних шкіл за поглядами щодо потреби в 

соціальному захисті та соціальному страхуванні 

Джерело: побудовано автором за [38, с. 106]. 

 

Потреба у використанні  поняття “соціальний захист” (у підходах 

марксистів – “соціальне забезпечення”) зумовлена  викликами  поширеної  у  
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той  час  ринкової економіки,  не  регульованої  державою (laissez faire).  Згодом  

воно набуло осмислення  в  теоретичних постулатах  змішаної (неолібералізм)  

та планової (марксизм) економіки.  Інакше кажучи, соціальний захист має не 

просто  економічний,  а  економіко-правовий  характер.  Таким  чином,  позиція 

про те, що соціальний захист притаманний лише ринковій економічній системі, 

є мало обґрунтованою [38, с. 110-111]. 

В апараті засад соціальної політики одним з “наймолодших понять” 

виступає поняття “соціальний захист”. Воно сформувалося лише у другій 

половині ХХ століття поряд з поняттям “соціальне забезпечення”, і зрештою 

“поглинуло” його, ставши найбільш вживаним у міжнародних правових актах і 

зарубіжній юридичній практиці [40]. 

У  статті Х Хартії основних прав працівників (документація ЄС, 1989 р.) 

формулюються основи права на соціальний захист: “Відповідно до 

національних нормативних положень кожний працівник в країнах ЄС має право 

на достатній соціальний захист і залежно від свого статусу і розміру 

підприємства, на якому він працює, користується відповідними соціальними 

благами” [43, с. 32]. Термін “соціальний захист”  не лише активно 

використовується, а й конкретизується в інших головних соціальних 

нормативних актак ЄС – у Європейській соціальній хартії Ради Європи 

(1961 р.), у Європейській соціальній хартії (переглянутій, 1996 р.), 

тощо [16, с. 233].  

Трактування соціального захисту, що існують, відрізняються за змістом 

та широтою наведено в табл.  1 

Найчастіше, визначаючи соціальний захист, науковці спираються на такі 

терміни: міри, дії, заходи, у тому числі їхні комплекси, системи. Багато 

науковців описують соціальний захист через соціальні, економічні, правові та 

інші гарантії. Деякі дослідники пішли шляхом об’єднання кількох відправних 

термінів: система пріоритетів і механізмів; система заходів й установ; гарантії, 

засоби й заходи; система соціальних відносин, охоронних заходів і правових 
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гарантій; гарантії та інститути тощо [27]. 

Порівняно тривалий час, а саме до початку 60-х рр. XX ст., термін, 

“соціальний захист”, як правило, не використовувався у вітчизняних наукових 

працях. Натомість, офіційним було словосполучення “соціальне забезпечення”.  

Таблиця 1 

Наукові підходи до визначення поняття “соціальний захист” 

Автор Визначення поняття 

Антоненко О. І. [2, 

с. 6]. 

Система законодавчо закріплених економічних, 

соціальних, правових гарантій і заходів (сукупність 

організаційно-правових форм та видів) щодо захисту 

населення від соціальних ризиків; складова соціальної 

політики й цілеспрямована діяльність державного, 

приватного та недержавного некомерційного секторів 

економіки з метою забезпечення добробуту, умов для 

гідного життя людини, розвитку її особистості й 

соціальної стабільності в суспільстві. 

Сирота І. М. [39, с. 

4]. 

Функція держави, яка піклується про матеріальне 

забезпечення непрацездатних громадян. 

Шайхатдінов В. Ш. 

[50, с. 5]. 

Діяльність держави та органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, підприємств щодо створення 

сприятливого навколишнього середовища, охорони 

материнства та дитинства, здійснення допомоги сім’ї, 

охорони здоров’я громадян, професійної підготовки 

громадян, забезпечення зайнятості населення, охорони 

праці, регулювання заробітної плати та доходів населення, 

забезпечення громадян житлом, регулювання права 

власності громадян, матеріального обслуговування та 

забезпечення непрацездатних та інших осіб, котрі 

потребують соціальної підтримки. 

Мельник К. Ю. [31, 

с. 81]. 

Обов’язок суспільства, який реалізує держава, щодо 

утримання конкретної категорії громадян в особливих 

випадках та особливими засобами за рахунок суспільства. 

Устинов С. О.  [46, 

с. 94]. 

Діяльність соціально орієнтованої держави, яка 

здійснюється через комплекс організаційно-правових та 

соціально-економічних заходів, метою яких є: по-перше, 

створення для працездатних громадян належних умов для 

забезпечення своїх соціально-економічних та духовних 

потреб; по-друге, гарантоване забезпечення громадянам, 

які потребують соціальної допомоги, рівня життя не нижче 

від прожиткового мінімуму. 
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Михайловська І. М., 

Неліпович О. В. 

[32, с. 259]. 

Багаторівнева  система  економічних,  соціальних  та 

правових відносин по управлінню соціальними ризиками 

суспільства для ліквідації  їх небажаних наслідків та 

забезпечення належного рівня життя. Система соціального 

захисту об’єднує наступні елементи: соціальне забезпечення,  

соціальну  допомогу  окремим  категоріям  населення,  

соціальне  страхування. 

 

Коновалова М. П. 

[24, с. 9]. 

Діяльність держави, спрямована на створення умов, що 

забезпечують гідне життя громадянам. 

Атаманюк Р. Ф., 

Климчук І. Г. , 

Козік О. М. [4, с. 

53]. 

Правила перерозподілу суспільного багатства на користь 

людей, які тимчасово чи постійно потребують особливої 

підтримки з боку суспільства: від багатих до бідних, від 

здорових до хворих, від молодих до літніх, тобто це також 

взаємозв’язок між урядом і всіма верствами населення. 

Глазко Н. Д. [15, с. 

71]. 

Сукупність організаційно-правових та економічних 

заходів, спрямованих на захист та забезпечення добробуту 

в повному обсязі кожного члена суспільства в певних 

економічних умовах, за допомогою соціальних інститутів, 

встановленою законодавчою базою, яка повністю 

контролює його виконання та застосування економічних 

елементів: перерозподіл доходів, за рахунок стягнення 

податків та інших платежів та трасфертів. 

Сімкіна О. В. [40]. Система суспільних відносин, призначена для задоволення 

матеріальних потреб громадян із спеціальних фондів через 

індивідуальну форму розподілу, замість оплати праці чи як 

доповнення до неї у випадках, передбачених 

законодавством, з урахуванням трудового стажу громадян 

чи соціального фактора або без урахування цих обставин. 

Рошканюк В. М. 

[36, с. 629]. 

Діяльність держави та суспільства, що реалізується 

шляхом вжиття правових, економічних та організаційних 

заходів і спрямована на досягнення соціально прийнятного 

рівня життя особи, а також на усунення чи зменшення 

впливу негативних наслідків, яких зазанає особа при 

настанні соціального ризику. 

Болотіна Н. Б. [10]. Система економічних, юридичних, організаційних заходів 

щодо забезпечення основних соціальних прав людини і 

громадянина в державі. 

Савченко Н. Г. [37, 

с. 6]. 

Система управління факторами та наслідками соціальних 

ризиків з метою підтримання відповідних соціальних 

стандартів життя людини. 

*Джерело: розробка автора [22, с. 165-166]. 
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Іванкіна Т. В. зазначає, що соціальне забезпечення, на думку науковців 

радянської доби, – це усі види допомоги членам суспільства за рахунок 

суспільних фондів споживання, система заходів матеріального забезпечення і 

обслуговування пристарілих, а також осіб, що потребують соціальної 

допомоги [18, с. 7]. 

Термін “соціальне забезпечення” має не таку вже й давню історію. 

Вперше він був використаний у законодавстві Сполучених Штатів Америки в 

законі про соціальне забезпечення 1935 р. (Social Security Act). Однак є й інші 

погляди щодо виникнення цього поняття, так Н. Болотіна стверджує, що 

пріоритет тут належить Росії: 31 жовтня 1918 р. Рада Народних Комісарів 

затвердила Положення про соціальне забезпечення трудящих у всіх випадках 

втрати працездатності й безробіття [9, с. 36]. Отже, можна  стверджувати, що 

від 30-х років XX ст. термін “social security” став загальновживаним [28, с. 256]. 

Пізніше Міжнародна Організація Праці (МОП) прийняла цей термін для 

постійного використання. Відповідно до кодифікації МОП сучасне розуміння 

терміна “соціальне забезпечення” як системи права включає такі поняття: 

соціальне страхування, соціальна допомога, державна допомога, що 

фінансується за рахунок податків; провідентційні (ощадні) фонди тощо.  

Концепція соціального забезпечення населення України, яка була 

схвалена Верховною Радою у грудні 1993 р., передбачила такий же підхід до 

предмета і співвідношення вказаних понять, зазначивши, що “система 

конкретних форм соціального забезпечення населення включає: матеріальне 

забезпечення шляхом соціального страхування у разі безробіття, тимчасової або 

постійної непрацездатності та соціальну допомогу непрацездатним і 

малозабезпеченим громадянам”. Конституція України, прийнята парламентом у 

червні 1996 р., закріпила право громадян на соціальне забезпечення [33]. 

Наведенні  в табл. 2  визначення  відображають  підходи  різних  авторів  

до  трактування  сутності  поняття “соціальне забезпечення”, а більшість з них 
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об'єднує те, що під соціальним забезпеченням розуміється матеріальне 

забезпечення, що надається в певних обставинах. 

Таблиця 2 

Наукові підходи до визначення поняття “соціальне забезпечення” 

Автор Визначення поняття 

Андрєєв В. С. [1, с. 

10]. 

Сукупність певних соціально-економічних заходів, 

пов’язаних із забезпеченням громадян у старості і в разі 

непрацездатності, з турботою про матерів і дітей, з 

медичним обслуговуванням і лікуванням як важливим 

засобом оздоровленням, профілактики і відновлення 

працездатності. 

Шайхатдінов В. Ш. 

[50, с. 25]. 

Сукупність суспільних відносин між громадянами, з одного 

боку, й органами держави, місцевого самоврядування, 

організаціями з приводу надання громадянам за рахунок 

спеціальних фондів, бюджетних коштів, медичної 

допомоги, пенсій, допомог і інших видів забезпечення у 

випадку настання життєвих обставин, що тягнуть за собою 

втрату чи зниження доходу, підвищені витрати, 

малозабезпеченість, бідність – з іншого. 

Cташків Б. І. [44, с. 

58]. 

Види і форми матеріального забезпечення, що надаються на 

умовах, передбачених законом чи договором, зі спеціально 

створених для цього фондів особам, які через незалежні від 

них життєві обставини не мають достатніх засобів до 

існування. 

Аралов В. А. , 

Левшин А. В. [3, с. 

14]. 

Одна з правових форм матеріального забезпечення: у 

старості, при непрацездатності, в разі настання 

інвалідності, хвороби, втрати годувальника і в інших 

випадках, встановлених законом. 

Батигін К. С. [6, c. 

7]. 

Система матеріального забезпечення чи обслуговування 

громадян у старості, у випадку захворювання, інвалідності, 

безробіття, у разі втрати годувальника, виховання дітей і в 

інших установлених законодавством випадках. 

Проніна Л. І.  [35, 

с. 5-6]. 

Система державних і громадських заходів створення, 

розподілу, перерозподілу матеріальних благ для 

непрацездатних громадян. 

Мачульска О.Е. 

[30, с. 7]. 

Відносини щодо розподілу позабюджетних фондів 

соціального призначення і перерозподілу частини 

державного бюджету з метою задоволення потреб громадян 

у випадку втрати джерела до існування, понесення 

додаткових витрат чи відсутності необхідного 

прожиткового мінімуму з об’єктивних, соціально значимих 
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причин. 

Болотіна Н. Б. [9, 

с. 37]. 

Організаційно-правова діяльність держави щодо 

матеріального забезпечення, соціального утримання, 

обслуговування, надання медичної допомоги за рахунок 

спеціально створених фінансових джерел осіб, які зазнали 

соціального ризику, внаслідок якого втратили здоров’я 

та/або/ засоби до існування і не можуть матеріально 

забезпечити себе та своїх утриманців. 

Бойко М. Д. [8, с. 

10]. 

Безоплатне (безеквівалентне) або на пільгових умовах 

матеріальне забезпечення і обслуговування громадян, що 

цього потребують, у випадках, передбачених 

законодавством за рахунок соціального страхування та 

виплат із державного та місцевих бюджетів. 

Криворучко В. В. 

[26, с. 220]. 

Система державних та недержавних заходів, спрямованих 

на забезпечення матеріальними засобами та соціальними 

послугами населення у випадку настання соціальних 

ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата 

годувальника, безробіття, вагітність та пологи тощо). 

Глазко Н. Д. [15, с. 

71]. 

Сукупність організаційно-правових та економічних заходів, 

спрямованих на захист та забезпечення добробуту в 

повному обсязі кожного члена суспільства в певних 

економічних умовах, за допомогою соціальних інститутів, 

встановленою законодавчою базою, яка повністю 

контролює його виконання та застосування економічних 

елементів: перерозподіл доходів, за рахунок стягнення 

податків та інших платежів та трасфертів. 

Борисова О. І. [11]. У вузькому сенсі – це система розподільчих відносин, у 

процесі яких за рахунок частини національного доходу 

утворюються громадські фонди грошових коштів і 

використовуються для матеріального забезпечення 

громадян, у разі хвороб, нещасних випадків на 

виробництві, досягнення пенсійного віку, безробіття, 

бідності та ін., тобто система заходів по безпосередньому 

матеріальному забезпеченню громадян у рамках 

соціального захисту. У широкому сенсі  – це система 

соціального захисту, яка через державу і громадські 

організації являє ресурси на проживання та сервіс 

нужденним, і через перерозподіл доходу прагне до 

соціальної рівності та повного рівноважного розвитку. 

*Джерело: розробка автора [22, с. 167-168]. 
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Досліджуючи відмінності та співвідношення понять “соціальний захист” і 

“соціальне забезпечення”, слід визначитися з напрямами такого дослідження. 

Неможливо обмежитися лише етимологічним значенням цих термінів. 

Багатозначний характер як терміна “соціальний”, так і термінів “захист” і 

“забезпечення” дає змогу застосовувати їх як у різних, так і в однаковому 

значенні. На думку Н. Б. Болотіної, перспективний напрям полягає саме у 

змістовному аспекті. І тут виявляється, що в різних країнах і в різних 

нормативно-правових актах, як міжнародного, так і національних законодавств, 

системи соціального захисту (чи соціального забезпечення) охоплюють не 

тільки різний “набір” організаційно-фінансово-правових заходів, а й 

передбачають різні розміри соціальних виплат та різні умови їх надання. Крім 

того, в різних державах допускається різне розуміння “соціального 

забезпечення” і “соціальної допомоги”.  

З огляду на актуальність теоретичного обґрунтування поняття 

соціального захисту та соціального забезпечення, яке б відповідало змісту 

відповідних міжнародно-правових актів, доцільно навести такий приклад щодо 

розуміння соціального забезпечення і соціального захисту в сучасних 

міжнародних актах. У Європейській соціальній хартії соціальний захист поза 

сферою праці регламентується 14 статтями, кількома статтями у сфері 

застосування праці, і лише одна серед цих статей присвячена соціальному 

забезпеченню – стаття 12. Для інших випадків хартія має спеціальну статтю 13 

“The right to social and medical assistance” (право на соціальну та медичну 

допомогу), де зазначено: “Anyone without adequate resources has the right to social 

and medical assistance”, що означає: “Кожний, хто не має адекватних (достатніх) 

джерел (засобів, коштів, можливостей), має право на медичну і соціальну 

допомогу”. Якщо звернутися до національної термінології, то йдеться про 

“малозабезпечених” осіб.  

Соціальне забезпечення за стандартами Ради Європи і Європейського 

Союзу включено до більш широкої за змістом системи, яка включає крім 
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соціального забезпечення (через соціальне страхування) також інші форми 

соціального захисту, зокрема державну соціальну допомогу, а також 

спеціальний і особливий (додатковий) соціальний захист для окремих категорій 

населення [10]. 

У сучасний період одним із важливих моментів у країнах ЄС є зміна 

підходів до визначення соціального захисту. Традиційно він розуміється як 

заходи, що вживаються для захисту громадян від соціальних ризиків, таких як 

втрата роботи, хвороба, старість, інвалідність або втрата годувальника тощо. 

Тому часто вираз “соціальний захист” (“social protection”) розуміється як 

синонім терміна “соціальне забезпечення” (“social security”), який зазвичай 

вживався для означення грошових соціальних виплат населенню [42, с. 46]. 

Нині застосовується розширене тлумачення цього терміна. На Європейському 

форумі ЄС, що відбувся в Брюсселі у 1998 р., було запропоновано включати в 

соціальний захист забезпечення життєдіяльності громадян у широкому сенсі, 

включаючи не тільки соціальне забезпечення, а й соціальну інтеграцію, 

здобуття освіти, охорону здоров’я, забезпечення житлом, надання соціальних 

послуг тощо. 

У Конституції України соціальний захист розуміється саме як система 

заходів щодо захисту населення від соціальних ризиків. Саме такий зміст 

закладено у ст. 46, де встановлено “право громадян на соціальний захист, що 

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом” [25]. 

За змістом статті та з огляду на соціальні ризики, забезпечення котрих 

передбачено у ній, право на соціальний захист подібне до права на соціальне 

забезпечення [10]. Враховуючи дефініцію, закріплену в ст. 46 Конституції 

України, С. О. Устинов вважає, що термін “соціальне забезпечення” є 

складовою поняття “соціальний захист”, але не буде помилкою до 
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законодавчого визначення вищезазначених термінів, використовувати ці 

терміни, як синоніми [46, с. 94]. 

Ярошенко І. С. висловила думку, що в державі, яка стала на шлях 

розвитку ринкової економіки, термін  “соціальне забезпечення”, який 

відображає специфіку організації соціального захисту в системі 

централізованого планування господарства, не може використовуватися для 

визначення ні всієї сукупності соціально-економічних відносин у сфері 

соціального захисту, ні її адміністративних структур з їх новими функціями. 

Тому термін  “соціальне забезпечення” значною мірою замінений новим 

терміном  “соціальний захист” [53, с. 20, 21]. Поділяє думку І. С. Ярошенко й 

А. А. Сидорчук наголошуючи, що економічний  зміст  понять “соціальне  

забезпечення”  і “соціальний захист” є практично тотожним. Відмінність 

полягає лише у тому, що перше набуло поширення в радянську добу і тепер 

частіше трапляється у міжнародних  правових  актах,  а  останнє –  отримало  

визнання  в  роки  незалежності в результаті активного вживання у чинному 

законодавстві [38, с. 116].  

Іншої точки зору дотримується В.  В. Криворучко звертаючи увагу, що 

термін  “соціальне забезпечення” є загальновживаним як у теорії, так і у 

національній та міжнародній правотворчій практиці. Якщо проаналізувати 

нормативно-правові акти, які приймалися у ті або інші часи і містили категорії  

“соціальне забезпечення” та  “соціальний захист”, то можна побачити, що у 

більшості випадків ці категорії використовувалися як синоніми. Таким чином їх 

сприймає В.  В. Криворучко [26, с. 219]. Ототожнює ці поняття і 

Н. Д. Глазко [15, с. 71]. 

На думку К. Ю. Мельника, поняття  “соціальний захист” більш широке, 

ніж поняття “соціальне забезпечення”. Вчений аргументує свою позицію, по-

перше, змістом норми ст. 46 Конституції України, із смислу якої виходить, що 

соціальний захист включає в себе соціальне забезпечення, а по-друге, 

словниковою літературою, у якій “захист” визначається як заступництво, 
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охорона, підтримка, а під  “забезпеченням” розуміється постачання чогось у 

достатній кількості, задоволення будь-кого у якихось потребах. Учений робить 

висновок, що забезпечення складається в основному з таких дій, як постачання 

та задоволення, яке охоплюється поняттям “підтримка”, що служить складовою 

поняття  “захист”. А захист поряд з цим включає в себе ще і охоронну функцію 

держави, яка заключається в утворенні і приведенні в дію у випадку 

необхідності комплексу правових заходів, які забезпечують реалізацію заходів 

із соціального забезпечення [31, с. 87]. 

Мачульська О. Є. вважає, що соціальний захист складається з соціального 

забезпечення, гарантій щодо охорони праці, здоров’я, оточуючого природного 

середовища, мінімальної оплати праці та інших заходів, які є необхідними для 

нормальної життєдіяльності людини і функціонування держави [30, с. 6, 7].  

Таким чином підтримує думку К. Ю. Мельника. 

Майовець Є. Й. також вважає, що соціальний захист поняття ширше, 

пов’язане з стратегією соціальної держави. Його активно почали 

використовувати в роки незалежності України і зараз воно закріплене в 

Основному Законі України. Порівняно з широко вживаним до 1991 р.  поняттям  

соціального  забезпечення, соціальний  захист  має  специфічне  навантаження –  

це  захист  від  негараздів трансформаційного періоду, ризиків переходу від 

адміністративної  економіки до ринкової. Поняття “соціальний захист” 

охоплює, поряд із правом на соціальне забезпечення, ще й  інші соціальні 

права, такі як право громадян, що потребують соціального захисту, на 

отримання безплатного житла або за доступну  для  них  оплату,  право  на  

достатній життєвий рівень, право на охорону здоров’я, право на безпечне для 

життя і здоров’я довкілля, право на освіту.  

