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Technical sciences
ДЕЙСТВИЕ ОКСИДИРОВАННЫХ ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИТОВ
ПРИ ТРЕНИИ В АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ
Абаев Ирмик Ирсильевич
irmik.abayev@gmail.com
(Азербайджанский Технический Университет)
В статье рассматриваются закономерности влияния агрессивной среды на процессы
трения и изнашивания оксидированных порошковых композитов на основе железа.
Установлено, что в агрессивных средах электрохимические процессы на порошковых
материалах протекают значительно быстрее, чем на компактных материалах. Однако процесс
оксидирования железомедьграфита несколько улучшает его коррозионную стойкость.
Изучена зависимость износа и коррозионной потери от нагрузки на образце при
трении оксидированных компактного и пористого железомедьграфита в 0,001н. растворе
HCl. Установлено, что при трении в агрессивной среде разрушение поверхности образца
происходит не только за счет механического взаимодействия материала и контртела и за
счет анодного растворения металла.
Ключевые слова: оксиды, паротермическое оксидирование, электрохимические
явления, трение, износ.
The article examines the effectiveness of the aggressive environment on iron-based
ovulation composites in the friction and ejection processes. It has been established that, in
aggressive environments, electrochemical processes in ovulation material are relatively more
frequent than compact materials. However, oxidation of ferrous graphite improves some corrosion
resistance.
Oxidized compact and porous ironbrush was found to be absorbed by the friction in the HCL
0.001н solution and the dependence on electrochemical losses on the load. It has been established
that the collapse of the surface in the aggressive environment occurs not only due to the mechanical
interaction of the material and the contrasts, but also by the anode solution of the metal
(electrochemical losses).
Key words: oxides, oxidation, friction, ejaculation, electrochemical events
Введение. Оксидирование порошковых железографитов или железомедьграфита
позволяет создать на поверхности и в порах деталей специальную защитную пленку оксида
типа магнетита (Fe3O4). Это позволяет обеспечить деталям необходимую герметичность, а
также значительно улучшить их декоративный вид [1 - 3].
Кроме обеспечения герметичности пористых материалов на основе железа,
оксидирование применяется для защиты их от атмосферной коррозии. Оксидирование не
только повышает сопротивление атмосферной коррозии, но также заметно изменяет и
механические свойства порошковых изделий [4-5]. Твердость и прочность на сжатие в
результате оксидирования повышаются, а относительное удлинение падает. Повышение
поверхностной твердости изделий оксидированием сопровождается улучшением
износостойкости [5]. Изучение закономерностей влияния среды на процессы трения и
изнашивания приобретает большое значение в связи с рядом научных и инженерных
проблем. К ним относятся, с одной стороны, прикладные задачи обеспечения высокой
долговечности и надежности узлов трения различных машин, с другой - проблемы,
связанные с исследованием физико-химических явлений в зоне трения и созданием
теоретических основ управления процессами трения и износа. Одна из таких проблем
связана с коррозионно-механическим износом деталей, изготовленных методом порошковой
металлургии.
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Коррозионно-механический износ характеризуется, как правило, совокупностью двух
взаимно связанных процессов: химического или, если внешняя среда электропроводна,
электрохимического взаимодействия металла с агрессивной средой и механического износа,
происходящий вследствие разрушения, в первую очередь, защитной пленки или удаления
продуктов коррозии с поверхности трения.
Исследования проводили по такой схеме: определяли общий износ при различных
нагрузках; для каждой из этих нагрузок регистрировали электродный потенциал,
установившийся во времени и являющийся энергетической характеристикой поверхности
трения в данных условиях; после определения электродного потенциала снимали анодную
поляризационную кривую ia  f (E) , где Е–потенциал, установленный для каждой нагрузки.
Для исследований применяли образцы из ЖГр1,5Д2, изготовленные двукратным
прессованием (близко компактным) и однократным холодным прессованием (пористые),
затем после спекания их подвергали оксидированию в среде перегретого водяного пара при
температуре 5700С по специальному режиму, приведенной в работе [5]. Оба материала
имеют одинаковый химический состав и, следовательно, результаты исследований
порошкового и компактного железа вполне сравнимы.
Образцы из порошковой шихты ЖГр1,5Д2 прессовали в холодном состоянии под
давлением 700МПа и спекали в эндотермическом газе (18-20% СO, 40% H2, остальное N2)
при 11500С с изотермической выдержкой при этой температуре в течение 1,0 часа. Качество
спекания определяли по электропроводности, характеризующей состояние межчастичного
контакта. Электропроводность для материалов пористостью 10-25% составила (0,8-0,6)·1033
См/м.
Затем часть этих образцов подвергали горячему прессованию при температуре
0
1100 С в среде эндогаза. Плотность этих образцов достигала плотности компактного
материала аналогичного состава.
Обсуждение результатов. Исследования, проведенные нами, показали, что в
агрессивных средах электрохимические процессы на порошковых материалах протекают
значительно быстрее, чем на компактных материалах аналогичного химического состава.
Однако процесс оксидирования порошковых материалов несколько улучшает их
коррозионную стойкость. Этот вывод подтверждается анодными поляризационными
кривыми, полученными на образцах из оксидированного порошкового материала марки
ЖГр1,5Д2 (порошок графита 1,5%, порошок меди 2,0% и порошок железа – остальное) с
различной пористостью в 0,001н растворе НСl на потенциостате İVİUM STAT. Скорость
анодного процесса у оксидированного ЖГр1,5Д2 примерно на порядок выше, чем у
оксидированного компактного материала аналогичного состава. Более отрицательный
потенциал коррозии порошкового материала свидетельствует о том, что термодинамическая
возможность протекания коррозионных процессов на пористом материале выше, чем на
компактном (рис. 1).
Исследования микроструктуры порошкового материала до и после коррозии (рис.2),
проведенных на металлографическом микроскопе Неофот 21 показали, что коррозионные
трещины в оксидированных порошковых материалах развиваются по границам бывших
частиц. Это позволяет
охарактеризовать коррозию порошковых материалов как
межчастичную. Указанный характер разрушения объясняется тем, что в условиях
электрохимической коррозии межчастичней
контактов, обладает повышенной
каталитической и адсорбционный активностью, то есть процесс растворения происходит на
межчастичном контакте. Аналогичная картина наблюдается при коррозии оксидированных
порошковых материалов в щелочной и нейтральной средах. Это согласуется с теорией
электрохимической коррозии порошкового материала и моделью микрогальванического
элемента.
Полученные результаты позволяют сделать предположение о том, что при трении
оксидированных порошковых материалов в агрессивной среде износ, возникающий за счет
электрохимического или химического взаимодействия материала со средой, может оказаться
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весьма существенным, значительно большим, чем в тех же условиях на оксидированных
компактных порошковых материалах аналогичного химического состава.
Для подтверждения высказанного предположения изучали электрохимическое
поведение оксидированных порошковых материалов при трении в жидких агрессивных
средах и определяли долю электрохимических потерь в общем износе. Исследования
проводили на установке, разработанной и изготовленной в институте «Катализ и
неорганическая химия» НАН Азербайджана. Установка состоит из машины трения с
устройством для определения и записи момента трения, а также потенциостата İVİUM STAT
для регистрации электрохимических характеристик.
Разработанная
нами
установка
кроме
механической
части,
содержит
электрохимическую ячейку, состоящей из рабочего электрода, электрода сравнения и
вспомогательного электрода для измерения параметров электродной системы. Для снятия
поляризационных кривых использовали потенциостат İVİUM STAT, который управлялся
компьютером.
Затем часть этих образцов подвергали горячему прессованию при температуре 1100 0С
в среде эндогаза. Плотность этих образцов достигала плотности компактного материала
аналогичного состава.