Соціальне  забезпечення  порівняно  з  соціальним  захистом,  є  вужчим 

поняттям і позначає практику виплати пенсій, соціальної допомоги, соціального 

догляду [28, с. 256-257]. 
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На думку Г. С. Лопушняка  соціальний захист є більш широким поняттям, 

оскільки, крім соціального забезпечення, включає в себе й соціальне 

страхування та систему соціальних гарантій. До складових соціального 

забезпечення він включає пенсійне забезпечення, соціальні допомоги та 

соціальні послуги. Ще з радянських часів низка науковців-економістів у 

поняття соціального забезпечення включають і страхування, і забезпечення, і 

допомогу. Соціальне страхування доцільно виділяти як окрему складову 

соціального захисту, оскільки воно виходить за межі системи соціального 

забезпечення, вирішуючи завдання, пов'язані зі збереженням та відновленням 

здоров'я, профілактикою професійної захворюваності й виробничого 

травматизму, запобіганням безробіттю. Ще одна складова соціального захисту 

населення, яка в зазначеному контексті не так часто згадується в наукових 

публікаціях, – державні гарантії щодо забезпечення соціальних прав (на 

достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї; працю і своєчасну та гідну 

винагороду за неї; безпечні умови праці та відпочинку; соціальний захист; 

житло; охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування; освіту та 

права мігрантів). Державне управління соціальним захистом населення слід 

здійснювати за такими напрямами: соціальне забезпечення; соціальне 

страхування та державні гарантії щодо забезпечення соціальних прав  [27]. 

Заходи соціального захисту мають подвійну спрямованість [40]. Тобто 

соціальний захист містить як пасивні, так і активні заходи підтримки доходів. 

Пасивними заходами є соціальна допомога, активними – соціальне страхування 

(тобто забезпечення доходів у випадку втрати працездатності чи роботи), 

лікування та профілактика хвороб, а також сприяння освіті й підвищенню 

кваліфікації [41, с. 106]. 

Пасивна підтримка надається у вигляді соціальної допомоги – допомоги 

суспільства особі або сім’ї, яка не має достатніх засобів існування. Соціальна 

допомога за своєю суттю є адресною, тому що надається лише тим, хто її 

потребує. Через соціальну допомогу соціальний захист виконує свою 
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лікувальну, реабілітаційну функцію, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, 

які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вберегтися від зубожіння і не 

опинитися на узбіччі суспільства. 

Проте не менш важливими є також заходи, спрямовані на запобігання 

ситуаціям, які загрожують добробуту людини, стимулювання активності особи. 

Соціальний захист виконує свою превентивну,  запобіжну функцію шляхом  

захисту  особи  та  її  сім’ї  від втрат доходу, пов’язаних з безробіттям, 

старінням, хворобою або смертю, та поліпшення  її добробуту через соціальні 

служби й економічну допомогу на виховання дітей. Система соціального 

захисту включає програми зайнятості, соціального страхування, охорони 

здоров’я та ін. 

Державне соціальне забезпечення є складовою системи соціального 

захисту і виконує функцію нагромадження та розподілу коштів соціального 

захисту, призначених на соціальну допомогу, виплати по соціальному 

страхуванню тощо [7, с. 26]. 

Отже, підсумовуючи відмінності та співвідношення понять “соціальний 

захист” і “соціальне забезпечення” можна виокремити такі позиції науковців: 

повне ототожнення понять “соціальний захист” та “соціальне забезпечення”; 

“соціальне  забезпечення” і “соціальний захист” є практично тотожним, 

відмінність полягає лише у тому, що перше набуло поширення в радянські часи 

і тепер частіше використовується за кордоном,  а  останнє – отримало  визнання  

в  роки  незалежності; термін “соціальне забезпечення” є складовою поняття 

“соціальний захист”, але не буде помилкою використовувати ці терміни, як 

синоніми; поняття  “соціальний захист” більш широке, ніж поняття “соціальне 

забезпечення”. 

Ми погоджуємося з останньою думкою та вважаємо, що “соціальне 

забезпечення” вужче поняття та є складовою “соціального захисту” (рис. 2). 
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Рис. 2. Система соціального захисту населення та місце соціального 

страхування в ній 

Джерело: розробка автора [22, с. 13]. 

 

Проаналізувавши дослідження науковців щодо понять “соціальний 

захист” і “соціальне забезпечення” пропонуємо власні:  

Соціальний захист – комплекс державних та суспільних заходів, що 

застосовуються для перерозподілу суспільного багатства на користь людей, які 

постійно або тимчасово потребують суспільної підтримки з метою 

забезпечення основних соціальних прав кожного члена суспільства в певних 

економічних умовах.  

Соціальне забезпечення – це нагромадження та розподіл коштів 

соціального захисту, через державний бюджет та спеціальні позабюджетні 

державні фонди, які призначені для фінансування пасивних (соціальна 
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допомога) та активних (соціальне страхування) заходів соціального захисту [22, 

с. 12-13]. 

Розібравшись з сутністю згаданих вище понять та їхнім співвідношенням 

перейдемо до розгляду складових соціального забезпечення, а саме: соціальної 

допомоги та соціального страхування. 

Основні наукові підходи до визначення соціальної допомоги наведено в 

табл. 3, а соціального страхування в табл. 4. 

Таблиця 3 

Наукові підходи до визначення поняття “соціальна допомога”* 

*Джерело: розробка автора [22, с. 14]. 

 

Автор Визначення поняття 

Карамишев Д. В., 

Карамишева Л. Є. 

[21, с. 130]. 

Діяльність державних органів по усуненню загрози 

зниження рівня життя будь-якої категорії населення більш 

ніж це визначено суспільством в якості мінімально 

припустимого, шляхом надання грошової або натурально-

речової допомоги. 

Коновалова М. П. 

[24, с. 9]. 

Форма соціального захисту населення, при якій 

сукупність заходів грошового та іншого характеру 

надається малозабезпеченим сім'ям за рахунок коштів 

відповідних бюджетів. 

Тарасенко В. С. 

[45, с. 338]. 

Одна з основних форм підтримки державою осіб, чиє 

матеріальне становище з різних причин не відповідає 

загальноприйнятому рівню забезпечення або є нижчим від 

межі забезпеченості, визначеної законодавством. 

Шаманська Н. 

[52, с. 44]. 

Система  заходів для покращення матеріального стану 

певних соціальних  прошарків  населення  шляхом  

реалізації  відповідних  соціальних  програм  та 

забезпечення діяльності мережі відповідних соціальних 

закладів.  

Ільчук Л. І., 

Давидюк О. О. 

[19]. 

Гарантовані, врегульовані нормами права разові або 

періодичні виплати соціально-аліментарного характеру чи 

набір товарів і послуг, що надаються з метою матеріальної 

підтримки громадян, які в силу певних соціальних 

випадків, передбачених законом, потребують такої 

допомоги. 
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Соціальна допомога є однією з гарантій держави, яка надається найбільш 

уразливим верствам населення в разі настання певних соціальних ризиків. 

Завданням соціальної допомоги є полегшення матеріального стану людей, які 

опинилися у скрутному матеріальному становищі та потребують підтримки з 

боку держави, незалежно від їхньої трудової діяльності та наявності страхового 

стажу [45, с. 339]. 

Таблиця 4 

Наукові підходи до визначення поняття “соціальне страхування”* 

Автор Визначення поняття 

Карамишев Д. В., 

Карамишева 

Л. Є. [21, с. 130]. 

Система послаблення соціального ризику від відомої 

безпеки, яка фінансується спільно учасниками процесу 

суспільного виробництва. 

Максимишин Р. 

[29, с. 312]. 

Соціальна система заходів щодо надання соціальних послуг, 

гарантій та матеріального забезпечення за рахунок  

відповідних  державних та недержавних страхових фондів 

особам у разі настання відповідного страхового випадку з  

метою компенсації втрати заробітку та покращення 

становища особи через систему збереження та відновлення її 

здоров’я, профілактичних та реабілітаційних заходів тощо в 

процесі порушення її життєдіяльності.   

Коновалова М. П. 

[24, с. 6]. 

Напрямок соціальної політики держави, що включає 

сукупність заходів з подолання або зменшення соціальних 

ризиків. 

Тарасенко В. С. 

[45, с. 339]. 

Організаційно-правова форма державного соціального 

забезпечення, яка базується на виплатах зі спеціальних 

фондів, що створюються за рахунок внесків роботодавців, 

застрахованих працівників та інших джерел. 

Надточій Б. [33]. Соціальна система, що ставить за мету створення 

загальнонаціональної організації взаємодопомоги 

обов'язкового характеру, яка зможе діяти з найвищою 

ефективністю лише у тому випадку, якщо вона буде 

всеосяжною як з точки зору охоплення нею населення, так і з 

точки зору покриття ризиків. Кінцева мета полягає в 

реалізації плану, який захищав би всі верстви населення від 

усієї сукупності факторів нестабільності.  

Коваль О. П. [23, 

с. 94]. 

Організаційно-економічний інститут захисту громадян від 

соціальних ризиків, що функціонує за страховим принципом. 

Шаварина М. П., 

Шаманська Н. В.  

Економічні відносини, що виникають у процесі розподілу та 

перерозподілу валового внутрішнього продукту шляхом 
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[49, с. 9] формування фондів грошових коштів та їх використання для 

забезпечення  громадян  у  старості,  на  випадок  

захворювання,  втрати  працездатності, безробіття, підтримки 

материнства, а також з охорони здоров’я. 

Василик О. Д. 

[13, с. 398]. 

Система економічних відносин, за допомогою яких 

формуються й використовуються фонди грошових засобів, 

передбачені для матеріального забезпечення непрацездатних. 

Базилевич В. Д.  

[5]. 

Гарантована державою система заходів щодо забезпечення 

громадян у старості, на випадок захворювання, втрати 

працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, а 

також з охорони здоров’я членів суспільства в умовах 

безплатної медицини, спосіб  реалізації  конституційного  

права  громадян. 

Ільчук Л. І. [20]. Основний інститут соціального захисту в умовах ринкової 

економіки, покликаний забезпечити реалізацію 

конституційного права громадян на матеріальне 

забезпечення в старості, у випадку хвороби, повної або 

часткової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття. 

Васечко Л. І. [12, 

с. 7]. 

Система соціально-страхових відносин, спрямованих на 

забезпечення управління соціальними ризиками суспільства 

шляхом перерозподілу коштів, зібраних з цією метою в 

обов’язковому порядку або на добровільних началах та 

акумульованих в спеціалізованих страхових фондах. 

*Джерело: розробка автора [22, с. 169-170]. 

Особливістю сфери соціальної допомоги є те, що у загальному вигляді 

обов’язок щодо організації і надання соціальної допомоги покладається на 

державу. Держава бере на себе виконання соціально-забезпечувальної функції, 

яка складає частину загальної спрямованості держави щодо забезпечення прав і 

свобод громадян та їх гарантій [25]. 

Якщо говорити про активні заходи підтримки доходів населення, то варто 

зазначити, що поняття “соціальне страхування” вперше було застосовано 

представниками країн Західної Європи. Згодом дана дефініція почала широко 

використовуватись і в інших країнах світу [17, с. 256]. 

Під соціальною допомогою ми розуміємо пасивний захід підтримки 

доходів найбільш уразливих верств населення за рахунок бюджетних коштів. 
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Соціальне страхування ми пропонуємо розуміти як активну форму 

соціального забезпечення, яка передбачає надання соціального захисту через 

системи відповідних страхових фондів, що формуються шляхом сплати 

страхових внесків у разі настання відповідного страхового випадку (старість, 

хвороба, втрата працездатності, втрата годувальника, безробіття) [22, с. 17].  

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Огляд наукових робіт дає 

підставу стверджувати, що відбувається полеміка стосовно розмежування 

понять “соціальний захист”, “соціальне забезпечення” та “соціальне 

страхування”. В статті доведено, що соціальне забезпечення є складовою 

системи соціального захисту населення, а соціальне страхування разом з 

соціальною допомогою, в свою чергу, входять до складу соціального 

забезпечення. Крім цього, запропоновано власні визначення даних понять. 
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Анотація. У статті розглянуто управління оборотними активами як 

найважливішого фактору розвитку організації. Досліджено способи управління 

оборотними активами та виокремлено групи джерел фінансування оборотних 

активів. Було систематизовано і доповнено список джерел фінансування 

оборотної складової майнових комплексів підприємств. Представлений 

механізм здійснення факторингових, форфейтингових та толінгові операцій в 

рамках ринкових умов і останніх змін законодавчої бази. 

Ключові слова: організація, оборотні активи, фінанси, ліквідність, 

грошові кошти, управління запасами, факторинг, лізинг, толінг. 
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Аннотация. В статье рассмотрены управления оборотными активами 

как важнейшего фактора развития организации. Исследованы способы 

управления оборотными активами и выделены группы источников 

финансирования оборотных активов. Были систематизированы и дополнены 

список источников финансирования оборотной составляющей имущественных 

комплексов предприятий. Представленный механизм осуществления 

факторинговых, форфейтинговых и толлинговых операций в рамках рыночных 

условий и последних изменений законодательной базы. 

Ключевые слова: организация, оборотные активы, финансы, 

ликвидность, денежные средства, управление запасами, факторинг, лизинг, 

толлинг. 
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Abstract. The article considers the management of current assets as the most 

important factor in the development of the organization. The methods of managing 

current assets and isolated groups of sources of financing of current assets are 

investigated. A list of sources of financing the negotiable component of property 

complexes of enterprises was systematized and supplemented. The presented 

mechanism of factoring, forfaiting and tolling operations within the framework of 

market conditions and recent legislative changes. 

Keywords: оrganization, current assets, finance, liquidity, cash, іnventory 

management, factoring, leasing, tolling 

 

Постановка проблеми. Оборотні активи підприємств представляють 

собою складну економічну категорію, в якій перетинаються безліч теоретичних 

і практичних питань. Одним із найважливіших серед них є питання організації 

ефективного управління оборотними активами підприємств, що полягає у їх 

формуванні в необхідному й достатньому обсязі при найменших витратах, а 

також у підвищенні результативності їх використання. Ця проблема є дуже 
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важливою для підприємств, де велика частка коштів зосереджена в оборотних 

активах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують різні наукові погляди 

на визначення поняття «оборотні активи», основні з яких наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Визначення поняття «оборотні активи» 

Автори Визначення поняття «оборотні активи» 

Бланк І. А. «Економічні ресурси підприємства у формі сукупних 

майнових цінностей, які використовуються в господарській 

діяльності з метою отримання прибутку »[1, с. 259] 

Шеремет А. Д. «Кошти, що інвестуються підприємством у поточні операції 

протягом кожного циклу» [2, с. 248] 

Зятковський І. 

В., 

Кірейцев Г. Г 

«Грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди й 

фонди обігу, що забезпечують безперервність процесу 

виробництва і проведення розрахунків» [3, с. 125; 4, с. 213] 

Поляк Г. Б., 

Колчина Н. В., 

Павлова Л. П. 

«Це кошти, які обслуговують процес діяльності й беруть 

участь одночасно і в процесі виробництва, і в процесі 

реалізації продукції» [5, с. 189] 

Крейніна М. М. «Оборотні виробничі фонди і фонди обігу» [6, с. 53] 

Горфинкель В. 

Я. 

«Активи, які являють собою сукупність оборотних фондів і 

фондів обігу у вартісній формі. Це грошові кошти, необхідні 

підприємствам для створення виробничих запасів на 

складах і у виробництві, для розрахунків з 

постачальниками, бюджетом, для виплати заробітної плати 

тощо» [7, с. 322] 

Гіляровська Л. 

Т., 

Лисенко Д. В., 

Єндовицький Д. 

А. 

«Фінансові ресурси, вкладені в об'єкти, використання яких 

здійснюється підприємством або в межах одного 

відтворювального циклу, або в межах відносно короткого 

календарного періоду (зазвичай, не більше одного року)» [8, 

с. 240] 

Ковальов В.В. «Мобільні активи підприємства, які є грошовими коштами 

або можуть бути перетворені на них протягом року або 

одного виробничого циклу» [9, с. 666] 

 

Результати дослідження дозволили зробити висновок, що під оборотними 

активами розуміють економічні ресурси підприємства, інвестовані кошти, 

грошові кошти, активи, фінансові ресурси та мобільні активи. 
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На законодавчому рівні згідно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», під оборотними активами прийнято 

розуміти грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 

також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом 

операційного циклу або дванадцяти місяців від дати складання балансу [10]. 

Саме тому, під оборотними активами рекомендується розуміти мобільні 

економічні ресурси підприємства, кошти, що інвестуються підприємством для 

обслуговування процесу діяльності, які беруть участь одночасно і в процесі 

виробництва, і в процесі реалізації продукції. 

Управління оборотними активами – наступне питання, яке потребує 

подальшого дослідження.  

Так Поддєрьогін А. М., вважає, що «управління оборотними 

активами ‒ це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення умов оптимізації 

й безперервності процесу їх обігу, формування достатнього їх обсягу, 

раціональної структури та ефективної організації їх використання» [11, с. 163], 

тобто залежно від галузі діяльності підприємство самостійно визначає розмір 

оборотних активів. 

Бланк І. А. зазначає, що «політика управління оборотними активами 

полягає в формуванні необхідного обсягу і складу оборотних активів, 

раціоналізації й оптимізації структури джерел їх фінансування» [1, с. 48], тобто 

являє собою частину загальної політики управління його оборотними активами. 

Як вважає В. В. Ковальов, «політика управління оборотним капіталом 

повинна забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та 

ефективністю роботи» [9, с. 667], тобто двоїстий характер оборотного капіталу 

передбачає, що оборотні активи нерозривно пов’язані із конкретними 

джерелами капіталу, що забезпечують їх формування. 

На думку Л. Е. Басовського, «управління оборотними активами ‒ це 

частина загальної фінансової стратегії підприємства, яка полягає у формуванні 

необхідного обсягу і складу оборотних активів, раціоналізації й оптимізації 
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структури джерел їх формування» [12, с. 188], тобто управління оборотними 

активами повинно бути спрямоване на мінімізацію ризику їх втрат, особливо в 

інфляційних умовах. 

Після дослідження різноманітних думок вчених-економістів щодо 

управління оборотними активами зроблено висновок, що оборотні активи 

нерозривно поєднанні з джерелами їх формування, саме тому рекомендується 

проводити подальше дослідження з приводу визначення можливих варіантів 

залучення оборотних активів. 

Виділення невирішених раніше аспектів загальної проблеми. На 

сучасному етапі існує потреба пошуку альтернатив залучення коштів для 

фінансування оборотних активів. Методи, які існують в зарубіжній практиці, 

починають впроваджуватися в вітчизняну практику. Через це виникають 

складності їх використання внаслідок відсутності чіткої законодавчої бази і 

належних досліджень в цій області. 

Мета і завдання статті ‒ розгляд джерел фінансування оборотних 

активів підприємств промислового сектора економіки з урахуванням нових 

нетрадиційних форм, а також їх комбінації в контексті сучасних ринкових 

умов. Завдання вивчити теоретичні питання, пов'язані з управлінням 

оборотними активами підприємства і вибрати більш поширену схему 

фінансування оборотних активів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне управління оборотними 

активами підприємства є одним із критеріїв успішного функціонування 

суб’єкта підприємницької діяльності, а отже, і економіки в цілому. Будь-який 

суб'єкт підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки прагне 

максимально використовувати наявні кошти, а прискорення оборотності 

активів підприємства зменшує потребу в них. Унаслідок цього, підприємство, 

управляючи оборотними активами, має можливість в меншій мірі залежати від 

зовнішніх джерел для отримання грошових коштів і підвищення своєї 

ліквідності. 
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Основною характеристикою оборотних активів є ліквідність, тобто 

швидкість перетворення одного елемента активу в інший, а потім – у готівку. 

Оборотні активи за ступенем ліквідності можна класифікувати таким 

чином: 

1. Грошові кошти, що представляють собою найбільш ліквідні оборотні 

активи. Наявність цього елемента оборотних активів забезпечує 

платоспроможність організації. 

2. Цінні папери, що легко реалізуються. З метою захисту коштів від 

знецінення організації вкладають готівку, що не бере участі в обороті, у 

депозитні сертифікати, акцептовані банками векселі, державні цінні папери або 

високоякісні цінні папери великих компаній, власні акції. Такі цінні папери 

мають короткий термін обігу, виключають ризик втрати основної суми. До 

оборотних активів не можна віднести акції інших компаній, оскільки вони є 

правом власності на підприємство. Власники акцій одержують компенсацію 

тільки після задоволення вимог кредиторів. Тому акції відносять до 

необоротних активів. 

3. Дебіторська заборгованість, що виникає при відвантаженні товарів у 

кредит, термін платежу за якими настає дещо пізніше. Ліквідність цього виду 

актива залежить від фінансового стану дебіторів і їх ділової репутації. 

4. Векселі до отримання. Неоплачені векселі у межах окремих угод про 

оплату поставок продукції і послуг. 

5. Запаси ‒ це оборотні активи, що повільно реалізуються. До них 

належать готова продукція, запаси сировини і матеріалів, а також незавершене 

виробництво. 

6. Інші оборотні активи. До них можна віднести короткострокові 

вкладення в акції інших підприємств, внески довічного страхування [13]. 

Найважливіший елемент оборотних активів ‒ запаси. Розроблення 

політики управління запасами зводиться до визначення їх оптимального рівня, 

що дає змогу вивільнити значні оборотні кошти, заморожені в неліквідних 
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запасах, що в кінцевому підсумку підвищує ефективність діяльності 

підприємства.  

Управління запасами полягає у формуванні такої їхньої структури і 

визначенні такого порядку їх поповнення і витрачання, при яких витрати на їх 

зберігання будуть мінімальними, а прибуток від реалізації товарів – 

максимальним. 

На першому етапі управління проводять аналіз запасів підприємства. На 

другому етапі визначають цілі формування запасів та їх оптимальну структуру, 

оскільки фінансовий результат діяльності організації багато в чому залежить 

від правильності й своєчасності визначення раціонального рівня товарних 

запасів. Якщо в організації здійснюється безперебійна торгівля при низькому 

рівні запасів, забезпечуються своєчасне завезення товарів і постійний контроль 

за їх реалізацією, то це позитивно впливає на фінансові результати діяльності 

організації. Однак не можна допускати зменшення кількості товарних запасів 

до рівня, який може призвести до перебоїв у торгівлі окремими товарами. Слід 

зазначити, що уповільнення реалізації, нерівномірність поповнення товарних 

запасів або завезення товарів у кількості, яка перевищує потреби підприємства, 

можуть призвести до зниження оборотності оборотних коштів, а отже, і до 

погіршення фінансового становища фірми. Крім того, наслідком тривалого 

зберігання може стати накопичення важкореалізованих і неходових товарів, 

зайві запаси яких спричиняють додаткові втрати, збільшення потреби в 

кредитах і зростання витрат на виплати відсотків за ними, що в сукупності 

погіршує загальне фінансове становище організацій. 

Для оперативного управління запасами можна застосовувати метод АВС, 

при якому здійснюється групування запасів, виходячи з цін їх реалізації і 

частоти вибуття в сферу споживання. Вартісні межі оцінювання товарних 

запасів, встановлені методом АВС аналізу, є умовними, оскільки їх було 

визначено для малих підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю 

непродовольчими товарами споживчого призначення. Вони можуть 
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змінюватися внаслідок змінення цінової політики, рівня інфляції, купівельної 

вартості товарів, а також впливу інших факторів. Вважають, що групування 

товарів повинне проводитися за вартісною оцінкою і мати індивідуальний 

характер для підприємств роздрібної торгівлі різної спеціалізації [13, с. 3]. 

Ще однією складовою оборотних активів є дебіторська заборгованість. 

Політика управління дебіторською заборгованістю – це частина загальної 

політики управління оборотними активами й маркетингової політики 

підприємства, яка спрямована на розширення обсягу реалізації продукції і 

полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості й забезпеченні 

своєчасної її інкасації. Для успішного управління дебіторською заборгованістю 

необхідно сформувати систему кредитних умов [14, с. 14-17]. 

Наступним важливим елементом оборотних активів є грошові кошти 

підприємства. Управління грошовими коштами – основа ефективного 

фінансового менеджменту. Сучасні методи планування, обліку й контролю 

грошових коштів дають змогу керівнику визначити, які з підрозділів і бізнес-

ліній підприємства генерують найбільші грошові потоки, в які терміни і за 

якою ціною найбільш доцільно залучати фінансові ресурси, у що ефективно 

інвестувати вільні грошові кошти. Співвідношення джерел фінансування 

оборотних активів є одним з основних в управлінні поточними активами. 

Характер джерел впливає на ефективність використання оборотних активів і 

капіталу в цілому. У вітчизняній практиці розрізняють такі групи джерел 

фінансування оборотних активів (табл. 2). 

До коштів, які можна прирівняти до власних ресурсів, належать сталі 

пасиви. Це кошти цільового призначення, які в результаті застосованої системи 

грошових розрахунків постійно перебувають у господарському обігу 

підприємств, проте, йому не належать. До використання за призначенням вони 

в сумі мінімального залишку є джерелами формування оборотних коштів 

підприємства. Сталі пасиви - це мінімальна (стійка) заборгованість зі заробітної 

плати працівникам, відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування, 
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соціальне страхування, резерв майбутніх платежів, авансування покупців 

(замовників). 

Таблиця 2 

Джерела формування оборотних активів промислових підприємств 

Групи джерел фінансування оборотних активів 

Власні ресурси 
Позикові 

ресурси 
Залучені ресурси 

Нетрадиційні 

джерела 

Зареєстрований 

(пайовий) капітал 

Довгостроковий 

кредит 

Кредиторська 

заборгованість: 

 за товари, 

роботи, послуги 

 за розрахунками 

з бюджетом 

 за страховими 

платежами 

 по оплаті праці 

Оформлення 

договору поруки 

Додатковий капітал 
Короткостроков

ий кредит 

Договір комісії 

Резервний капітал Товарний 

(комерційний) 

кредит 

Факторинг 

Нерозподілений 

прибуток 
Форфейтинг 

Прирівняні до власних 

(стійкі пасиви) ‒ 

мінімальна перехідна 

заборгованість по 

заробітній платі та інші 

її види 

Толінг 

 

Скороченню загальної потреби господарства в оборотних активах, а 

також стимулюванню їх ефективного використання сприяють позичені ресурси. 

Позичені ресурси являють собою в основному короткострокові кредити банку, 

за допомогою яких задовольняються тимчасові додаткові потреби в оборотних 

засобах. 

До додатково залучених належать кошти інших кредиторів, які надають 

підприємствам у позику під певний (обумовлений) відсоток на термін до 

одного року з оформленням векселя чи іншого боргового зобов'язання. 

Кредиторська заборгованість відноситься до залучених ресурсів формування 

оборотних засобів, її наявність означає участь в обігу підприємства коштів 

інших підприємств та організацій. 

Детальніше зупинимося на нетрадиційних джерелах фінансування 

оборотних активів. Першим у переліку зазначених джерел є порука. Правова 
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основа цього способу виконання зобов'язань визначена в Цивільному кодексі 

України [15] і Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» [16]. 

Суть поруки як способу забезпечення зобов'язання полягає в тому, що 

поручитель ручається перед кредитором за виконання боржником своїх 

зобов'язань, які існують у відносинах боржника і кредитора. Якщо боржник 

порушує своє зобов'язання перед кредитором, то останній має право вимагати 

виконання цього зобов'язання від поручителя. У разі пред'явлення подібної 

вимоги поручитель зобов'язаний виконати зобов'язання замість боржника, 

причому поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і 

боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, 

відшкодування збитків, якщо договором поруки не встановлено інше.  

Слід зазначити, що ст. 553 ЦКУ передбачає, що порука може 

забезпечувати виконання зобов'язання частково або в повному обсязі. Іншими 

словами, договором може бути передбачено поруку на будь-яку частину 

основного боргу боржника перед кредитором, що створює додаткові переваги 

для цього типу забезпечення зобов'язань [15]. 

Наступним нетрадиційним видом фінансування оборотних активів є 

договір комісії. Цей вид договору передбачає, що одна сторона (комісіонер) 

зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один 

або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Комісіонер 

зобов'язаний вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента, і 

відповідно до його вказівок. 

Договір комісії може бути укладений на певний строк або без визначення 

строку, з визначенням або без визначення території його виконання. Істотними 

умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати майно, є 

відомості про це майно та його ціну. При виконанні доручення з продажу 

товарів, що належать комітенту, комітент повинен виплатити комісіонеру 

плату, яка називається комісійною винагородою. 
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При здійсненні посередницької діяльності посередник отримує кошти або 

вартість майна, які надходять у межах посередницьких договорів. Ці доходи 

згідно з п. 136.1.19. Податкового кодексу не враховуються при визначенні 

об'єкта оподаткування. Таким чином, ці кошти на податковий облік не 

впливають і в декларації з податку на прибуток підприємства не 

відображаються.  

Слід зазначити, що наведені вище зміни, призводять до значних 

ускладнень у використанні різних форм посередницьких договорів. 

Що стосується факторингу, то в Україні ця послуга набула чинності 

п'ятнадцять років тому. Основною її перевагою для підприємств є можливість у 

бланковому режимі отримувати фінансування, що сприяє прискоренню 

оборотності оборотного капіталу і збільшенню його прибутковості. Інші 

джерела фінансування, зазвичай, мають певні обмеження, такі як діапазон змін 

обсягів обороту грошових коштів по рахунках, вартості ліквідних активів 

підприємства тощо. 

Відповідно до Цивільного кодексу України за договором факторингу одна 

сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в 

розпорядження другій стороні (клієнтуа) за плату, а клієнт переуступає або 

зобов'язується переуступити факторові своє право грошової вимоги до третьої 

особи (боржника) [15]. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» при факторингу передбачається, що фактор, набуваючи свого права 

грошової вимоги, бере на себе всі ризики, пов'язані з виконанням цих вимог 

[17]. Це по суті виключає можливість застосування факторингу з регресом. 

Однак, незважаючи на законодавчі недоліки, факторинг є ефективним 

інструментом розрахунків, фінансування, зниження ризиків неплатежів за 

договорами купівлі-продажу. Крім того, його можна визначити як 

альтернативну форму кредитування у межах поповнення дефіциту оборотного 
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капіталу і більш зручний спосіб фінансування для підприємств, які активно 

провадять торговельну діяльність. 

Механізм здійснення форфейтингових операцій безпосередньо пов'язаний 

з факторинговою схемою, проте має свої особливості. Трактування 

форфейтингу в більшості нормативних актів і наукових працях не розкриває 

повною мірою суті операції і механізм її реалізації. Більшість авторів 

формулюють форфейтинг як облік в банку постачальника пакета векселів, 

боржником за яким є його покупець без права подальшого регресу банку на 

постачальника. Інші характеризують форфейтинг як банківську операцію, що є 

засобом рефінансування комерційного кредиту в зовнішньоекономічному 

обороті. Таким чином, визначення форфейтингу є розкриття його змісту як 

фінансової операції, що базується на комерційному кредиті й характеризується 

його властивостями. При цьому її суть полягає в одночасному або поступовому 

продажу форфейтеру постачальником фінансових активів, а саме дебіторської 

заборгованості покупця (за товари, роботи і послуги), вираженої фінансовими 

інструментами, без права подальшого регресу з боку форфейтера до 

форфейтиста. 

В умовах дефіциту фінансових ресурсів для формування оборотних 

активів використовують також толінгові схеми. У широкому сенсі під 

толінговими операціями розуміють порядок організації виробництва з 

перероблення давальницької сировини, способи реалізації готової продукції, 

виготовленої з цієї сировини, умови і форми розрахунків за послуги з 

перероблення. 

Однією з найважливіших проблем, пов'язаних із застосуванням толінгу, є 

визначення ціни на толінгову операцію. З одного боку, замовник як власник 

сировини і, зазвичай, повновладний власник результатів господарської 

діяльності прагне максимізувати прибуток. З іншого боку, переробник, який 

володіє основними засобами й відповідним трудовим потенціалом для 

виконання операцій з перероблення давальницької сировини, намагається 
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підвищити рентабельність своєї діяльності. Ефективність операцій, що 

здійснюються за толінговими схемами, значною мірою залежить від механізму 

перерозподілу прибутку між двома сторонами. 

Отже, лізинг і факторинг є досить суттєвими нетрадиційними джерелами 

фінансування для діючих підприємств і тих, які лише розпочинають свою 

діяльність, причому лізинг є суттєвою допомогою для новостворених 

підприємств. Факторинг дає змогу покращити фінансове становище суб’єктів 

господарювання за наявності значної заборгованості дебіторів.  

Висновки. Процес управління оборотними активами є однією з 

найважливіших складових ефективного функціонування підприємства. У 

зв'язку з цим великого значення набувають теоретичні підходи до визначення 

економічної суті оборотних активів, а також підходи до управління оборотними 

активами, яке особливо впливає на основні складові оборотних активів. 

Практика роботи підприємств підтверджує наявність прямої залежності 

ефективності їх діяльності від рівня якості та наукової обґрунтованості системи 

управління оборотними активами. 

Політика управління оборотними активами визначається рівнем і 

структурою поточних активів і джерел їх фінансування. Їх вибір залежить від 

співвідношення рівня ефективності використання капіталу і рівня ризику 

фінансової стійкості й платоспроможності підприємства. 

У цілому слід зазначити, що важливим завданням управління оборотними 

коштами є визначення потреби підприємства в оборотних активах, оскільки 

вони покликані забезпечувати безперервність виробничого процесу, що в цей 

час є одним з основних завдань фінансового менеджменту. 

Таким чином, для кожного виду оборотних активів необхідний 

індивідуальний підхід до управління ними. 

Як видно з розглянутих схем фінансування оборотних активів, всі вони 

можуть бути застосовні в умовах нестачі власних оборотних коштів на 

підприємствах і є додатковою альтернативою до загальновідомих способів 
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формування оборотних майнових комплексів. Однак в Україні частіше 

використовують факторинг і лізинг. 
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Тематика: Інші професійні науки 

 

UDC 546.185 

 

GROWING OF SINGLE-CRYSTAL DOUBLE POLYPHOSPHATE 

NaMn(PO3)3  

 

Lavryk R.V., Galimova V.M. 

 Ph in Chemistry, 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

Annotation. Optimum conditions for the growing of single crystals of 

NaMn(PO3)3 compound have been selected. Complete X-ray diffraction analysis has 

been performed to study synthesized polyphosphate NaMn(PO3)3. Structure of the 

double phosphate belongs to the orthorhombic crystal system, space group Р212121, 

lattice parameters: a=14.446(2), b=14.463(2), c=14.522(3) Å, V=3034 Å3, Z=16 

calc.=2.757 g/cm3. Structural features of synthesized phosphate have been 

determined. The compound has been studied using XRD/RSA, DTA and IR 

spectroscopy techniques along with complete chemical analysis. 

Keywords: inorganic compounds, chemical synthesis, X-ray diffraction, 

crystal structure. 

 

Лаврик Р.В., Галимова В.М. 

 

Аннотация: Подобраны оптимальные условия для выращивания 

монокристаллов соединения NaMn(PO3)3. Проведено полное 

рентгеноструктурное исследование синтезированного полифосфата 

NaMn(PO3)3. Структура соединения принадлежит к орторомбической 

сингонии, пр. гр. P212121, a=14,446(2), b=14,463(2), c=14,522(3) Å, V=3034 Å3, 
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Z=16, вирах=2,757 г/см3. Установленны особенности строения 

синтезированного фосфата. Соединение исследовано методами: РСА, ДТА, 

ИЧ-спектроскопии, проведено ее полный химический анализ.  

Ключевые слова: двойные фосфаты, ИК-спектроскопия, РСА, 

выращивания монокристаллов, кристаллизация из расплава. 

 

Лаврик Р.В., Галимова В.М. 

 

Анотація: Підібрані оптимальні умови для вирощування монокристалів 

сполуки NaMn(PO3)3. Проведено повне рентгеноструктурне дослідження  

синтезованого поліфосфату NaMn(PO3)3. Структура сполуки відноситься до 

орторомбічній сингонії, пр. гр. P212121, і має параметри кристалічної решітки: 

a=14,446(2), b=14,463(2), c=14,522(3) Å, V=3034 Å3, Z=16, вирах=2,757 г/см3. 

Встановлені особливості будови синтезованого фосфату. Сполука досліджена 

методами: РСА, ДТА, ІЧ-спектроскопії, проведено її повний хімічний аналіз.  

Ключові слова: подвійні фосфати, ІЧ-спектроскопія, РСА, вирощування 

монокристалів, кристалізація з розплаву. 

 

Introduction. Phosphates of alkali and polyvalent metals may be characterized 

by and exhibit a range of useful electrophysical properties, especially those that have 

corner-sharing octahedra of multivalent element in their structural framework. It is a 

series of phosphate compounds with the structure of well-known nonlinear optical 

crystal KTP [1, 2] and double poly-phosphates of the NaMn(PO3)3 [3], Cs2Mn(PO3)4 

[4] and Rb2Mn(PO3)4 type [5]. Investigation of properties of the compounds, 

synthesis of materials on their base are the topics of great scientific interest [6 - 9]. 

One of the most commonly used techniques of obtaining double phosphates of 

alkali and 3d-metals is synthesis of compounds from the fluxes of phosphate and 

fluoride phosphate systems of alkali metals by spontaneous crystallization with slow 

cooling [10, 11]. Systems of М2O-P2O5-MеxOy-type (where M – Li, Na, K) are 
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known to be not only universal solvents of 3d-metal oxides but also reaction media 

for the synthesis of various double phosphates. This technique has certain advantages 

over the other methods and makes it possible to obtain using programmable cooling 

substances in the form of high-quality and high-purity crystals with high yield of 

interaction products [12, 13], which in turn has impact on physical and chemical 

properties of synthesized substances. 

The objective of this research is to determine the optimum conditions for the 

synthesis of double poly-phosphate NaMn(PO3)3 and to study its physical and 

chemical properties. 

Experimental. The interaction and solubility of mangan oxide (III) in the 

system Na2O-P2O5-Mn2O3 have been studied over the range of temperatures 650-

900 С. Mole ratios of Na2O:P2O5 have been changed in the interval of 0.5 to 1.5. The 

concentration of Mn2O3 in the initial fluxes of the system under study has been 

changed over the range of 5.0-27.0% wt. 

The initial mixtures of Na2O-P2O5-Mn2O3 system have been prepared by 

mixing calculated quantities of anhydrous reagents NaPO3, Na4P2O7 and NH4H2PO4 

(or (NH4)2HPO4) with subsequent dehydration and melting at 750-800 С. Mn2O3 

was added to the fluxes with various Na2O:P2O5 ratios followed by their flux at 

elevated temperatures in platinum crucibles for 2-4 hours with intermittent mixing 

until homogeneity was obtained. Homogenous fluxes have been kept at appropriate 

temperatures for 7-8 hours until the establishment of equilibrium between liquid and 

crystal phases. 

Phase equilibriums have been studied using visual-polythermal method. 

Equilibrium liquid phases have been separated from crystal ones by decantation with 

washing out from the residue flux using diluted solutions of mineral acids. Solid 

phases have been identified using quantitative chemical and physicochemical 

methods of analysis. The content of mangan oxide (III) has been determined in the 

decanted equilibrium liquid phases. 
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The contents of Mn2O3 in equilibrium liquid phases of Na2O-P2O5-Mn2O3 

system with various mole ratios of Na2O:P2O5 at 650, 800 and 900 С are given in 

Fig. 1. The solubility curves of mangan oxide (III) demonstrate several distinct 

extrema indicative of complex chemical interaction within the system. The maximum 

solubility of Mn2O3 in Na2O-P2O5-Mn2O3 system is 26.0% wt. for the flux with the 

Na2O:P2O5 mole ratio 1.20. 

 

Fig 1. The solubility of Mn2O3 in Na2O-P2O5-Mn2O3 system. 

 

The fluxes with the mass of 8 g and Na2O:P2O5 molar ratio of 0.5 have been 

saturated with mangan oxide (III) (1.5 g) at 900 С and homogenized for 3-4 hours. 

With gradual lowering of temperature from 900 С to 700 С, single crystals of 

NaMn(PO3)3 have been obtained from the fluxes within 24 hours, washed free from 

flux residues using the diluted hydrochloric acid solution and washed out with water 

and dried at room temperature. White crystals 0.5-2 mm in size have been obtained. 

The crystalline structure of novel double tetrametaphosphate NaMn(PO3)3 has 

been determined using X-ray diffraction method. X-ray diffraction analysis of white 

crystals with rhomboidal habit having size of 0.1x0.019x0.2 mm has been performed 
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using Siemens P3/PC diffractometer under molybdenum radiation with graphite 

monochromator.  

As a result of experiment, 3018 reflections (within 0  h  11; 0  k  11; -

12  l  0) have been obtained, of which 2133 independent reflections with F>4 (І) 

have been used for calculations. The integrated intensity has been measured using 

2: method over the range of angles 4.88º    50.14º at scan rate of 2-28 degrees 

per minute. Crystalline lattice parameters have been refined according to 36 

reflections within the range of angles 16.0º32.0º. The final value of the 

divergence factor is Rw=0.0547. 

Results and discussion. When comparing the content of Mn2O3 in equilibrium 

liquid phases of the studied system at 650, 800 and 900 С, a decrease in the 

solubility of mangan oxide (III) with larger molar ratios of  Na2O:P2O5 (1.0-1.2) can 

be observed. 

According to the chemical analysis of solid phases formed during the 

crystallization of homogeneous fluxes with various Na2O:P2O5 ratios, the following 

compounds have been isolated: double phosphate NaMn(PO3)3 within the Na2O:P2O5 

mole ratios ranging from 0.5 to 0.76; diphosphates -Mn2P2O7 and Mn2P2O7 

crystallizing within the Li2O:P2O5 mole ratios ranging from 0.76 to 1.3 and from 1.3 

to 1.8, respectively. The crystals of double phosphate NaMn(PO3)4 in the studied 

fluxes of Na2O-P2O5-Mn2O3 system have been obtained for the first time ever. 

Optimum conditions for the growing of single crystals of NaMn(PO3)3 

compound have been selected. The composition of synthesized compound 

NaMn(PO3)3 is supported by complete chemical analysis (Table 1). 

Table 1. 

Results of chemical analysis of synthesized compounds NaMn(PO3)3 (% wt.)  

Formula of compound 

Na2O MnO P2O5 

calc. obtained calc. obtained calc. obtained 

NaMn(PO3)3 9,84 9,91 22,54 22,57 67,62 67,52 
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Figure 2 demonstrates infrared spectrum of double tetrametaphosphate 

NaMn(PO3)3. Infrared spectra of NaMn(PO3)3 have been studied using 

spectrophotometers UR-20 and UR-10 (Carl Zeiss) in the KBr tablets. The 

characteristic stretching bands τ (PO3) – 470, 500 cm-1; δs,δas( P–O) +ν (MO) – 570, 

580, 590 cm-1; νs (P–O–P) - 720, 800 cm-1 and νаs (P–O–P) - 920 cm-1 correspond to 

and are typical for the poly-phosphates of NaMn(PO3)3 [3], Cs2Mn(PO3)4 [4] and 

Rb2Mn(PO3)4 type [5]. The intrinsic oscillations of νs Р-О-Р observed in the region of 

700-800 cm-1 are indicative of the presence of polyphosphate chains of tetrahedra 

[РО4] in the structure of double phosphate NaMn(PO3)34.  

 

Thermal tests have been performed with derivatograph Q – 1500 (Hungary). 

The sample was heated at a temperature range of 20-900 С under dynamic 

temperature elevation mode using cylindrical platinum crucibles (sample weight: 

0.300 g; heating rate: 5 deg/min-1. Derivatographic analyses showed that double 

phosphate NaMn(PO3)3  is subject to congruent melting at the temperature 760 С. 

According to its structure, NaMn(PO3)3 belongs to orthorhombic crystal 

system, space group Рnmа, lattice parameters: a=9.268(1), b=9.421(1), 

c=10.088(1) Å, V=880.9 Å 3, Z=4, calcul.=2.901 g/cm3. 
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Lorenz factor correction and empirical absorption correction have been applied 

to the dataset. The structure of NaMn(PO3)3 has been calculated with anisotropic 

approximation of thermal parameters for all of the atoms. The final value of the 

divergence factor is Rw=0.0676 [14]. The positional parameters of atoms with 

standard deviations are given in Table 2. 

Таble 2. 

Infrared spectrum of double phosphates (сm-1) 

Igning 

frequencies 

Formula of compounds 

NaMn3(PO4)2P2O7 Mn4(P2O7)3 NaMn6P7O24 NaMn(PO3)3 

τ (PO3) 

fluct. lattice 

490 sh. 

 

435 sh. 420 sh. 

435 sh  

490 sh. 

455 str. 

470 str. 

480 str. 

490 str. 

δs P–O 

δas+ν MO 

515 str. 

 

530 sh. 

550 str. 

570 sh. 

585 str. 

520 sh. 

535 w. 

555 sh. 

570 w. 

605 w. 

540 sh. 

550 w. 

560 str. 

585 str. 

νs P–O–P 740 w. 700 w. 

740 w. 

750 w. 

790 w. 

700 str. 

715 w. 

700 sh. 

720 str. 

730 sh. 

745 str. 

770 str. 

     800 str. 

νas P–O–P         930 str. 

 973 str. 

νs PO4 

νas PO4 

910 sh. 

940 str. 

980 sh. 

980 str. 950 str. 

985 sh. 

995 w. 

 

νs PO2 1050 sh. 

1100 sh. 

1110 v.str. 

1020 sh. 

1050 w. 

1100 str. 

1060 w. 

1100 w. 

1110 sh. 

1045 str. 

1095 str. 

 

νas PO2 1140 sh. 

1180 sh. 

1210 sh. 

1140 sh. 

1180 w. 

1210 w. 

1290 sh. 

1130 sh. 

1140 sh. 

1180 w. 

1195 sh. 

1230 w. 

1138 str. 

1166 str. 

1260 v.str. 

 

Figure 3 demonstrates the projection of NaMn(PO3)3  structure on ху plane. 

The structure of double tetrametaphosphate is composed of nearly regular octahedra 

[MnO6] and tetrahedra [PO4]. Three structurally different phosphorus-oxygen 
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tetrahedra are linked into polyphosphate chains (PO3)



n that run along ob direction 

and divide the series of octahedra [MnO6]. Thus, the series of octahedra and chains 

(PO3)



n run alternately along ob direction in the structure of NaMn(PO3)3. 

Each polyhedron [MnO6] has two similar links Mn-O(4) and Mn-O(5) 2.261 Å 

and 2.198 Å long, respectively (see Table 3). All atoms of oxygen of [MnO6] 

octahedra contact four tetrahedra P(2)O4 through O(5) and О(4) atoms and polyhedra 

P(1)O4 and Р(3)О4 through О(7) and О(8) atoms, respectively. This combination of 

structure fragments results in the “pulling out” of octahedra from tetrahedra [PO4] by 

polyphosphate chains and formation of rigid framework of NaMn(PO3)3 structure. 

Таble 3. 

Coordinates of atoms (104) and equivalent thermal corrections (Å2103) for the 

NaMn(PO3)3 structure 

Аtom x/a y/b z/c Ueq 

Mn(1) 8842(4) 3613(3) 1228(4) 7(7) 

Mn(2) 3748(4) 6249(4) 1224(4) 10(8) 

Mn(3) 3747(4) 3720(4) 3760(4) 10(8) 

Mn(4) 1319(4) 1131(3) 1286(3) 4(6) 

Na(1) 10050(1) 10(1) -170(1) 11(3) 

Na(2) 5030(1) -60(1) -10(2) 21(4) 

Na(3) 7540(1) 2520(1) 2480(1) 23(3) 

Na(4) 2470(1) 2590(1) 2540(1) 21(3) 

P(1) 5273(7) 5217(8) 2645(7) 15(2) 

P(2) 7258(6) 5010(6) 2217(5) 9(1) 

P(3) 7456(5) 5227(6) 0207(6) 3(1) 

P(4) 7229(5) 7234(5) -196(5) 3(9) 

P(5) 5260(5) 7401(6) -273(5) 6(1) 

P(6) 4971(6) 7690(1) -2257(8) 25(2) 

P(7) 5270(1) 9850(1) -2370(1) 52(5) 

P(8) 7224(7) 9899(8) -2724(9) 20(2) 

P(9) 7380(5) 9777(6) -4766(7) 7(1) 

P(10) 7709(5) 7739(6) -4919(4) 2(1) 

P(11) 9675(4) 7550(6) -4761(5) 6(1) 

P(12) 10130(8) 7742(6) -2727(6) 13(2) 

O(1) 4750(2) 4680(1) 3350(1) 10(3) 

O(2) 6310(2) 4790(2) 2620(2) 18(4) 

O(3) 5530(2) 6260(2) 3040(2) 16(4) 

O(4) 4730(2) 5270(2) 1770(2) 22(5) 

O(5) 7020(1) 5360(1) 1170(1) 13(3) 

O(6) 7750(1) 4100(1) 2180(1) 3(2) 

O(7) 7720(1) 5830(1) 2730(1) 6(3) 
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O(8) 7720(1) 6240(1) -110(1) 3(2) 

O(9) 8340(2) 4720(2) 290(2) 13(4) 

O(10) 6700(2) 4920(2) -450(2) 18(4) 

O(11) 7680(1) 7700(1) -960( 1) 10(3) 

O(12) 7230(2) 7670(2) 810(1) 10(3) 

O(13) 6250(1) 6980(1) -490(1) 2(2) 

O(14) 4750(2) 7480(1) -1210(2) 18(4) 

O(15) 4890(1) 6590(1) 290(1) 8(3) 

 

Аtom x/a y/b z/c Ueq 

O(16) 5340(1) 8340(1) 130(1) 3(2) 

O(17) 5720(4) 8740(4) -2290(4) 8(2) 

O(18) 4140(3) 7760(3) -2790(2) 44(7) 

O(19) 5700(2) 7140(2) -2540(2) 20(4) 

O(20) 4770(2) 9760(2) -3240(1) 7(3) 

O(21) 4810(2) 10260(2) -1640(2) 26(5) 

O(22) 6200(4) 10130(3) -2470(2) 54(9) 

O(23) 7640(2) 10830(2) -2930(2) 13(3) 

O(24) 7570(3) 9290(3) -2150(3) 16(1) 

O(25) 7010(1) 9500(1) -3750(1) 14(3) 

O(26) 6550(1) 10220(1) -5190(1) 3(2) 

O(27) 8310(1) 10130(1) -4660(1) 7(3) 

O(28) 7370(1) 8740(1) -5230(1) 11(3) 

O(29) 8660(1) 7880(1) -4450(1) 7(2) 

O(30) 7760(1) 7200(1) -5780(1) 4(2) 

O(31) 7090(1) 7430(1) -4130(1) 7(3) 

O(32) 9610(1) 6620(1) -5230(2) 9(3) 

O(33) 10200(2) 8380(2) -5070(2) 23(5) 

O(34) 10060(1) 7220(1) -3730(1) 8(3) 

O(35) 9250(1) 7760(1) -2300(1) 5(3) 

 

Two figure-of-eight voids between tetrahedra [PO4] have four symmetrical 

polyhedra of lithium. Lithium atoms occupy the same crystallographic position and 

have face-sharing contact formed by О(8), О(2) and О(1) atoms (see Fig. 4) in the 

NaMn(PO3)3  structure. Four Na-O bonds in the lithium polyhedra lie in the range of 

1.983-2.239 Å, and the fifth Na-O(8) bond is a bit longer – its length is 2.583 Å. This 

suggests that the coordination number of lithium atoms is 5. Two lithium polyhedra 

are located between two polyphosphate chains composed of tetrahedra P(2)O4 and 

Р(3)O4. Thus, the five-vertex [NaO5] are “clamped” between polyphosphate chains, 

which enhances the stiffness of NaMn(PO3)3 structure.  
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Table 4. 

Lengths of bonds (Å) in NaMn(PO3)3 structure. 

Distance Å Distance Å 

Mn(1)-O(6) 2,202 Na(2)-O(16) 2,352 

Mn(1)-O(9) 2,222 Na(2)-O(21) 2,424 

Mn(1)-O(19) 2,183 Na(2)-O(27) 2,442 

Mn(1)-O(21) 2,233 Na(2)-O(33) 2,453 

Mn(1)-O(31) 2,082 Na(3)-O(6) 2,343 

Mn(1)-O(33) 2,203 Na(3)-O(11) 2,293 

Mn(2)-O(4) 2,153 Na(3)-O(19)  2,593  

Mn(2)-O(11) 2,192 Na(3)-O(24) 2,675 

Mn(2)-O(15) 2,182 Na(3)-O(31) 2,383 

Mn(2)-O(24) 2,304 Na(3)-O(35)  2,623  

Mn(2)-O(26) 2,152 Na(4)-O(7) 2,573 

Mn(2)-O(35) 2,232 Na(4)-O(12) 2,413 

Mn(3)-O(1) 2,082 Na(4)-O(18) 2,424 

Mn(3)-O(12) 2,162 Na(4)-O(23)  2,363  

Mn(3)-O(16) 2,142 Na(4)-O(30) 2,622 

Mn(3)-O(23) 2,092 Na(4)-O(36) 2,422 

Mn(3)-O(27) 2,202 P(1)-O(1) 1,482 

Mn(3)-O(36) 2,092 P(1)-O(2) 1,623 

Mn(4)-O(7) 2,032 P(1)-O(3) 1,653 

Mn(4)-O(10) 2,022 P(1)-O(4) 1,483 

Mn(4)-O(18) 2,194 P(2)-O(2) 1,513 

Mn(4)-O(20) 2,142 P(2)-O(5) 1,632 

Mn(4)-O(30) 2,162 P(2)-O(6) 1,492 

Mn(4)-O(32) 2,152 P(2)-O(7) 1,552 

Na(1)-O(1) 2,393 P(3)-O(5) 1,532 

Na(1)-O(10) 2,553 P(3)-O(8) 1,572 

Na(1)-O(15) 2,332 P(3)-O(9) 1,462 

Na(1)-O(20) 2,813 P(3)-O(10) 1,502 

Na(1)-O(26) 2,332 P(4)-O(8) 1,602 

Na(1)-O(32) 2,443 P(4)-O(11) 1,452 

Na(2)-O(1) 2,443 P(4)-O(12) 1,582 

Na(2)-O(9) 2,523 P(4)-O(13) 1,522 
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Cont. Table 4. 

Distance Å  Distance Å 

P(5)-O(13) 1,582 P(9)-O(25) 1,602 

P(5)-O(14) 1,543 P(9)-O(26) 1,482 

P(5)-O(15) 1,522 P(9)-O(27) 1,442 

P(5)-O(16) 1,472 P(9)-O(28) 1,632 

P(6)-O(14) 1,583 P(10)-O(28) 1,582 

P(6)-O(17) 1,866 P(10)-O(29) 1,542 

P(6)-O(18) 1,424 P(10)-O(30)  1,462  

P(6)-O(19) 1,383 P(10)-O(31) 1,522 

P(7)-O(17) 1,736 P(11)-O(29) 1,602 

P(7)-O(20) 1,443 P(11)-O(32)  1,502  

P(7)-O(21) 1,373 P(11)-O(33) 1,483 

P(7)-O(22) 1,415 P(11)-O(34) 1,662 

P(8)-O(22) 1,565 P(12)-O(3) 1,613 

P(8)-O(23) 1,512 P(12)-O(34)  1,632  

P(8)-O(24) 1,304 P(12)-O(35) 1,412 

P(8)-O(25) 1,623 P(12)-O(36) 1,462 

 

Conclusion. The crystallization range of new double phosphate Li2Mn(PO3)4 

has been determined in the melts of Li2O-P2O5-Mn2O3 system at a temperature range 

of 700-900 С. Furthermore, optimum conditions for the growing of single-crystals of 

the compound with high yield (over 50% of weight) have been selected, the series of 

their physical and chemical properties have been studied and the melting point of the 

compound has been determined. A complete XRD of the synthesized phosphate 

Li2Mn(PO3)4 has been performed and the special features of its structure have been 

defined: unusual coordination number of lithium atoms (5), recurrence interval of 

tetrahedra [PO4] in the poly-phosphate chains of the structure is 12. These results 

stimulate further research of the compound and creation of materials on its basis.   

 

.
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Анотація. У статті розкривається процес конструювання навчально-

правових рольових ситуацій під час викладання правознавчих дисциплін у 

навчальних закладах. Акцентується увага, на необхідності формування 

усвідомленої правомірної поведінки шляхом моделювання варіантів правомірної 

поведінки з урахуванням заданих умов з залученням студентів. 
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 Аннотация. В статье раскрывается процесс конструирования учебно-

правовых ролевых ситуаций во время преподавания правоведческих дисциплин в 

учебных заведениях. Акцентируется внимание, на необходимости формирования 

осознанного правомерного поведения путем моделирования вариантов 

правомерного поведения с учетом заданных условий с привлечением студентов.  

Ключевые слова. Правомерное поведение, формирование правомерного 

поведения, конструирования учебно - правовых ситуаций, мотивация. 
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Food Technologies. 
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Summary. This article describes the process of forming legal and educational 

situations in the teaching of legal studies in educational institutions. Attention is 

focused on the need to formulate legitimate behavior by modeling typical 

situations with the participation of students. 

Keywords: Lawful behavior, the formation of lawful behavior, the creation of 

educational and legal situations, motivation.     

 

Постановка проблеми. У вітчизняній юридичній науці вивчення 

механізму формування правомірної поведінки, зазвичай, вивчалися лише окремі 

його складові, без дослідження відповідних взаємозв’язків, аналізу 

взаємообумовленості одне одним тощо.  На сьогодні такий підхід не є 

виправданим, оскільки, при аналізі механізму формування правомірної 
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поведінки, повинні враховуватися такі  складові: юридико-психологічна,  

спеціально-юридична  та соціальна. При цьому виділення домінування однієї з 

цих складових обов’язково призведе до порушення ефективної дії всього 

механізму. Тільки сукупний та організований вплив цих складових може дієво 

впливати на визначення потреб, інтересів, мотивів, установок поведінки  

студента. 

Серед представників юридичної науки, які досліджували проблеми 

правомірної поведінки та суміжних з нею категорій можливо назвати таких 

вітчизняних вчених, як: В. Бабкін, С. Бобровник, О. Богініч, О. Варич, 

В. Головченко, А. Заєць, В. Зенін, О. Копиленко, О. Кваша, О. Костенко, 

В. Ладиченко, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, П. Рабінович, 

В. Тацій, Т. Тарахонич, Г. Свириденко,  В. Сіренко, О. Ющик, Ю. Шемшученко 

та ін. 

Мета і завдання статті полягають у вдосконалені методики 

конструювання навчально – правових ситуацій з метою впливу на правові 

установки студентів для подальшого закріплення навичок правомірної поведінки 

у майбутньому. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, набагато важливіше навчити, 

ніж просто розповісти. Хоча, розповісти – набагато простіше, доступніше і 

безумовно, швидше. Ви можете швидко повідомити студентам те, що вони 

повинні знати, і вони забудуть це ще швидше. 

Процес навчання не автоматичне вкладання навчального матеріалу в 

голову студента. Він потребує напруженої розумової роботи  і його власної 

активної участі в цьому процесі. Пояснення і демонстрація, самі по собі, ніколи 

не дадуть справжніх стійких знань. Цього можливо досягти тільки за допомогою 

інтерактивного навчання. 

У підлітковому віці, як правило, з'являється проблема падіння мотивації 

навчання. Досвідчені педагоги включають комунікативний компонент у 

навчальну діяльність: посилюючи не інформаційний потенціал заняття, а 
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ціннісний. При такому підході до навчання у центрі уваги викладача при 

підготовці до заняття знаходиться не середній учень, а кожний як особистість. 

Визнання студента головною фігурою навчально-виховного процесу є основою 

особистісно-орієнтованого навчання. 

Навчально-правові ситуації відноситься до таких методичних прийомів, які 

дозволяють здійснювати взаємозв'язок понятійного рівня  з поведінковим. В 

органічній єдності з іншими методичними прийомами навчально-правові 

ситуації відповідають сучасному підходу в правовому навчанні, вимагають не 

стільки вивчення великих масивів юридичних норм, скільки різнобічного 

осмислення головного у праві, пропускання правових норм через себе, свої 

почуття, інтереси, своє ставлення до навколишнього. 

Навчально-правова ситуація - особливий методичний прийом, що ставить 

студента в конкретні юридичні обставини, які спонукають їх моделювати 

варіанти правомірної поведінки з урахуванням заданих умов. 

У навчальній ситуації присутні основні ознаки проблемної ситуації, 

наприклад, наявність невідомого для студентів, установка на вирішення 

завдання, особиста зацікавленість у подоланні скрутної ситуації. Студенти, 

залучені у навчально-правову ситуацію, вимушені конструювати ту чи іншу 

модель власної поведінки та передбачувати її наслідки. Моделі поведінки мають 

регулююче значення. Вони служать орієнтиром для майбутніх поведінкових 

актів людини.  Вміння прогнозувати певну поведінку і її наслідки лежить в 

основі формування навичок правомірної поведінки у майбутньому. З іншої 

сторони – важливим елементом навчальної правової ситуації є ігрова форма. Гра 

дає можливість впливати на правові установки. Правова установка є специфічне 

стан психіки, націлювання людини на майбутню діяльність. В результаті 

досягається не лише інтелектуальний, а й емоційний рівень засвоєння правових 

понять та ідей.  

Процес конструювання навчально-правових рольових ситуацій на заняттях 

правознавства включає такі елементи, як персонажі (ролі), сюжет і дія. 
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Обговорюються конкретні умови, місце і час подій, щоб студенти уявляли собі 

ситуацію. Завдяки цьому поведінка у ситуації стає більш вільною і щирою. 

Роль у навчальній ситуації є певним видом соціальної діяльності. У зв'язку 

з цим навчально-правові рольові ситуації можна класифікувати залежно від 

характеру розглядуваних правовідносин і відповідних їм соціальних ролей, тобто 

за змістом навчального матеріалу. Наприклад, рольові ситуації можуть бути 

засновані на цивільних правовідносинах, як правило, пов'язаних з повсякденним 

життям («Позика», «Дарування» і т. п.) Розрізняють ситуації, пов'язані з участю 

в управлінні державою, з виконанням конституційних політичних прав і свобод 

(«Виборець»), професійно-юридичні («Судове засідання»), ситуації, основу яких 

складають трудові правовідносини («Прогул», «Незаконне звільнення», 

«Прийом на роботу») і т. д. 

 Матеріалом для побудови навчально-правових рольових ситуацій служать 

конкретні поведінкові ситуації з правовим змістом. Вони дозволяють легко 

скласти необхідний сюжет, визначити ролі та можливість їх взаємодії. 

Практично всі теми курсів правознавства включають в себе поведінкові 

моменти, тому викладач сам визначає, на яких заняттях і на якому етапі він 

використовує прийом «навчальна ситуація». 

Для розроблення  навчально–правової ситуації викладач може 

скористатися наступною схемою: 

 

 Рис.1 Етапи конструювання навчально – правових ситуацій 
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Процес конструювання такої ситуації починається з виявлення типових 

випадків ускладнень щодо вибору студентами правомірної поведінки в реальних 

життєвих ситуаціях. Виявлення подібних труднощів сприяє анкетування, 

вивчення випадків  скоєних правопорушень, бесіди зі студентами, класними 

керівниками і батьками, спостереження за поведінкою молоді в юридично 

значимих обставин. 

Розробляючи навчально-правову рольову ситуацію, необхідно продумати 

висновки, до яких повинні прийти студенти при аналізі, передбачити еталон 

правомірної поведінки. (Наприклад, ситуація «Знахідка»  будь-яка знайдена річ 

повинна бути повернута власнику (право власності на знайдену річ не виникає), 

або вжиті заходи відповідно до закону.) Далі викладач розробляє сюжет, намічає 

ролі і варіанти взаємодії з максимальним використанням ігрового моменту. 

Передбачаються зразкові варіанти як правомірної, так і неправомірної поведінки, 

наприклад, випадки, коли знахідка стає крадіжкою, випадки вимагання 

винагороди за повернення загубленої речі. Прогнозується хід міркувань, завдяки 

якому студенти повинні самостійно обґрунтувати необхідність саме правомірної 

поведінки, відповідного еталону. 

 Виявлення стереотипу поведінки включає в себе два етапи: обговорення 

та формування громадської думки. Сюжет зазвичай розвивається у формі 

евристичної бесіди: проблема, пошук її рішення - вихід знайдений - нове 

ускладнення і т. д.  

Далі викладач коментує запропоновані варіанти поведінки в ситуації і, 

підвівши підсумки обговорення, висловлюючи загальну  формує громадську 

думку та спільно зі студентами виводить еталон правомірної поведінки.  

При використанні навчально-правових ситуацій викладач виявить, що 

юридичні судження студентів  можуть бути не тільки суперечливими, але і 

помилковими, з установкою на протиправну поведінку. Це не повинно зупиняти, 

в даному випадку застосовується прийом свідомого допущення помилок і 

подальшого їх виправлення. Завдяки цьому вади у засвоєнні правових знань не 
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залишаються прихованими і коригуються. Форма навчально-правових ситуацій 

сприяє колективного пошуку істинного варіанту поведінки. Педагогічна 

доцільність цього процесу обумовлена тим, що молодь знаходяться у віці, який 

називають самим колективним. Підлітки, орієнтуючись на громадську думку, 

співвідносять з ним свою поведінку, а викладач отримує можливість закріпити 

позитивну тенденцію у поведінці молоді. 

Ефективність застосування навчально-правових ситуацій залежить від 

дотримання наступних умов: 

 знання студентами мінімуму правових норм (вмінь читати і 

аналізувати правову літературу, орієнтуватися в основних юридичних джерелах і 

галузях права, пізнавати юридичну ситуацію);  

 наявності достатнього особистого досвіду участі в правовідносинах і 

життєвого досвіду взагалі; 

 ступеня оволодіння необхідними загальними навчальними вміннями 

і навичками.  

Висновки та перспективи подальшого розвитку. У зв'язку з цим 

необхідно відзначити, що робота з навчально-правовими ситуаціями проходить, 

як правило, у два етапи. На першому навчально-правові ситуації вводяться для 

того, щоб навчити молодь вмінню брати участь у них. На другому етапі 

навчально-правові ситуації використовуються вже безпосередньо для розвитку 

вміння моделювати варіанти правомірної поведінки. 

Таким чином,  використання навчально - правових  ситуацій під час 

викладання правознавчих дисциплін (лекційних практичних, семінарських) 

створюють взаємодію між студентами, яка є  позитивним досвідом навчання. 

Перспективи подальшого розвитку проблеми вбачаємо у дослідженні 

ефективності застосування методу для подальшого формування правосвідомості 

молоді. 
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          Анотація. Розвиток архітектури Степу і Лісостепу Східної Європи 

відносять до найдавнішої епохи і датують 40-35 тис. до н.е. Внаслідок міграцій 

під впливом культур сусідніх спільнот народи створювали матеріальне 

середовище проживання, яке протягом тисячоліть збагачувалася новими 

типами будівель і досконалішими їх формами та конструкціями. Зовнішні 

впливи стали особливо помітні в неоліті. 

Ключові слова: Степ, Лісостеп, палеоліт, мезоліт, неоліт, житла, 

поселення, могильники. 
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Аннотация. Развитие архитектуры Степи и Лесостепи Восточной 

Европы относят к древнейшей эпохе и датируют 40-35 тыс. до н.э. Вследствие 

миграций под влиянием культур соседних сообществ народы создавали 

материальную среду обитания, которая на протяжении тысячелетий 

обогащалась новыми типами построек и более совершенными их формами и 

конструкциями. Внешние влияния стали особо заметны в неолите.  

Ключевые слова: Степь, Лесостепь, палеолит, мезолит, неолит, жилища, 

поселения, могильники. 

 

DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURE OF STEPPE AND FOREST-

STEPPE ZONES OF EASTERN EUROPE FROM PALEOLITE TO 

EENEOLITE 

 

Polshchikova N.V. 

Odessa State Academy 

of building and architecture, 

K. Arch., Associate Professor 

 

Abstract. The development of the architecture of the Steppes and Forest-Steppes 

of Eastern Europe is attributed to the most ancient era and dates back to 40-35 

thousand BC. As a result of migrations, under the influence of cultures of neighboring 

communities, peoples created a material habitat, which for thousands of years has 

been enriched with new types of buildings and their more perfect forms and 

constructions. External influences became especially noticeable in the Neolithic. 

Key words: Steppe, Forest-steppe, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, dwellings, 

settlements, burial grounds. 
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Постановка проблемы. До сих пор не уделялось должного внимания 

изучению архитектурно-строительного наследства, на основе которого выросла 

архитектура, и этот важный вопрос требует уточнения.  

Анализ последних достижений и публикаций.  Основные источники 

информации об общекультурном развитии в древнейшие (о которых нет 

упоминаний в древнейших источниках) и древние (о которых есть упоминания в 

древнейших источниках) времена на территории степной и лесостепной зон 

Восточной Европы содержатся в современных капитальных академических 

трудах по археологии: 6 томов из серии «Археология СССР», 3 тома серии 

«Археология Украинской ССР» издания 80-х годов ХХ в.; по истории «История 

Украинской ССР» в 10-ти томах (по древнейшим и древним эпохам – Т.1, изд. 

1984 г.), «История Киева» в 3-х томах (по указанным эпохам – Т.1, изд. 1984 г.), 

а также «Давня історія України» в 3-х томах, Т.1, изд. 1997 г.). В указанной 

литературе становление архитектуры в Степи и Лесостепи Восточной Европы 

рассматривается как часть развития культуры этих территорий в целом, и 

сведения об архитектурно-строительной практике не выделены самостоятельно 

и не исследованы как самостоятельное профессиональное явление. 

Автором данной статьи издано учебное пособие в 2002 г. – «Строительство 

и архитектура Украины до образования Киевского государства» (Одесса: 

Астропринт, – 2002. – 156 с.), а также защищена кандидатская диссертация в 

2013 г. «Развитие и принципы становления восточнославянской архитектуры (от 

позднего палеолита до эпохи Киевской Руси»). Автором издан также ряд 

публикаций по данной теме.  

Объём статьи даёт возможность осветить только начало формирования 

архитектурно-строительных традиций – возможность проследить этот процесс в 

период эпохи камня. 

Цель статьи. Выявить из указанных капитальных трудов по археологии 

информацию, касающуюся только архитектурно-строительной практики в 

указанную эпоху. 
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Задачи статьи. Выявить общие тенденции в развитии каждого типа 

сооружений и показать достижения в архитектурно-строительной практике 

населения указанных территорий, с которыми состоялось вступление в новую 

историческую эпоху – энеолит. 

В данной статье показано развитие архитектурно-строительных традиций 

до начала эпохи энеолита.  

Изложение основного материала. Современные археологические данные 

подтверждают, что многие поселения людей, живших в до ХІ в. н.э. на 

территории Руси, оставили на землях своего проживания разнообразные 

памятники строительной деятельности. Здесь обитали местные и селились 

пришлые племена, которые появлялись в связи с массовыми миграциями и 

путём постоянных перемещений на сопредельных территориях. 

Учитывая территорию сложения славянского этноса с ІІІ в. до н.э. по  

ІІІ в. н.э., занимавшую междуречье Среднего Днестра и Среднего Днепра, 

развитие архитектуры древних эпох рассматривается прежде всего на данной 

территории, располагавшейся в природных зонах степей и лесостепей Восточной 

Европы. 

Строительная деятельность на указанных территориях началась с эпохи 

позднего палеолита (40/35 – 11/10 тыс. до н.э.). 

Поселения палеолита, такие как: Кирилловская стоянка на правом берегу 

Днепра, площадью 1 га (территория современного Киева); у сел Пушкари и 

Мезин в Черниговской обл.; у с. Межиричи Черкасской обл.; многослойная 

стоянка Молодово-V у с. Молодово Черновицкой обл., – начали образовываться 

в конце позднего периода позднего палеолита [1, с. 66,68; 3, с. 20]. На 

территории Горного Крыма – это стоянки: Аджи-Коба и др. [1, с.73]. 

Стоянки на равнинах, на низких надпойменных террасах состояли из групп 

жилищ, стоящих в ряд или по рельефу местности (впервые). Стоянки в Горном 

Крыму устраивались в пещерах вблизи воды [1, с. 66,68,73]. 
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В мезолите заметно уменьшилось количество населения [1, с. 56,84; 7, 

с.47]. Сложившиеся в позднем палеолите типы поселений не претерпели особых 

изменений и в мезолите (IX – VI тыс. до н.э.). Так, раннемезолитическое 

поселение у с. Осокоровка в Надпорожье Запорожской обл. состояло из 5-ти 

наземных жилищ круглого плана, стоящих по кругу, диаметром 20,0 – 22,0 м  

с расстоянием в 5,0 – 7,0 м [1, с. 90,91]; позднемезолитическое поселение 

Игреньева полуострова на Днепре состояло из 7-ми округлых в плане жилищ, 

стоящих вдоль берега р. Самара у места впадения её в Днепр (территория 

современного г. Днепр) [1, с. 100]; мезолитические стоянки Горного Крыма 

представлены пещерами Шан-Коба (ранний период) [1, с. 89] и Мурзак-Коба 

(поздний период) [1, с. 97,99]. Все известные поселения мезолита по назначению 

определены археологами как долговременные (зимние, выше перечисленные), 

так и кратковременные – охотничьи стоянки [7, с. 47]. 

Для неолита (конец IV – III тыс. до н.э.) [1, с. 111-113; 5, с. 162] 

характерны типы жилых образований, такие как Базьков Остров у с. Скибенцы 

Винницкой обл. на р. Южный Буг, состоящие из нескольких жилищ [1, с. 121], а 

также на южной оконечности Сурского острова у г. Днепр [1, с. 135], состоящие 

из трёх полуземлянок, сгруппированных вокруг большого круглого двора с 

очагом в центре; на Черкащине также найдено и раскопано неолитическое 

поселение [9, с. 27-33]. В Закарпатье были большие по площадям поселения – от 

2,0 – 3,0 га [1, с. 145]. Они располагались на берегах рек, небольших ручьёв, 

болот. Типичная для этого района планировка поселения Дрисино Закарпатской 

обл. Стоянки неолита в Горном Крыму, такие, как Шан-Коба, Фатьма-Коба, 

основанные ещё в мезолите, размещались в гротах и навесах [1, с. 152]. 

Оборонные сооружения всей эпохи камня (поздний палеолит, мезолит, 

неолит) на территории совр. Украины не найдены. 

Жилища палеолита археологи делят на два основных типа: – 1) округлые 

или овальные в плане, диаметром 4,0 – 6,0 м, с коническими крышами, с очагом 

посередине, такие, как в Мезине, Межиричах, на Кирилловской стоянке, в 
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Молодово-V и др. [1, с. 70], иногда значительно углублённые (впервые), иногда 

соединённые из двух–трёх овальных (Пушкари I, Костенки IV) [3, с. 19,20]; – 2) 

удлинённые 2-х, 3-х или многочастные, с серией очагов по одной оси  

(Костенки I). Около жилищ выкапывались ямы-хранилища продуктов питания 

(впервые) [1, с. 70]. Все жилища (долговременные и сезонные) – каркасной 

конструкции (впервые). Строительные материалы: кости и шкуры животных [1, 

с. 70,81; 3, с. 19,20]. Хорошо исследованы жилища в Межиричах: на некоторых 

кости вкладывались одна в другую; в одном из них группа трубчатых костей 

уложена в форме трёх концентрических дуг; в другом – выполнена чёткая 

симметрия и ритм по всей окружности постройки [5, с. 103-107]. Древнейший 

пещерный памятник Горного Крыма – грот Киик-Коба [1, с. 29,30; 3, с. 18]. 

В мезолите формы и конструкции жилищ округлого и овального планов не 

претерпели особых изменений, за исключением южных районов в позднем 

мезолите, где впервые появились столбчато-каркасные жилища (влияние 

Восточного Средиземноморья) [1, с. 91; 5, с. 121]. В позднем мезолите иногда на 

поселениях строились углублённые жилища (землянки, полуземлянки), как на 

поселении Игрень-8 [5, с. 121]. Строительные материалы позднего мезолита – 

элементы древесно-травяной растительности (впервые) [1, с. 100, 102; 5, с. 121; 

7, с.47]. Кратковременные жилища – ветряные заслоны из жердей и веток 

деревьев – иногда укреплялись на дневной поверхности камнями или 

покрывались травой [5, с. 121]. В Горном Крыму пещеры и скальные укрытия  – 

долговременные, шалаши – сезонные [1, с. 97; 5, с. 122]. 

Археологи отмечают 4 типа жилищ неолита:  

1. – Наземные стоечно-балочной конструкции с двухскатной крышей, 

подпрямоугольных и прямоугольных планов впервые появились в междуречье 

Среднего Южного Буга и Среднего Днестра (Осокоровская стоянка в 

Надпорожье [1, с. 90], площадью 8,0 – 36,0 м2, в них очаги из камня – впервые. 

Глиняные купольные печи в первой половине V тыс. до н.э. строились рядом с 

жилищами (впервые), а со второй половины V тыс. до н.э. – внутри жилищ 
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(впервые). На этих территориях с конца V – начала IV тыс. до н.э. впервые 

начали возводить жилища на каменных фундаментах с открытыми очагами, 

площадью 20,0 – 30,0 м2, с одним–двумя (впервые) помещениями [5, с. 194]. 

Этого типа жилища были распространены в V – III тыс. до н.э. в Надпорожье, 

Киевском Поднепровье, на Сейме, Северском Донце, на Волыни, в Белоруссии, 

площадью от 5,0 до 10,5 м2 [1, с. 157,158; 5, с. 194,195]. 

2. – Полуземлянки, стоечно-балочные, овальных планов в V тыс. до н.э. 

характерны для: Надпорожья, в бассейнах рек Самара и Орель, на о. Сурском, на 

Игреньевом полуострове [1, с. 135]; в Ужгородском районе Закарпатья 

(Ужгород-Карьер, Великие Лазы и др.), где их площади составляли 12,0 –  

60,0 м2. 

3. – Полуземлянки неправильно-удлинённых планов каркасно-столбчатой 

конструкции, с двухскатной крышей, с полами, состоящими из нескольких ям – 

такие бытовали в Береговском и Мукачевском районах Закарпатья. Их площади 

– от 72,0 м2 (Заставне) до 280,0 м2 (Ривне) [1, с. 140; 5, с. 192,193]. 

4. – В Горном Крыму – стоянки-укрытия в гротах, пещерах, под навесами, 

а также на открытых площадках перед гротами и пещерами [1, с. 152]. 

Культовые сооружения 

Культовым центром мезолита сделалась Каменная могила в 15-ти км к 

северу от Мелитополя у с. Терпенье. Это огромный природный известковый 

монолит со множеством прорубленных в его теле пещер с наскальными 

изображениями (более 1000 изображений животных и сцен охоты). Наиболее 

известна пещера «Грот мамонта», или «Грот быка» [4, с. 31,32; 5, с. 150-152, 212, 

213; 7, с. 74]. Этот культовый центр служил охотникам до эпохи бронзы 

включительно [4, с. 31,32]. Кроме Каменной Могилы, открыты культовые 

охотничьи центры в Балин-Кош в Крыму и в других местах [5, с. 150-152]. В 

неолите культовыми центрами оставались Каменная Могила, Балин-Кош и др. 

[5, с. 152]. 
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Сооружения захоронений 

В позднем палеолите захоронения не найдены. Они появились в мезолите 

радом с поселениями в Горном Крыму (в гротах Фатьма-Коба и Мурзак-Коба), 

Северо-Западном Причерноморье, в Степном Поднепровье и на Донбассе, кроме 

Крыма, – это захоронения, так наз. волошско-васильковского типа [1, с. 97,107]. 

Погребения осуществлялись в ямах, с применением красной охры. Один из 

первых древнейших могильников Европы – Волошский  (у с. Волошское, южнее  

г. Днепр) эпохи мезолита. Более поздние – Васильевский І и Васильевский ІІ (на 

третьей надпойменной террасе около с. Васильевка Синельниковского района 

той же области) [1, с.107]. К позднемезолитическом захоронениям относится 

Мурзак-Кобинское (Горный Крым, пещера Мурзак-Коба) [1, с.99]. Могильники 

устраивали на расстоянии 0,7 – 1,0 км от поселений [5, с. 214,217]. 

Таблица 

Эволюция типов жилищ палеолита, мезолита, неолита 

      (Таблица выполнена по описанию из указанных литературных источников, в 

т.ч. 8, с. 14, 15)          

Историч.  

период 

Типы жилищ (общий вид, план, 

детали) схемы 

 Конструкци

и 

Строительные материалы 

П
ал

ео
л
и

т 
~

 1
5
0
 т

ы
с.

 –
 Х

I/
X

 т
ы

с.
 д

о
 н

.э
. 

 

К
о
н

ец
 с

р
ед

н
ег

о
 –

 н
ач

ал
о
 п

о
зд

н
ег

о
 

п
ер

и
о
д
а 

 

1
5
0
-4

0
/3

5
 т

ы
с.

 д
о
 н

.э
. 

    

 ВПЕРВЫЕ: 
1. Каркас 

1. Каркас: 
1) жерди или большие кости животных; 
2) меньшие кости животных. 
Черепа и другие большие кости неглубоко 

вкопаны в землю и пригружены, основа для 
каркаса – жерди и бивни. 
2. Покрытия: 
1) шкуры животных; 
2) ветки, листья, трава. 
Иногда – ритмичность и симметричность в 
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ВПЕРВЫЕ: 
1) деревянные столбы; 
2) смесь глины с лозой (для стенок); 
3) покрытия – ветки, листья, трава; 
4) камень по низу покрытий. 

А также уже традиционные: 
1) жерди-каркас; 
2) ветки, листья, трава – покрытия. 
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ВПЕРВЫЕ: 

глина – как огнеупорный материал для 
обмазки (противопожарный) 

Выводы. Таким образом, строительные достижения к концу неолита: 

– поселения – открытые у водных пространств, в основном линейной 

планировки, впервые обозначились к концу позднего палеолита; 

– жилища: 1) по назначению – долговременные и сезонные впервые в 

позднем палеолите; 2) по объёмно-пространственным решениям – 3-х типов: – 

землянки и полуземлянки округлых и овальных планов (впервые в палеолите), – 

наземные подпрямоугольных и прямоугольных планов, одно-двухкамерные 

(впервые в неолите); 3) по конструктивным решениям: наземные столбчато-

каркасные (впервые в мезолите), стоечно-балочные (впервые в неолите), с 

двухскатными крышами, с купольными печами или открытыми очагами, на 

каменных фундаментах (впервые в неолите); 4) по применению 

стройматериалов: растительного происхождения (впервые в мезолите) – глина, 

грунт, камень (впервые в неолите). 
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Культовые межплеменные центры: пещеры с наскальными ритуальными 

рисунками (впервые в мезолите); 

Могильники – групповые, индивидуальные и родовые – на расстоянии 0,7 –  

1,0 км от поселений (впервые в мезолите). 

Эволюция типов жилищ палеолита, мезолита, неолита показана в таблице. 

В последующей эпохе – энеолите – происходило совершенствование всех типов 

сооружений эпохи камня [1, с. 188; 2, с. 156; 5, с. 222, 223]. 
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має свої особливості. Багато з тих, хто вперше спробував цей освітній формат, 

виявилися розчаровані, так не отримавши очікуваної віддачі. У статті описано 
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Аннотация: Онлайн-обучение, как и любой другой вид получения знаний, 

имеет свои особенности. Многие из тех, кто впервые попробовал этот 

образовательный формат, оказались разочарованы, так не получив ожидаемой 

отдачи. В статье описано о том, как получить максимум от онлайн-обучения.. 

Ключевые слова: э-обучения, онлайн обучение, обучение, МООС, 

образование. 

 

Постановка проблеми. Онлайн-навчання, як і будь-який інший вид 

отримання знань, має свої особливості. Багато з тих, хто вперше спробував цей 

освітній формат, були розчаровані, не отримавши очікуваної віддачі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням впливу 

інформаційно-комунікаційних технологій на процеси індивідуального та 

колективного навчання присвячено роботи багатьох вітчизняних та закордонних 

вчених, серед яких знаним є науковий доробок Карпентера Р. Г., Кларка Р. С., 

Мейера Р. Є., Морісона Д, Гісланді П., Кітченхема А., Ванга В. С., Беспалько В. 

П., Кайміна В. А., Полата Е.С., Лапчіка П. М. та ін. Проблемам практики 

використання саме систем електронного навчання присвячено роботи Т. 

Андерсона, К.С. Джіубана, Д. Джонсона, Дж. Дрона, Л. Крамера, Д. Морісона, 

П.П. Пальмера, Дж. Томаса, Дж. Хелмса, С.С. Чанга та інших.  Загалом  

електронне навчання розглядається як одна з умов підвищення якості освіти, її 

модернізації та стандартизації. 

Мета і завдання статті. Розглянути максимально можливо усі дотичні 

поняття, що так чи інакше пов’язані з е-навчанням та дати відповідь на 

запитання:  “Чому індустрія освіти повинна змінюватися?” 

Виклад основного матеріалу. Існує термін MOOC (англ. Massive open 

online course — масивні, масові, широкодоступні, публічні, відкриті дистанційні 

онлайн курси), а попри це говорять про дистанційне / електронне навчання, е-

навчання і т.д. Якщо коротко, то все це про одне й те ж, просто дистанційне 

навчання з’явилося дуже давно, ще з часів листування. Заочний формат виглядає 
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так: отримуєш поштою підручник або методичку, вивчаєш, пишеш контрольну, 

відправляєш назад і так далі. Потім те ж саме навчання стали практикувати через 

інтернет. І нарешті, кілька років тому з’явилися МООС. За великим рахунком, 

принципової різниці між цими сутностями немає, але на МООС останнім часом 

стали покладати великі надії. Вони швидко увійшли в моду - вважається навіть, 

що ця штука докорінно змінить індустрію освіти. Приблизно як було з iPhone 

свого часу. Смартфони, безумовно, були до його появи, але коли вийшов iPhone, 

то він дуже швидко перевернув ринок. Продукт Apple, начебто, використовував 

всі ті ж технології, але вони були довершені, доведені до розуму, в сукупності 

все це виглядало краще. І після його появи смартфони стали іншими. Кілька 

років тому вважали, що MOOC теж сильно перетрусить ринок освіти. Зараз ці 

надії трошки затихли, і тепер лунає чимало голосів на користь того, що це все 

нікому не потрібно, що нічого толком не зміниться в освіті.  Все ж, чому 

індустрія освіти повинна змінюватися? 

Змінюються потреби на ринку праці. Вчора потрібні були одні навички і 

знання, завтра зовсім інші. З’являються нові спеціалізації, і потрібно вчитися все 

життя - lifelong learning. 

Існують проблеми з дипломами. Дуже багато працедавців кажуть: “Ну і що 

з того, що у тебе є цей папірець? А що ти вмієш?”. І тут починаються неприємні 

запитання. 

Змінюється культура споживання інформації. Життя змінюється, і люди 

слідом за ним. 

Обсяг знань визначено програмою. Деяка спеціальність має навчальний 

план, який ретельно переглядається раз на 10 років, а суттєвих змін так і не 

видно. Поряд з базовими предметами в будь-якому навчальному плані є 

“навантажувальні” дисципліни. Якщо передбачається курс філософії, то Вам 

таки доведеться його відвідувати. У випадку з МООС можна сформувати собі 

таку програму, яка Вам потрібна. 
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Можливість зміни ЗВО. В кожному закладі своя культура викладання, свої 

улюблені викладачі, і взяти все найкраще з різних вузів при класичному навчанні 

не реально. З МООС це можливо. 

Диплом. Якщо у Вас дипломів буде багато, і кожен з них буде більш 

конкретним - то це на краще. 

Історія МООС починається в першій половині 2000-х років. Одним з 

перших цю справу стартував  Массачусетський технологічний інститут, почавши 

викладати свої курси онлайн. В них є програма OpenCourseWare - вона з’явилася 

в 2002 році й існує до сьогодні, та багатьма шанується як дуже солідний 

приклад. Про академію Khan знають всі, ймовірно (в основному вона націлена на 

школярів, у них найбільша аудиторія). Її перевага в тому, що вона добре 

розкриває концепцію онлайн-навчання. У 2008 році з’явився сам термін - його 

запропонували два канадських дослідника, які проводили власні експерименти. 

В той час це була чисто академічна тема, про неї мало хто знав. А на рубежі 

2011-2012 років розвели ажіотаж, коли відразу почали з’являтися численні 

проекти у форматі MOOC. Все почалося, як вважається, зі Стенфордського 

університету, де запровадили курс зі штучного інтелекту, і на нього записалося 

близько 160 тис. людей. І після цього МООС стали швидко розвиватися. 

Coursera, EdX, Udacity - це так звана велика трійка, вони якраз з’явилися в той 

період. Трохи пізніше пішла друга хвиля тих, хто подивився на цю велику трійку 

і зрозумів, що тут, напевно, є майбутнє. Зокрема, в Європі є кілька проектів: 

німецький Iversity, британський FutureLearn, а у нас - Prometheus. Вони всі 

з’явилися на рубежі 2013-2014 років. 
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Рис. 1. Карта” електронного навчання. 

Це спроба візуалізувати розподіл найбільших ресурсів. За розміром 

шрифту можна зрозуміти вагомість учасників ринку: найбільші - це Khan 

Academy, EdX, Coursera, решта - дрібний ринок. 

На що варто звернути увагу, коли вибираєте для себе онлайн-курси. Перше 

і найважливіше - якість викладання. Як правило, в онлайн є в більші мірі 

задовільний рівень викладання. Проте, існує досить багато посередніх курсів, 

особливо платних, на них просто намагаються зробити бізнес. 

Якість курсу (технічне виконання). Це банально якість відео і звуку. Це 

теж дуже важливо, тому що, якщо лекція геніального викладача записана  в 

жахливій якості, та ще звук переривається - користі буде мало. 

Ступінь участі викладача. Дуже важливий критерій. Тому що МООС 

можуть запропонувати таку річ, коли ви просто переглядаєте відео, а потім 

відповідаєте на тест: “Виберіть з трьох варіантів 10 відповідей”. Але це 

профанація, просто набір лекцій. А буває така ситуація, коли викладач днює і 

ночує на форумах, всім пояснює, перевіряє завдання. Це зовсім інший підхід. У 

хороших викладачів маса інших занять, і часто вони не можуть приділяти весь 

свій час подібним речам. 
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Рівень складності. Все-таки більшість MOOC надають вступні курси, 

досить поверхневі. Перш за все тому, що MOОC використовуються ЗВО в якості 

власної реклами. А тут, природно, розумніше викласти вступний курс, зачепити 

людину, а далі вона сама прийде і гроші принесе. Можливо, ситуація з часом 

зміниться. 

Ціна навчання. Як правило, використовується модель freemium, де основна 

функціональність дається безкоштовно, а далі ви, в залежності від ваших потреб, 

добираєте потрібні предмети за певну суму. Зазвичай суми все-таки невеликі, 

якщо говорити про класичні MOOC. 

В кожної моделі є свої недоліки. Великий недолік першого варіанту в 

тому, що його доводиться півроку чекати. Для прикладу, знайшли Ви цікавий 

курс, а він в травні 2015 року тільки розпочнеться. До цього часу Ви багато чим 

встигнете зайнятися, може, і курс на той час вже застаріє. З іншого боку, на 

курсах за розкладом навчається досить багато людей. Якщо активно вчаться хоча 

б кілька тисяч чоловік, то там буде пристойний форум, обмін думками, а це 

цікаво. А в курсі, який завжди доступний, може бути всього один-двоє 

учасників: один нулячий, другий - Ви. Це буде беззмістовно. 

В основному MOOC проводять англійською мовою. Іноді пристуні 

субтитри, зрідка навіть російською. Наприклад, Coursera зараз переводять на 

російську мову з субтитрами за допомогою компанії ABBYY. Технології 

реалізації теж важливі. Наприклад, деякі сайти використовують Flash, так що з 

мобільними пристроями може бути проблема. Мобільні додатки є далеко не у 

всіх великих сервісів, хоча вони більш-менш підтягуються. 

Є певна суперечність між університетами і MOOC. З одного боку, MOOC 

можуть служити рекламою для університетів, показувати, як у них все класно, 

притягувати туди студентів. З іншого боку, MOOC конкурують з освітньою 

установою, тобто виходить, що освіту можна отримати не в стінах навчального 

закладу, а в альтернативний спосіб. Для університетів це досить актуальна тема. 

Начебто, їм потрібно впроваджувати ці речі, інакше відстанеш і будеш все нижче 
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опускатися в рейтингах. Але як це впроваджувати взагалі, так щоб собі не 

нашкодити - не дуже зрозуміло. 

Приклад з життя, як можна зацікавити студентів. У Стенфорді навчаються 

медики, а от американським медикам треба засвоїти дуже багато інформації, яка 

викладається на лекціях. Стоїть викладач, і розповідає, і розповідає. У Стенфорді 

відвідуваність цих лекцій була 20%. Потім вони придумали спільну програму з 

Khan Academy, і більшість з цих лекцій зробили в відеоформаті. Після 

відеолекції йде інтерактивний клас, де люди обговорюють, перевіряють, хто що 

запам’ятав, і так далі, і відвідуваність підвищилася до 90%. Очевидно, що 

студентам стало цікаво, що це за нова штука, можливо, потім відвідуваність 

знову впаде. Але хоча б короткочасний ефект був досягнутий. 

Навчальний заклад може урізноманітнити власну програму, тому що, якщо 

у вас хороші викладачі з машинобудування, а в сусідньому вузі - по будівництву 

тракторів, то можна звідти взяти курс про трактори і навчити місцевого 

асистента, щоб він контролював знання у вашому ЗВО. Досить дешево можна 

розширити програму. З іншого боку, ця модель ліцензування контенту йде в 

вузах досить туго, тому що всі вони досить горді, і кожен вважає, що у нього 

найкраще. Як правило, так вважають не дуже хороші ЗВО. 

Найголовніша проблема у MOOC з грошима, тому що не зрозуміло, звідки 

їх брати. Це як з соцмережами. Коли вони спочатку росли, всі говорили: “Ви 

куди користувачів набираєте? Як жити будете з ними?”, а  вони ж і кажуть: “А, 

потім розберемося. Зараз давайте наберемо”. Врешті-решт, ситуацію було 

вирішено. Зараз соцмережі - нормальний бізнес, отримують прибуток за рахунок 

реклами, ігор та інших речей. Можливо, і у MOOC якось вийде, коли вони 

назбирають критичну масу користувачів. Але, як це буде влаштовано, зараз 

незрозуміло. При цьому вартість створення середнього курсу немаленька. 325 

тис. доларів - це вже вкрай, у більшості 30-50 тис. доларів за курс. Це час 

викладача, час відеокоманди, монтаж, викладання в мережу, потім підтримка 

курсів, тобто досить багато витрат. 
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Є і системні зовнішні проблеми: і вузи чинять опір, і роботодавці поки 

якось косо дивляться на ці дипломи, які незрозуміло звідки взялися і незрозуміло 

що несуть, і держава не дуже розуміє, що з цим робити.  

П’ять міфів про MOOC: 

● MOOC здатний замінити вищу освіту. Так, але для дуже небагатьох 

людей. В першу чергу для тих, у кого є схильність до самомотивації, 

самонавчання та самостійного пошуку інформації. Також вищу освіту можна 

отримати далеко не в усіх напрямках. Мало доступного контенту, дуже багато 

спеціальностей залишаються поза цим руху. Зараз MOOC - це доповнення до 

традиційного освіти, а не заміна. 

● MOOC - це для студентів або школярів. Більше ні, аніж так. Це 

більше для тих, хто чогось навчився, а далі хоче або підвищити свій рівень, 

вдосконалюватися, або взагалі змінити напрямок. Дуже часто буває з людьми, 

що вони вчаться п’ять років, а потім розуміють: “Який я дурень! Треба було 

іншому вчитися”. І ще п’ять років - це взагалі нереально. А MOOC досить 

простий, дешевий і швидкий спосіб змінити або подивитися, чи варто міняти 

коней на переправі. Може, це була не дуже гарна ідея. 

● MOOC краще або гірше традиційної освіти - в залежності від того, 

хто як рахує. Чи не краще і не гірше, тут свої переваги та недоліки. Це як 

фастфуд, наприклад. Фастфуд - це погано? Якщо ви постійно їсте одні 

гамбургери - не дуже добре, але якщо ви голодні і швидко треба поїсти, то 

фастфуд - це здорово 

● MOOC - це технологічно щось нове в порівнянні зі старим 

дистанційною освітою. Нічого подібного, це нове соціально, по-іншому 

сприймається. Той самий приклад з iPhone і смартфонами, які були до нього.  

На теренах НУ “ЛП” студенти практикують використання технології 

геймифікації у навчальному процесі. Суть в тому, що лабораторні з курсів 

алгоритмів та дискретної математики роботи подаються у вигляді завдань до гри, 
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де потрібно написати відповідний прогамний код та відправити на тестування 

(“прийняти участь в змаганні”). 

Даний проект знаходиться ще на стадії розробки, проте плани великі: 

впровадження якісних теоретичних матеріалів, сертифікація, інтерактивність 

лекцій та доцільність й практичність завдань. 

Крім того, проект передбачає залучення студентів як молодших, так і 

старших курсів для розвитку системи в цілому. Це дозволить здійснити обмін 

досвідом, ідеями та не відставати від інновацій. 

Висновки та перспективи подальшого розвитку. І все ж, якщо MOOC-

революція настане, то які будуть наслідки? Навчальним закладам буде 

складніше, оскільки конкурувати доведеться не тільки в межах міста, а в й межах 

країни або світу. Сильні вузи матимуть перевагу, слабкі - користуватимуться 

меншим попитом. Були прогнози, згідно з якими, через кілька років половина 

ЗВО закриється. Конкуренція серед викладачів теж посилиться, тому що 

хороший викладач матиме змогу викладати на міжнародному рівні. Інша справа, 

наскільки вистачить цього одного простого мовлення. Все одно буде необхідні 

контроль, розжовування, практика. 

Що це може дати студентам? 

Більше гнучкості і менше свободи. Якщо зараз ви можете втекти з лекції, 

то тут від себе не втечеш. 

● Менше живого спілкування. 

● Більше переваг буде у тих, хто знає англійську мову. 

● Глобалізація освіти і збільшення мобільності. Зараз освіту у нас і в 

Штатах сильно відрізняється. Можливо, через 10 років ці відмінності будуть не 

настільки драматичними, і якщо Ви проявите бажання поїхати в іншу країну, то 

вам не доведеться підтверджувати всі свої дипломи. 

Це основні висновки, які варто зробити з цього всього. Безумовно, 

потрібно вчити англійську. Варто придивитися до самої екосистеми освітніх 

технологій, тому що вона швидко зростає, і тут досить легко знайти нішу, ще не 



176 

 

зайняту. На відміну від індустрій, які вже давно устоялися, поріг входу досить 

низький - можна щось придумати. 
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Abstract. The article analyzes the psychological and pedagogical aspects of the 

phenomenon of "professional tolerance", which focuses on the criteria and the 

specifics of the situation creating success. The attention that creating a situation of 

success is an important driving force behind the formation of the person. To achieve 

this phenomenon in the professional training of teachers should have a positive 

attitude to professional activity, have the ability to listen and emotional impact on 

student still be considerate, tolerant. Emphasized that the professional model of 

tolerance stands high level of mental and moral development of culture and should be 

the norm of social life; within the International educational paradigm guide and 

improve the level of training future teachers of music. The attention that equal 

interaction between students and teachers should be aimed at achieving total comfort 

in learning. 
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СИТУАЦІЯ УСПІХУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА У ФОРМУВАННІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

МУЗИКИ 

 

Анотація: У статті дається аналіз психолого-педагогічному аспекту 

феномену  «професійна толерантність», де зосереджено увагу на критеріях та 

специфіці  створення ситуації успіху. Акцентовано, що створення ситуації 

успіху є важливою рушійною силою формування особистості. Для досягнення 

зазначеного феномена в процесі фахової підготовки викладач повинен мати 

позитивну настанову на професійну діяльність, володіти вмінням слухати та 

емоційно впливати на учня, при цьому бути тактовним, толерантним.  

Ключові слова: майбутній учитель музичного мистецтва, 

толерантність, професійна толерантність, ситуація успіху, концертна 

діяльність, очікуваний успіх, неочікуваний успіх, колективний успіх, гедонізм,  

позитивна мотивація. 

 

СИТУАЦИЯ УСПЕХА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

 

Аннотация: В статье проанализирован психолого-педагогический аспект 

феномена «профессиональная толерантность», где сосредоточено внимание на 

условиях и специфике создания ситуации успеха. Акцентировано внимание на 

том, что создание ситуации успеха является важной движущей силой 

формирования личности. Для достижения указанного феномена в процессе 
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профессиональной подготовки преподаватель должен иметь положительную 

установку на профессиональную деятельность, владеть умением слушать и 

эмоционально воздействовать на ученика, при этом быть тактичным, 

толерантным. Отмечено, что профессиональная толерантность выступает 

образцом высокого уровня умственного развития и нравственной культуры, 

должна быть нормой социальной жизни; в рамках Международной 

образовательной парадигмы направлять и совершенствовать уровень 

профессиональной подготовки будущего учителя музыкального искусства. 

 Ключевые слова: будущий учитель музыкального искусства, 

толерантность, профессиональная толерантность, ситуация успеха, 

концертная деятельность, ожидаемый успех, неожиданный успех, 

коллективный успех, гедонизм, положительная мотивация. 

 

Formulation of the problem. In the scientific understanding of the global 

community, global understanding acquires the phenomenon of tolerance, which 

corresponds to the complex processes of international, inter-confessional and 

intercultural communication of peoples. Therefore, it is advisable to name a system of 

factors that can solve the range of problems in the formation of professional tolerance 

and help to increase the efficiency of the pedagogical process. 

The main mechanism in this task is the success situation, which enables the 

students to achieve significant results in creative activity and a sense of self-

sufficiency, psychological comfort, emotional stability. In turn, this involves a variety 

of forms of practical learning of musical art and contributes to the development and 

satisfaction of students' aesthetic needs. The situation of success will be effective if 

cooperation between teachers and students is indicated, and this indicates a leading 

role in the formation of professional tolerance. 

Therefore, considering the above, the study of the process of creating a situation 

of success as a factor in the formation of professional tolerance of a future music 

teacher is timely and appropriate. 
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Analysis of research and publications. The problem of tolerance finds its place 

in scientific research and is the subject of a wide range of researchers. Among the 

scientists from different countries who have significantly influenced the development 

of the problem of tolerance, we should mention J. Bastid, P. King, B. William and 

others. Problems of tact, conflict are in the field of view of domestic researchers, 

among them: T. Alekseenko, O. Bezpalko, V. Bocharov, R. Valitova, Y. Vasilkova, A. 

Mudryk, O. Shvachko. Researchers L. Zaviryukh, V. Kaloshin, V. Shalin focus on the 

issues of disclosing the pedagogical context of the phenomenon of tolerance. Different 

aspects of forming tolerance of schoolchildren and students in educational institutions 

are considered in the dissertations by A. Asmolov, B. Gershunsky, O. Karyakina, V. 

Kozlov, L. Kolobov, D. Kolosov, I. Klyuchnik, O. Oleksiuk, A. Pogodina, 

M.Perepelitsyna, I. Pchelintseva, Y.Todortseva. The problems of forming 

interpersonal relationships were reflected in the works of B. Ananyev, Y. 

Dovgopolova, A. Kondakov; problems of interethnic tolerance were investigated by L. 

Aza, R. Valitova, L. Golovaty, O. Hryva, B. Yevtukh, V. Zorko, O. Mayborod, V. 

Mukhterem, L. Orban-Lembrik, A. Petrytsky, T. Senyushkina, O. Serbenskaya, V. 

Skuratovsky, G. Soldatova, Y. Tishchenko, V. Troshchinsky; genesis and typology of 

tolerance were studied by N. Kruglov, O. Magometov; tolerance in the process of 

finding integrity became the subject of scientific research by E. Kozakov, U. Tishkov. 

Researchers V. Lektorsky, A. Sadokhin, N. Fedotova also consider this topic. The 

main conceptual positions in the pedagogy of success, related to humanistic pedagogy 

and psychology, we find in the studies of the following scholars: Y. Babansky, I. Beh, 

O. Belkin, O. Bondarevskaya, N. Bordovskaya, U. Glasser, V. Dryapika, B.Eiplard K. 

Izard, I. Ziazun, V. Evdokimova, V. Lutsenko, O.P ekhota, V. Serikov, V. 

Sukhomlinsky, L. Tkachuk, V. Frankl, I. Yakimanskaya. The topic of our scientific 

search greatly complements the research of the above-mentioned scientists. 

The purpose and objectives of the article. The purpose of the article is to 

investigate the process of creating a success situation as a factor in the formation of 

professional tolerance of a future music teacher. To this end, we were tasked with 
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isolating the internal indicators of creating a success situation in shaping the 

professional tolerance of a future music teacher. 

Outline of the main research material. It is known that academic success 

increases the future professional's confidence in his professional competence, 

stimulates self-improvement and makes the young person active and competitive in the 

labor market. Therefore, creating situations of success is an important driving force for 

personality formation. Success promotes the release of the student's inner strength, 

which generates energy to overcome difficulties and the desire to learn. 

The main conceptual positions of success pedagogy are related to humanistic 

pedagogy and psychology, which imply a focus on a person-centered, individualized 

approach in interaction with students. According to O. Belkin: “The main point of a 

teacher's activity is to create a situation of success for every student. It is important to 

separate the concepts of “success” and “situation of success”. A situation is a 

combination of conditions that ensure success, and success itself is the result of such a 

situation. A situation is something that a teacher can organize: an experience of joy, of 

success, something more subjective, largely hidden from one's side. The teacher's task 

is to give each of his or her pupils the opportunity to experience the joy of 

achievement, to realize their potential, to believe in themselves ” [2, p. 30]. 

“The success situation is a combination of conditions that ensure the outcome of 

this situation. This is what can be organized by the teacher for successful learning of 

the student and achievement of joy ” [6, p. 201]. In order to be successful in the 

professional training process, the teacher must have a positive attitude towards 

professional activity, be able to listen and emotionally influence the student, while 

being tactful, tolerant. 

Thus, V. Sukhomlinsky argued that "the methods used in the educational 

activity should arouse the child's interest in the knowledge of the outside world, and 

the educational institution should become a school of joys: joys of cognition, joys of 

creativity, joys of communication" [7, p. 23]. 
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"Education for success is one of the important conditions for personality 

development," says I. Beh, "it is impossible to form a positive personality in activities 

that bring it constant failure. Only the success of a young person forms in her a 

sufficient belief in herself and on this basis - the desire to become better ” [3, p. 26]. 

“Fostering success, assisting a pet's desire to meet the need for a decent place in 

the peer group is a way of creating trusting relationships between the creative 

community of adults and children. Only under such conditions does a young person 

develop a readiness to perceive educational influences and to respond properly to 

them, the scientist notes” [3, p. 26]. Therefore, the feeling of success comes in the 

form of a positive experience of joy, pleasure, and the feeling of failure – respectively, 

in the form of negative experience, disappointment, dissatisfaction or suffering. This 

indicates a direct correlation between a person's sense of success and his or her 

motivation for achievement, since the subject may have a motive for avoiding negative 

results, which we call a motivating motive. Providing a motivating motive is 

characterized by a persistent cognitive need for professional tolerance. After all, due to 

the quality of the future specialist, the educational process is directed to the 

development of the conscious attitude of future music teachers to mastering 

professional knowledge on the basis of tolerance. 

V. Driapika's pedagogical technology "Creating a Success Situation" is based on 

a personally oriented approach to the process of teaching and educating student youth. 

“The success situation is a subjective mental state of satisfaction with the learning, 

physical or moral strain of the performer, creator of the phenomenon, in particular, the 

phenomenon of musical culture. The situation of success is achieved when the student 

himself defines this result as success, ”the scientist said [5, p. 7]. "This approach to 

solving the problem is based on the creation of new ethics and aesthetics of 

pedagogical co-creation, the defining features of which are mutual understanding, 

mutual respect, tolerance in the dialogue communication between the teacher and the 

student," [5, p. 11]. 
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According to P. Anikeyeva and G. Zuckerman, the creation of a success 

situation leads to the cooperation of teachers and students, which makes it possible to 

activate cognitive activity, increase interest in classes and has a positive impact on the 

volitional processes in learning [1]. In view of the above, it is advisable to emphasize 

that the situation of success develops non-standard thinking, desire for creative self-

realization, parity of the teacher-student and forms the student's position as an active 

participant in the cognitive process. 

The pedagogical experience of leading scientists and their own research and 

practical activities on student learning make it possible to state that the main methods 

of creating situations of success in the educational environment are: expected success 

(this is a state of satisfaction from obtaining pre-projected results), unexpected success 

(a state of satisfactory status) student that his results exceeded expected), collective 

success (a state of satisfaction with success in collective activity), which, in turn, lead 

to hedonistic effect. 

The state and dynamics of didactic and educational activity of the future teacher 

of music art is determined by the process of formation of situations-models, which is 

called modeling of pedagogical situations. The leading methods should include the 

following: methods of theoretical analysis (design and analysis) and their practical 

reproduction (imitative-didactic reproduction). Modeling of pedagogical situations 

makes it possible to take into account the characteristics of students, their preferences 

and artistic tastes, promotes an effective approach to the study of musical works and 

influences the formation of professional tolerance. 

An important indicator that affects the effectiveness of music training, in which 

a significant place is given to concert activity and open public performances, is the 

"fear" of the scene or a sense of anxiety, stage excitement before the concert 

performance. 

At the initial stage of study, students are not yet able to regulate their feelings 

and emotions, and therefore often do not control their own stage actions, and, being in 

a state of nervous tension, often exhibit impatience, tact and aggressive behavior 
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(intolerance). In this aspect, an important task in training is to develop the ability to 

control their emotions (internal control associated with technical difficulties in 

performance; external control related to communication with partners and the 

audience). Therefore, observing the concert performances and creative achievements 

of students, the display of tolerant behavior make it possible to conclude about its 

influence on the development of self-consciousness of the future music art teacher. 

Therefore, an equal interaction between students and the teacher should be aimed at 

achieving a general sense of comfort in learning. 

In this aspect, attention is drawn to the organizational and methodological 

system of vocal training on the hedonistic basis of L. Vasylenko, which is a conceptual 

understanding of the mechanism of professional training of future music teachers [4]. 

One of the factors contributing to the creation of a success situation is, in our opinion, 

a creative artistic and educational environment, that is, creating a positive atmosphere, 

which involves a broad study of musical works, organizational conditionality of the 

integration of the arts and the dialogical interaction of its representatives, gives the 

opportunity to influence the positive , encourages creative expression, promotes the 

development of creative activity of the individual and the formation of professional 

tolerance. 

Forming an educator creative, self-critical, tolerant can occur when a future 

teacher while studying at a university is placed in conditions that are closer to his or 

her practical activity with the help of active teaching methods that prepare him or her 

to cooperate with students. One of the effective methods, in our opinion, is modeling 

of pedagogical situations and positive motivational attitude towards professional 

tolerance. 

A successful concert performance can also be an impetus for further work and 

serve as a powerful factor in getting out of the creative crisis. Important in the teaching 

activity of a future music teacher is an awareness of the purpose and perspective of 

performance training, where a subjectively positive perspective on mastering a 

performance activity is experienced by a future music teacher as joy, and the 
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expectation of joy may be associated not only with the end result, but with some both 

with its beginning and with the process itself. Obviously, the teacher should show 

wisdom, tolerance and recommend to the stage student with the feasible for the level 

of his preparation work. After a successful performance, the student can already 

embark on a more complex work. Therefore, students should first of all form a desire 

to speak. In this aspect, it is advisable to activate the student's creative activity in 

music and performance, the ability to find optimal solutions and solutions to difficult 

situations, the ability to evaluate their own opportunities, the desire for professional 

growth, which promotes the development of kindness, tolerance, exchange of cultural 

and educational character. 

In view of the above, we highlight the internal indicators of creating a success 

situation in shaping the professional tolerance of a future music teacher, among which: 

- actualization of the hedonistic functions of the music-educational process; 

- creating a positive atmosphere in the educational environment; 

- modeling of pedagogical situations; 

- рositive motivational attitude towards professional tolerance (active 

participation in competitions, competitions, conferences, etc.). 

Conclusions and prospects for further development. Therefore, the driving 

force in the formation of professional tolerance as a pedagogical condition is the 

creation of a situation of success in music and creative activity, the indices of which 

are positive motivation, stimulation of hedonistic processes; creation of a positive 

atmosphere in the educational environment; modeling of pedagogical situations. 

Compliance with these indicators will contribute to the formation of cultural and 

educational environment, which will positively influence the formation of the specified 

quality. Thus, the created situation of success becomes a starting point for changes in 

relations with the environment and for further improvement of the future specialist, 

stages of personal development. Obtained in his youth the charge of optimism 

increases the vitality of the individual, hardens the character and promotes the 

transformation and realization of spiritual forces. And creating a situation of success 
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forms the most valuable human quality – resilience in the fight against life's 

difficulties, which, in turn, actualizes the value orientation of the future specialist – 

professional tolerance. Prospects for further exploration are the study of hedonic 

processes in the formation of professional tolerance of music teachers. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ НА 

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ДИОДНО-ТРАНЗИСТОРНЫХ СБОРОК ТИПА 

DRMOS 

 

Трофимов В.Е. 

доц. кафедры ЭСИКТ, к.т.н., доцент 

Чех В.С. 

магистр 

Одесский национальный политехнический университет 

проспект Шевченка, 1, Одесса, Одесская область, 65044 

 

Аннотация. На основе данных, которые соответствуют характеристикам 

диодно-транзисторных сборок типа DrMOS, была построена 3D модель печатной 

платы с установленными на ней сборками. 

Была создана математическая модель процесса,  а также создана тепловая 

модель на основе заданных параметров. 

Были разработаны рекомендации по обеспечению оптимальных тепловых 

режимов диодно-транзисторных сборок. 

Ключевые слова: диодно-транзисторные сборки, тепловая модель, 

SolidWorks, DrMOS 
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Abstract. Based on the data that corresponds to the characteristics of the diode-

transistor assemblies of the DrMOS type, a 3D model of the printed circuit board with 

the assemblies installed on it was built. 

A mathematical model of the process was created, and a thermal model was 

created based on the given parameters. 

Were developed recommendations to ensure optimal thermal conditions of 

diode-transistor assemblies. 

Keywords: diode-transistor assemblies, thermal model, SolidWorks, DrMOS 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАТЕРІАЛУ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ НА 

ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ ДІОДНО-ТРАНЗИСТОРНИХ ЗБІРОК ТИПУ 

DRMOS 

 

Трофімов В.Є. 

доц. кафедри ЕЗІКТ, к.т.н., доцент 

Чех В.С. 

магістр 

Одеський національний політехнічний університет  

проспект Шевченка, 1, Одеса, Одеська область, 65044 

 

Анотація. На основі даних, які відповідають характеристикам діодно-

транзисторних збірок типу DrMOS, була побудована 3D модель друкованої 

плати із встановленими на ній збірками. 

Була створена математична модель процесу, а також створена теплова 

модель на основі заданих параметрів. 
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Були розроблені рекомендації щодо забезпечення оптимальних теплових 

режимів діодно-транзисторних збірок. 

Ключові слова: діодно-транзисторні збірки, теплова модель, SolidWorks, 

DrMOS 

 

Постановка проблеми. В сучасній електроніці широкого застосування 

набули елементи поверхневого монтажу. Вони мають безліч переваг, такі як: 

менші розміри, ніж у елементів, що встановлюються в отвори; збільшують 

щільність компоновки елементів на платі; забезпечують кращу технологічність 

при виробництві. З точки зору теплових режимів, елементи поверхневого 

монтажу мають більшу площу контакту із друкованою платою, що дозволяє 

відводити тепло від елементу більш ефективно. Також це дозволяє 

використовувати друковану плату якості тепловідводу для діодно-транзисторних 

збірок, що дозволяє зекономити на охолодженні цих збірок. 

Аналіз досліджень і публікацій за темою роботи. Проблема ефективного 

тепловідводу являється одною із основних при створенні потужних діодно-

транзисторних збірок. При цьому існує проблема при розробці збірок із 

потужністю більше 5 Вт, яка пов’язана з тим, що зменшення габаритів 

транзисторів призводить до більшого теплового навантаження [1]  на ці 

елементи.  

Задля забезпечення максимально достовірних результатів, необхідно 

створювати теплову модель діодно-транзисторних збірок, яка буде відповідати 

режиму роботи при максимальному навантаженні [2]. Такі параметри 

відповідають потужності розсіювання 5Вт на кожній збірці, при цьому 

друкована плата повинна бути підібрана так, щоб температури діодно-

транзисторних збірок були близькими до критичних, тобто близько 100℃. 

Мета роботи – на основі реально існуючих діодно-транзисторних збірок, 

побудувати 3D та теплову модель друкованої плати зі встановленими на неї 
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елементами поверхневого монтажу. За результатами досліджень побудувати 

графіки залежності максимальної температури від матеріалу плати. 

Опираючись на результати графіків, розробити рекомендації щодо 

застосування різних матеріалів друкованої плати у якості тепловідводу для 

діодно-транзисторних збірок типу DrMOS. 

Виклад основного матеріалу. Збірка представляє собою багатошарову 

друковану плату, на якій знаходяться 4 діодно-транзисторні збірки. 3D модель 

ДП зі встановленими на неї збірками представлені на рис.1. 

 

 

Рис.1. 3D модель друкованого модуля 

 

Кожна діодно-транзисторна збірка розсіює по 5 Вт тепла, що у свою чергу 

призводить до сумарної теплової потужності в 20 Вт. Друкована плата має 

площу 90 см2. На рис 2 показано багатошарову структуру друкованої плати та 

встановлених на неї збірок. 
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Рис.2. Зображення багатошарової структури модуля 

 

Структура шарів ДП представляє собою декілька різних матеріалів, які 

будуть змінюватися в ході дослідження. 

Si – кремнієвий кристал, який знаходиться на друкованій платі, і 

представляє собою модель діодно-транзисторної збірки. Він виконує функцію 

джерела тепла, із потужністю розсіювання 5 Вт, габаритні розміри кристалу 

5х5х2 мм, на плату встановлено 4 такі збірки. 

В початковому варіанті усі 3 шари друкованої плати представляють собою 

пластини зі склотекстоліту, із габаритами 120х75х0.5 мм, що загалом дає 1.5 мм 

товщини друкованої плати. 

Cu – У середньому шарі склотекстоліту знаходиться мідний прошарок, 

який має розміри 100х20х0.1 мм, і виконує роль основного тепловідводу для 

діодно-транзисторних збірок. 

Представлена конструкція показує, що основна величина теплоти буде 

віддаватися від кремнієвих кристалів спочатку до мідної пластини, а потім від 

неї до площини друкованої плати. Такий висновок можна зробити через те, що 

кристали кремнію встановлюються на мідний прошарок, а також тому, що 

теплопровідність плати 0.4 Вт/(м*К), а міді 390 Вт/(м*К), що в 1000 разів більше. 
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На основі конструктивних особливостей діодно-транзисторної збірки, 

представлених у вище можна зробити висновок, що тепло від кремнієвих 

кристалів передається у глибинні шари друкованої плати виключно за 

допомогою теплопровідності. Для вирішення температурного поля діодно-

транзисторної збірки необхідно вирішити рівняння теплопровідності відповідно 

до розрахункової області. 

Для вирішення стаціонарних рівнянь теплопровідності використовується 

рівняння теплопровідності Фур’є [3]. 

Протікання теплового процесу в будь-якій точці твердого тіла в будь-який 

момент часу характеризує диференційне рівняння теплопровідності Фур'є. 

Рішення цього рівняння дозволяє визначити температурне поле в тілі в будь-

який момент часу. Виведення рівняння Фур'є міститься в багатьох посібниках з 

теорії теплопровідності, тут наведемо лише його остаточний вигляд для 

однорідного тіла. 

Рівняння Фур'є для ізотропного тіла з джерелами тепла, довільно 

розподіленими в тілі, і теплофізичними параметрами, залежними від 

температури, в декартовій системі координат має вигляд: 

 

 

де  - температура в точці ( , , )x y z  тіла в момент часу  , оС; 

( )t  - коефіцієнт теплопровідності тіла, Вт / ( м · оС ); 

( )с с t  - питома теплопровідність тіла, Дж / ( кг · оС );  

 - щільність тіла, 
3кг м ;  

W - питома потужність джерела тепла, 
3Вт м . 

Процес теплового моделювання можна наглядно представити за 

допомогою CAD\CAE систем. В даному випадку, застосовується програмний 
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пакет SolidWorks 2017. У його складі є модуль Flow Simulation, який дозволяє 

моделювати теплові режими та рух повітря або рідин у замкнутих або 

незамкнутих середовищах. Одним із основних параметрів точності моделі є 

щільність сітки. Сітка створюється за методом кінцевих елементів (МКЕ), вся 

суть полягає у тому, що у межах сітки температурні параметри однакові, тобто 

чим менший розмір сітки, тим більша точність моделі на виході. Також слід 

зауважити, що при зменшенні розміру сітки значно зростає час моделювання та 

загальне навантаження на систему.  Тому необхідно дотримуватися балансу між 

часом моделювання та точністю моделі. На рис.3 зображений результат розбиття 

3D геометричної моделі на сітку.  

 

Рис.3. Результат розбиття 3D моделі на сітку за методом кінцевих 

елементів 

 

Для розуміння фізики процесу теплообміну треба враховувати основні 

параметри, які впливають на результати досліджень, а саме: 

 Теплопровідність речовин та матеріалів; 
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 Розмір досліджуваної області; 

 Початкова температура тіла дослідження; 

 Температура оточуючого повітря або навколишнього середовища; 

 Коефіцієнт конвективної тепловіддачі; 

 Густина матеріалів; 

 Ступінь чорноти поверхні (для теплового випромінювання); 

 Величина потужності або теплового потоку, яка прикладується до 

об’єкту; 

 Тривалість впливу температурних факторів. 

Всі ці параметри відповідають тим впливам, які присутні у дійсності, але 

зазвичай моделі представляють собою спрощену систему, у якій не 

враховуються абсолютно всі впливи, так як деякими із них можна знехтувати. 

Далі більш детально розглянемо ці впливи, та їх характеристики. 

Теплопровідність речовин – це один із самих основних компонентів при 

створенні математичної моделі теплових режимів. Він відображає те, яку 

потужність здатен поглинути матеріал на одиницю площини та  температури. 

Одиниця вимірювання Вт\(м*К). 

Від розміру досліджуваної області, тобто від її площі залежить площа 

розсіювання теплового потоку, чим менша теплопровідність матеріалу, тим 

менша площа розсіювання теплоти. 

Початкова температура тіла дослідження – відображає, яку температуру 

має об’єкт у початковий момент часу, тобто яка температура була до початку 

теплового навантаження. 

Від температури навколишнього середовища залежить те, наскільки добре 

буде віддаватися тепло від об’єкту дослідження у навколишнє середовище, бо 

чим більший температурний градієнт між тілом дослідження та навколишнім 

середовищем, тим краще працює природна конвекція (значення від 5 до 

25Вт\(м2*К)). 
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Густина матеріалу показує те, яку масу має матеріал в одиницю об’єму, 

чим більша густина, тим краще матеріал проводить тепло. 

Ступінь чорноти поверхні потрібна у тому випадку, коли не працює 

конвекція (вакуум), вона значно менше впливає на тепловіддачу тіла у 

навколишнє середовище, і в нашому дослідженні опускається, бо не має 

суттєвого впливу на результат, але сильно навантажує систему, і призводить до 

дуже повільного моделювання. 

При інших рівних факторах, величина потужності впливає на те, до якої 

кінцевої температури розігріється тіло дослідження, чим потужність більша, тим 

сильніше нагріється об’єкт.  

Від тривалості дії експерименту також залежить те, який температурний 

градієнт буде на платі, та настільки розповсюдиться тепло по поверхні. 

Були розглянуті наступні варіації параметрів теплопровідності, форми 

плати та матеріалу плати, які відповідають режимам роботи діодно-

транзисторних збірок. В даному випадку розглядається вплив матеріалу на 

тепловий режим діодно-транзисторних збірок типу DrMOS. Попри це, для 

першої досліджуваної геометричної моделі діодно-транзисторного модуля 

застосовувалися такі спільні параметри: 4 джерела тепла, представлені у вигляді 

кристалів кремнію, розмірами 5х5х2 мм, кожен із яких виділяє по 5 Вт теплової 

потужності, загалом 20 Вт, початкова температура усіх поверхонь модуля +25℃, 

коефіцієнт конвективної тепловіддачі 25 Вт\(м2*К), габаритні розміри 

друкованої плати 120х75х1.5 мм, тривалість дослідження 1800 с із інтервалом у 

60 с. Тепер розглянемо дослідження, у яких змінюються усі інші параметри: 

-Залежність максимальної температури від матеріалу плати: 

Варіант 1 – теплопровідність плати 0.4 Вт\(м*К). Теплопровідність плати 

відповідає склотекстоліту. Результати дослідження приведені на Рис.4; 

Варіант 2 – теплопровідність плати 1.4949 Вт\(м*К). Теплопровідність 

плати відповідає кераміці; 

Варіант 3 – теплопровідність плати 2 Вт\(м*К); 
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Варіант 4 – теплопровідність плати 10 Вт\(м*К); 

Варіант 5 – теплопровідність плати 25 Вт\(м*К) ; 

Варіант 6 – теплопровідність плати 50 Вт\(м*К). Теплопровідність плати 

відповідає сталі; 

Варіант 7 – теплопровідність плати 75 Вт\(м*К). Теплопровідність плати 

відповідає залізу; 

Варіант 8 – теплопровідність плати 110 Вт\(м*К). Теплопровідність плати 

відповідає латунному сплаву; 

Варіант 9 – теплопровідність плати 150 Вт\(м*К). Теплопровідність плати 

відповідає алюмінієвому сплаву 2018; 

Варіант 10 – теплопровідність плати 168 Вт\(м*К). Теплопровідність плати 

відповідає графіту; 

Варіант 11 – теплопровідність плати 200 Вт\(м*К). Теплопровідність плати 

відповідає алюмінію; 

Варіант 12 – теплопровідність плати 390 Вт\(м*К). Теплопровідність плати 

відповідає міді.  

 

Рис.4. Результати теплового моделювання друкованої плати зі 

склотекстоліту 
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У результаті дослідження залежності максимальної температури від 

матеріалу плати були отримані дані, наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати дослідження впливу матеріалу плати на температуру діодно-

транзисторних збірок. 

Варіант Теплопровідність плати, 

Вт\(м*К)  

Максимальна температура, 

℃. 

1 0.4 104 

2 1.4949 90 

3 2 86.7 

4 10 68.9 

5 25 60.6 

6 50 55.7 

7 75 53.5 

8 110 51.7 

9 150 50.4 

10 168 50 

11 200 49.3 

12 390 47.4 

Задля більш наглядного представлення залежності максимальної 

температури від матеріалу плати, необхідно зобразити дані, наведені у таблиці 1 

у вигляді графіку, зображеному на рис.5. 

 

Рис.5. Графік залежності максимальної температури від матеріалу ДП 
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Для діодно-транзисторних збірок типу DrMOS [4], робочі температури 

встановлені у межах від -40 до +125 ℃, але температура, на якій збірка працює 

максимально ефективно складає 50-70 ℃. Зміна матеріалу плати суттєво 

зменшує температуру діодно-транзисторних збірок, і необхідні показники 

температури починаються уже при теплопровідності плати 10 Вт\(м*К) . 

На основі обробки отриманих результатів, можна розробити такі 

рекомендації задля забезпечення кращих теплових режимів для діодно-

транзисторних збірок: 

1) Якщо є конструктивна можливість, необхідно застосовувати плати із 

більш теплопровідних матеріалів, ніж склотекстоліт. 

2) Задля забезпечення кращих температурних рамок для діодно-

транзисторних збірок, необхідно застосовувати більше мідних прошарків із 

більшою площею розсіювання, що позитивно вплине на теплові режими. 

3)  Задля рівномірного розповсюдження тепла по усій платі, необхідно 

використовувати симетричну, або близьку до симетричної форму плати – 

квадратну, круглу тощо. 

4) Якщо немає можливості провести усі вищеперераховані покращення, 

то необхідно застосовувати додаткові радіатори задля збільшення площі 

розсіювання. 

5) Якщо у складі пристрою є примусове охолодження, бажано, щоб 

повітряні потоки потрапляли на ці діодно-транзисторні збірки та збільшували 

коефіцієнт конвективної тепловіддачі у навколишнє середовище. 

Висновки. На основі оброблених результатів, можна зробити висновок, 

що основними параметрами, які впливають на температуру діодно-

транзисторних модулів є матеріал плати та коефіцієнт конвективної 

тепловіддачі. Температура навколишнього середовища також грає роль, але у 

більшості випадків, пристрої із діодно-транзисторними збірками (комп’ютери, 

блоки живлення, телевізори, смартфони, тощо) використовуються у 

приміщеннях, де температура не так сильно коливається. Також важливим 
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параметром є площа розсіювання, але вона не грає значної ролі при застосуванні 

склотекстолітової плати, так як та має занадто малу теплопровідність у 

порівнянні з багатьма матеріалами. Оптимальним рішенням у більшості випадків 

є застосування тепловідвідних шарів у друкованих платах, в основному це 

прошарки із міді. У сучасній електроніці, ці прошарки виконують також роль 

земляного виводу, а також з’єднувача для діодно-транзисторних збірок типу 

DrMOS. 
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Анотація. Досліджена корозійна стійкість алюмінієвого сплаву АД 31, 

що використовується в будівельних конструкціях в якості фасадних систем. 

Встановлений зв’язок між зміною маси зразків і часом корозійних випробувань. 

Показано, що корозія супроводжується одночасним протіканням двох процесів: 

утворенням оксидної плівки і розчиненням більш активного металу. 

Температурні залежності показали, що з підвищенням температури вище 80ºС 

корозійна стійкість знижується. Проведені розрахунки вагових та глибинних 

показників корозії. 

Ключові слова: корозійна стійкість, алюмінієвий сплав АД 31, 

гравіметричний метод, вагові і глибинні показники корозії.  
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КОРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ СПЛАВА АД 31, КОТОРЫЙ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДЛЯ 

ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. Исследована коррозионная стойкость алюминиевого сплава 

АД 31, что используется в строительных конструкциях в качестве фасадных 

систем. Установлено связь между изменением массы образцов и временем 

коррозионных испытаний. Показано, что коррозия сопровождается 

одновременным протеканием двух процессов: образованием оксидной пленки и 

растворением более активного металла. Температурные зависимости показали, 

что с повышением температуры выше 80°С коррозионная стойкость 

снижается. Сделаны расчеты весовых и глубинных показателей коррозии.  

Ключевые слова: корозионная стойкость, алюминиевый сплав АД 31, 

гравиметрический метод, массовые и глубинные показатели корозии.  

 

CORROSION RESISTANCE ALUMINIUM ALLOY AD 31 USED IN 

BUILDING CONSTRUCTIONS FOR RRONT SYSTEMS 
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Summary. The corrosion resistance of an aluminium alloy a АD 31 is 

investigated, that is used in building constructions for front systems. The 

communication (connection) between change of weight of samples and time of 

corrosion tests is established. Is shown, that the corrosion is accompanied by 

simultaneous course of two processes: by education oxide membrane and dissolution 

of more active metal. The temperature dependences have shown, that with increase of 

temperature the corrosion stability (resistance) is higher 80°С is reduced. The 

accounts of weight and deep parameters of corrosion are made. 

Key words: corrosion resistance, aluminium alloy АD 31, gravimetric method, 

weight and deep parameters of corrosion.  

 

Постановка проблеми. У зв’язку з розвитком техніки і підвищенням 

навантаження на метали, національною проблемою практично всіх промислово 

розвинутих країн стало корозійне руйнування металів під впливом зовнішнього 

середовища та умов експлуатації. Тому необхідно проводити пошук таких 

конструкційних матеріалів, які за своєю корозійною стійкістю й механічними 

властивостями могли б задовольняти умовам роботи в певних середовищах. В 

якості таких матеріалів для будівельних конструкцій стають перспективними 

алюміній та його сплави. За масштабами застосування вони посідають на друге 

місце після заліза, оскільки алюміній та його сплави поєднують такі важливі 
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властивості як: невелику питому вагу, високу міцність, теплопровідність, а 

також достатньо високу корозійну стійкість у ряді агресивних середовищ, що 

дозволяє використовувати ці матеріали в різних будівельних конструкціях в 

якості фасадних матеріалів, що експлуатуються в атмосферних умовах [1, 2].  

Чистий алюміній характеризується високою корозійною стійкістю, проте 

має низьку механічну міцність. Тому для задоволення різноманітних запитів 

будівельної промисловості використовують алюмінієві сплави з підвищеними 

характеристиками міцності. Кожний сплав розробляється й використовується 

так, щоб забезпечити певну сукупність властивостей для даного об’єкту. Однією 

з важливих вимог для будь-якого виду будівельних конструкцій є корозійна 

стійкість, оскільки всі будівельні об’єкти схильні до дії навколишнього 

середовища і від того наскільки стійкий в корозійному відношенні даний об’єкт 

залежить термін його служби та безпека експлуатації. Разом з тим, відомості про 

систематичні дослідження корозійних властивостей алюмінієвих сплавів, які 

використовуються в будівельних конструкціях, в літературі обмежені. 

Метою даних досліджень є вивчення корозійної стійкості сплаву алюмінію 

АД 31, який широко використовується в будівельних конструкціях різного 

призначення. 

Для дослідження корозійної стійкості використовували зразки сплаву 

алюмінію марки АД31, хімічний склад якого за ГОСТ 4784-97 наведений в 

табл.1 

Таблиця 1 

Хімічний склад сплаву АД 31 по ГОСТ 4784-97 

 

Виклад основного матеріалу. Дослідження алюмінієвих сплавів на 

корозійну стійкість проводили в штучно створених умовах, що імітують 

Марка 

Хімічний склад,% за масою 

Al Mg Si Fe Zn Ti Cu Cr Mn 
Міцність, 

Мпа 

АД 31 
Основний 

компонент 

0,4-

0,9 

0,3-

0,7 
0,5 0,2 0,15 0,1 - 0,1 0,15 
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комплекс корозійно -кліматичних факторів, які діють на вироби в реальних 

умовах експлуатації (ГОСТ 25927-81) в дистильованій воді (за своїм складом 

наближеної до дощової) та у 3% розчині NaСl при трьох температурах:  +20, +80, 

– 10 0С. Перед дослідженнями проводили зовнішній огляд зразків, вимірювали їх 

розміри та масу. Корозійні випробування проводились при повному зануренні 

зразків у корозійні середовища за статичних умов. Зразки досліджувалися в 

комірках із хімічно стійкого скла, яке не впливає на зміну хімічного складу 

корозійних середовищ і, відповідно, на хід корозійного процесу. 

Дослідження корозійної стійкості проводились гравіметричним методом 

[3] у статичному режимі. Час випробувань складав 1000 годин, вимірювання 

проводились на 10 зразках через кожні 10...20 годин. 

Мікроструктуру конденсатів вивчали за допомогою оптичних мікроскопів 

„Неофот-21” та растрового електронного мікроскопа РЕМ-200. Для 

металографічних досліджень виготовляли мікрошліфи поперечного перерізу 

конденсатів за загально прийнятою методикою [4]. Хімічне травлення проводили 

в реактивах, наведених у [5]. 

Іонне травлення зразків здійснювали на установці ВУП-4 при залишковому 

тиску повітря 1,010-2 Па за режимом: U = 4 кв  І = 15...20 мА на протязі 7...15 

хвилин.  

Тонку структуру конденсатів дослід- жували методом електронної 

мікроскопії за допомогою електронного мікроскопа JSEM - 200. Приготування 

фольг здійснювалось струменевим методом у розчині 20% HNO3. 

Рентгенографічні дослідження компози- ційних матеріалів проводили за 

допомогою дифрактометру ДРОН-3. 

Корозія алюмінієвих сплавів може протікати в середовищах з різною 

вологістю. Атмосферна корозія, яка протікає при вологості вище 98% в умовах 

крапельної конденсації або прямого попадання атмосферних осадів на поверхню 

металу з утворенням фазових плівок вологи, називають “мокрою” атмосферною 

корозією. За своїм механізмом цей процес подібний електрохімічній корозії при 
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повному зануренні металу в електроліт і пов’язаний із функціонуванням 

локальних мікроелементів [6]. 

Стандартний електродний потенціал алюмінію дорівнює –1,66 В, що 

вказує на його низьку термодинамічну стійкість. Вже на повітрі алюміній 

покривається плівкою оксиду алюмінію Al2O3, наявність якої підвищує 

електродний потенціал алюмінію й відповідно його корозійну стійкість.  

Проведені дослідження зміни маси зразків на одиницю площі сплаву 

алюмінію АД 31 з часом у дистильованій воді та 3% розчині NаCl (рис. 1) 

показали, що  маса зразків підвищується, проходить через максимум і потім 

зменшується. Характер зміни маси зразка сплаву АД 31 в 3% розчині NaCl такий 

самий як і в дистильованій воді. Різниця полягає в тому, що враховуючи 

агресивність середовища, перебіг процесів в 3% розчині NaCl відбувається 

інтенсивніше.  

 

Рис. 1. Зміна маси зразків сплаву АД 31  при температурах : 1 ― в 3% розчині 

NaCl при 20ºС; 2 ― в дист. воді при 20 оС. 

 

Наведені залежності зміни маси зразків від часу корозійних випробувань 

пояснюються тим, що корозійні процеси складаються із декількох етапів. На 

аноді відбувається іонізація алюмінію за схемою:  

Al - 3е  = Al 3+ . 
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На катоді процес протікає з кисневою деполяризацією [7]: 

О2 + 2 Н2О + 4 е = 4ОН–    

В такому разі маса зразків повинна зменшуватися. Але в процесі 

електрохімічної корозії можливе протікання вторинних процесів корозії: 

взаємодія первинних продуктів корозії один з одним, з електролітом або з 

розчиненими в електроліті газами. Утворення вторинних продуктів корозії 

збільшує масу зразків і уповільнює протікання корозії, оскільки малорозчинні 

вторинні продукти корозії перешкоджають доступу електроліту до поверхні 

зразка. Загальний результат зміни маси зразків є дією двох процесів: процесу 

розчинення алюмінію та процесу утворення продуктів корозії. В залежності від 

того, який із процесів буде переважати, маса зразків може збільшуватися, 

зменшуватися або взагалі не змінюватися.  

Збільшення маси зразків протягом перших 450 годин корозійних 

випробувань в дистильованій воді пов’язано з утворенням вторинних продуктів 

корозії: малорозчинного оксиду й гідроксиду алюмінію, тобто відбувається 

процес нарощування оксидної плівки.  

На користь такого уявлення свідчать дослідження хімічного складу 

поверхні зразків. При порівнянні складу вихідних зразків із складом поверхні 

зразків після корозійних випробувань видно, що вміст алюмінію зменшується з 

98,8% до 95,07%, а кисню збільшується відповідно з 0% до 3,38% (табл.2).  

Таблиця 2 

Хімічний склад поверхні зразків сплаву АД 31 до і після корозійних випробувань 

Умови      випробування 
Хімічний склад, % 

Al Mg Si O 

Вихідний стан 98,8 0,55 0,65 - 

Після корозійних випробувань при              

t= 20ºС 
95,07 0,51 0,67 3,38 

Після корозійних випробувань              

при t= 80ºС 
91,85 0,55 0,93 7,4 

Після корозійних випробувань при                

t = -10ºС 
92,65 0,58 0,8 5,96 
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Процес утворення плівки з часом починає гальмуватися за рахунок 

дифузійних та концентраційних обмежень. Перевага процесу розчинення над 

процесом утворення вторинних продуктів приводить до загального зниження 

маси зразків.  

Аналіз корозійного середовища (дистильованої води й розчину хлориду 

натрію) на вміст іонів алюмінію після проведення випробувань підтверджує 

перехід іонів алюмінію у корозійне середовище: вміст іонів алюмінію в 

дистильованій воді зростає до 0,01мг/л, а в розчині хлориду натрію до 0,015мг/л. 

При підвищенні та зниженні температури перебіг процесу зміни маси 

зразків сплаву АД 31 відбувається більш інтенсивніше. На користь такого 

уявлення свідчать дослідження хімічного складу поверхні зразків. При 

порівнянні складу вихідних зразків із складом поверхні зразків після корозійних 

випробувань при підвищеній температурі видно, що вміст алюмінію 

зменшується з 98,8% до 91,85%, а кисню збільшується відповідно з 0% до 7,4%; 

при пониженій температурі вміст алюмінію зменшується з 98,8% до 92,65%, а 

кисню збільшується відповідно до 5,96%. 

На підставі проведених досліджень розраховані значення вагового та 

глибин- ного показників корозії за наступними формулами:  

К= g / S1000, г/м2год; Пгл = К8,74 / ме,          мм/рік, 

де g – зміна маси зразків після 1000 годин корозійних випробувань; S – 

площа зразків; К – ваговий показник корозії; Пгл – глибинний показник корозії. 

Розраховані показники для наведених систем подані в табл. 3 

Таблиця 3 

Вагові та глибинні показники корозії 

Середовище К, г/м2 ·10-3 П, г/м2 ·10-3 

Дистильована вода 20оС 1,11 3,59 

Дистильована вода 80ºС 2,8 9,08 

Дистильована вода - 10ºС 1,15 3,72 

3% розчин NaCl 1,10 3,56 
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Проведені дослідження мікроструктури поверхні зразків після корозійних 

випробувань в різних середовищах і при різних температурах показали, що у 

всіх випадках на зразках мали місце корозійні пошкодження у вигляді окремих 

точок і пітингів (рис.2, а,в,д,з). 

Пітингові утворення мають округлу форму і всередині містять продукти 

корозії. Мікроструктура поперечного перерізу свідчить про те, що корозія 

розвивається на межі метал-оксидна плівка. При підвищенні температури 

корозійні процеси прискорюються, про що свідчить збільшення ділянок 

руйнування. Найбільше розшарування на межі метал-оксидна плівка 

спостерігається в морській воді, умови дослідження в якій імітуються в 3% 

розчині NaCl.  

  
а б 

  
в г 

  
д ж 
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Рис. 2. Мікроструктура поверхні (а, в, д, з) та поперечного перерізу 

(б,г,ж,е) сплаву АД 31 при температурі: а, б - 20°С;  в, г -  80 оС; д, ж - -10°С; з,е - 

в 3% розчині NaCl. 

 

Висновки: 

1. Проведені систематичні дослідження корозійної стійкості алюмінієвого 

сплаву АД 31 в дистильованій воді і 3% NaCl розчині при нормальній 

температурі, підвищеній та пониженій. 

2. Встановлений зв’язок між зміною маси зразків і часом корозійних 

випробувань. Показано, що корозія супроводжується одночасним протіканням 

двох процесів: утворенням оксидної плівки і розчиненням більш активного 

металу. 

3. Температурні залежності показали, що з підвищенням температури вище 

80ºС корозійна стійкість знижується. 

4. Проведені розрахунки вагових та глибинних показників корозії. 

Показано, що корозійна стійкість характеризується досить високим балом 

стійкості. 

5. На основі проведених досліджень зроблено висновки, що сплав АД 31 

може бути рекомендований для використання в будівельному виробництві .  
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Аннотация. Проведено обоснование выбора схемы расположения 

устройств отпугивания грызунов. Проведены расчеты для обоснованного выбора 

схемы расположения устройств в помещении для обеспечения безопасности и 

комфортных условий работы персонала. Обоснован выбор подхода для 

обеспечения сохранности зерновых ресурсов. 
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приборы, акустический расчет 
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Abstract. Justification of the choice of the scheme of arrangement of devices of 

repelling of rodents is carried out. Calculations for the reasonable choice of the scheme 

of arrangement of devices in the room for safety and comfortable working conditions 

of the personnel are carried out. The choice of approach to ensure the safety of grain 

resources is justified. 

Key words: sound pressure, ultrasound, repelling rodents, instrumentation, 

acoustic calculation. 
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Анотація. Проведено обґрунтування вибору схеми розташування 

пристроїв відлякування гризунів. Проведено розрахунки для обґрунтованого 

вибору схеми розташування пристроїв у приміщенні для забезпечення безпеки та 

комфортних умов роботи персоналу. Обґрунтовано вибір підходу для 

забезпечення збереження зернових ресурсів. 

Ключові слова: звуковий тиск, ультразвук, відлякування гризунів, 

прилади, акустичний розрахунок. 
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Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки 

важливим залишається забезпечення збереження запасів харчових продуктів, 

зокрема, зернових. Це стає особливо актуальним у зв'язку з зростанням 

чисельності споживачів цих продуктів, скороченням посівних площ, зміною 

кліматичних умов. 

Аналіз досліджень і публікацій за темою роботи. Забезпечення 

збереження запасів зерна може бути забезпечено рядом різних методів : 

температурних, хімічних (застосуванням отрут), застосуванням пасток і 

капканів, застосуванням ультразвуку. Найбільш актуальним з них є метод 

спрямованого застосування ультразвуку. Це обумовлено наступними недоліками 

інших методів : зниженням часу зберігання зерна, та можливістю розвитку цвілі 

в теплих умовах [1], швидкою адаптацією шкідників до отрути, токсичність 

отруйних приманок для людини, нецільових тварин і навколишнього 

середовища, низькою ефективністю застосування пасток [2]. 

Однак для нових схемотехнічних і конструкторських рішень 

ультразвукових пристроїв такого призначення в літературі практично відсутні 

рекомендації для споживача, що дозволяють забезпечити економічно 

обґрунтоване, безпечне для обслуговуючого персоналу розміщення і 

використання таких пристроїв.  

Мета роботи - проведення розрахунків, що дозволяють виробити 

рекомендації щодо розміщення і використання ультразвукових пристроїв 

відлякування гризунів. 

Виклад основного матеріалу. Акустичний розрахунок проводиться для 

складського приміщення, щоб визначити, наскільки ефективно будет працювати 

прилад 
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Рис 1 – схема приміщення, яке досліждується 

 

Нехай у приміщенні розмірами 20×20×5 (1200 ) м, із середнім 

коефіцієнтом звукопоглинання для обраної октавної смуги fср = 23000 Гц, 

рівним , встановлений відлякувач гризунів з рівнем звукової потужності, 

випромінюваної корпусом однієї установки (згідно з технічною документацією) 

на зазначеній октавній смузі Lw, дБ і максимальним лінійним розміром lmax, м. 

Обладнання встановлено у відповідності зі схемою, зображеної вище. Визначимо 

РЗТ в розрахунковій точці РТ, відповідно до схеми розташованої на відстані r1, 

м від відповідного пристрою. Розрахунок проводиться згідно з методиками [ 3, 4, 

5 ]. 

 

Табл 1 – вихідні дані 

a×b×c αср Lw lmax N r1 

20×20×5 0,04 90 0,18 1 18 

 

Розраховується еквівалентна площа звукопоглинання 
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де  - коефіцієнт звукопоглинання i-ї поверхні,  - площа i-ї поверхні, - 

еквівалентна площа звукопоглинання j-го звукопоглинача,  - їх кількість, - - 

середній коефіцієнт звукопоглинання , де S - сумарна площа 

огороджувальних поверхонь приміщення, м2. 

 

Розраховується акустична постійна приміщення  

 

 

  

Значення просторового кута випромінювання джерела Ω в залежності від 

умов випромінювання вибираємо з табл. 2. 

Табл. 2 

Умови випромінювання Ω 10lg Ω, дБ 

У простір – джерело на 

колоні, на щоглі, трубі 

4π 11 

У півпростір – джерело 

на підлозі, стіні, землі 

2π 8 

В ¼ простору-джерело в 

двохгранному кутку (на 

підлозі, близько від 

однієї стіни) 

 

π 

 

5 

В 1/8 простору-джерело в 

тригранному кутку (на 

підлозі,) 

 

π/2 

 

2 

 

Вважаючи, що джерело знаходиться на підлозі, береться (Ω = 2π). 

Виходячи з акустичної постійної приміщення і просторового кута 

випромінювання Ω розраховується граничний радіус , м, (на якому щільність 

енергії прямого звуку дорівнює щільності енергії відбитого звуку) за формулою 
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Відповідно РЗТ в РТ розраховується за формулою вважаючи Ф = 1, Ω = 

2π, 𝜒 = 1 (табл. 2). 

Значення коефіцієнта ближнього поля χ в залежності від співвідношення 

відстані r і максимального геометричного розміру джерела l вибираємо з табл. 3. 

Табл 3 

Значення коефіцієнта ближнього поля χ 

r/lmax 𝜒 10lg𝜒, дБ 

0.6 3 5 

0.8 2.5 4 

1.0 2 3 

1.2 1.6 2 

1.5 1.25 1 

2 1 0 

 

Коефіцієнт порушення дифузності звукового поля k  

 

Коефіцієнт порушення дифузності звукового поля беремо k ≈1 

 

 

Розрахунок для приміщення 1700  

Табл 4 – вихідні дані 

a×b×c αср Lw lmax N r1 

20×30×5 0,04 90 0,18 1 27 
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Розраховується акустична постійна приміщення   

 

Джерело знаходиться на підлозі, беремо (Ω = 2π). 

Розраховується граничний радіус ,  

 

Відповідно РЗТ в РТ  розраховується за формулою , вважаючи Ф = 1, Ω 

= 2π, 𝜒 = 1 

Коефіцієнт порушення дифузності звукового поля k  

 

 

       

Розрахунок для приміщення 2200  

Табл 5 – вихідні дані 

a×b×c αср Lw lmax N r1 

20×40×5 0,04 90 0,18 1 38 

 

 

 

Розраховується акустична постійна приміщення  
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Джерело знаходиться на підлозі, беремо (Ω = 2π). 

Визначається граничний радіус  , м 

 

Відповідно РЗТ в РТ визначаємо за такою формулою , вважаючи Ф = 1, 

Ω = 2π, 𝜒 = 1 

Визначається коефіцієнт порушення дифузності звукового поля k  

 

 

 

Розрахунок для приміщення 400  

Табл 6 – вихідні дані 

a×b×c αср Lw lmax N r1 

10×10×5 0,04 90 0,18 1 9 

 

 

        

Розраховується акустична постійна приміщення 

 

Джерело знаходиться на підлозі, беремо (Ω = 2π). 

Визначається граничний радіус , м,  
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Відповідно РЗТ в РТ   визначається за такою формулою , вважаючи Ф = 

1, Ω = 2π, 𝜒 = 1 

Коефіцієнт порушення дифузності звукового поля k  

 

 

 

 

Розрахунок для приміщення 700  

Табл 7 – вихідні дані 

a×b×c αср Lw lmax N r1 

10×20×5 0,04 90 0,18 1 18 

 

 

 

Визначається акустична постійна приміщення   

 

 

Джерело знаходиться на підлозі, беремо (Ω = 2π). 

Визначається граничний радіус , м,  
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Відповідно РЗТ в РТ  визначається за такою формулою , вважаючи Ф = 

1, Ω = 2π, 𝜒 = 1 

Коефіцієнт порушення дифузності звукового поля k  

 

 

 

Розрахунок для приміщення 1000  

Табл 8 – вихідні дані 

a×b×c αср Lw lmax N r1 

10×30×5 0,04 90 0,18 1 28 

 

 

 

Розраховується акустична постійна приміщення  

 

        

Джерело знаходиться на підлозі, беремо (Ω = 2π). 

Визначається граничний радіус , м,  

 

Відповідно РЗТ в РТ   визначається за такою формулою , вважаючи Ф = 

1, Ω = 2π, 𝜒 = 1 

Коефіцієнт порушення дифузності звукового поля k  
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Розрахунок для приміщення 1300  

Табл 9 – вихідні дані 

a×b×c αср Lw lmax N r1 

10×40×5 0,04 90 0,18 1 38 

 

 

        

Визначається акустична постійна приміщення за формулою  

 

        

Джерело знаходиться на підлозі, беремо (Ω = 2π). 

Визначається граничний радіус  , м,  

 

Відповідно РЗТ в РТ   визначається за такою формулою , вважаючи Ф = 

1, Ω = 2π, 𝜒 = 1 

Коефіцієнт порушення дифузності звукового поля k  
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Будується залежність рівня звукового тиску від площини приміщення 

 

Рис 2 – Залежність звукового тиску від площини приміщення 

 

На рисунку 2 можна побачити, що рівень звукового тиску зі збільшенням 

площі приміщення падає, а значить, у великих приміщеннях ( понад 1700 ) 

необхідно встановлювати декілька УЗ відлякувачів, з метою забезпечення 

потрібного рівня звукового тиску для ефективного відлякування гризунів ( 

мінімум 80 дб ). 

Висновки. Оскільки інтенсивність звукового тиску, що створюється 

нашим приладом відлякування гризунів становить, за розрахунками, не менш 

77,41 Дб, людині небажано перебувати в приміщенні з працюючим пристроєм. 

Людина не буде чути звуки, створювані приладом, оскільки вони 

високочастотні, але може відчувати їх через органи дотику. За санітарними 

нормами, [5] допустимим рівнем шуму, який не завдає шкоди слуху навіть при 
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тривалому впливі на слуховий апарат, прийнято вважати: 55 дБ у денний час і 40 

дБ вночі. Якщо рівень шуму досягає 70-90 дБ і триває досить тривалий час, то 

такий шум при тривалому впливі може привести до захворювань центральної 

нервової системи. А довгий вплив шуму рівнем понад 100 децибел (дБ) може 

призводити до істотного зниження слуху аж до повної глухоти. 
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