Рис. 1. Анодные поляризационные кривые образцов из компактного и пористого ЖГр 1,5Д2
с различной пористостью в 0,001-н. растворе НСl:
1-компактный материал; 2-6 – пористое железо с пористостью 5; 8; 15; 20; 25%,
соответственно

Рис. 2. Микроструктура оксидированного пористого железа в исходном
состоянии (а) и после коррозии в 0,001-н. растворе НСl (б) х200
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Зависимость электродного потенциала от нагрузки при трении образцов из
оксидированных компактного и порошкового материалов марки ЖГр 1,5Д2 в 0,001н
растворе HCl показана на рис. 3. С ростом нагрузки электродный потенциал смещается в
сторону отрицательных значений, что указывает на протекание процесс кислородной
деполяризации то есть активации анодного процесса растверения металла. Интенсивность
смещения потенциала отрицательному направлению у пористого материала выше, чем у
компактного.
Следует, отметит, что уменьшение Eа с ростом нагрузки на образец приводит к убыли
изобарно-изотермического потенциала и, следовательно, к активизации анодного процесса,
особенно на пористых материалах, для которых величина смещения больше. Действительно,
характер поляризационных кривых (рис.4) показывает, что при трении пористых материалов
электрохимические процессы протекают значительно быстрее, чем на компактных; причем
в процессе трения с повышением нагрузок эта реакция увеличивается.
При снятие поляризационных кривых сначала задавался потенциал затем измерялся
ток.
Плотность анодного тока, соответствующая потенциала, установившимся при
определенной нагрузке, является плотность тока коррозионного процесса, то есть долей
электрохимических потерь в общем износе. Расчет этих потерь производили следующим
образом. Определяли общий массовый износ образцов
m  v   (V1  V2 ) ,
где v-относительная плотность спеченного оксидированного материала; -плотность
спеч-енного оксидированного материала, г/см3; V1 и V2-объем образца до и после износа см3.

Рис. 3. Зависимость электродного потенциала от назгрузки при трении
компактного и пористого ЖГр1,5Д2 (пористость 15%) в 0,001н,
растворе HCl: 1- компактный, 2- пористый материал
Электрохимические потери рассчитывали по закону Фарадея
G

M Q
,
m/l F

где M-молекулярная масса реагента, г; l- стехиометрическое число в уравнении
реакции FeFe2++2e; m – число электронов, участвующих в электрохимической
реакции; Q - количество электричества, проходящего через электрод, Q=iq; iq - плотность
анодного тока, определяемая по поляризационным
кривым с учетом шероховатости
пористого материала. В нашем случае для компактного материала iq составляет 8,510-5, для
пористого 3,510-4 А/см2,  - время реакции, с.
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Рис. 4. Анодные поляризационные характеристики при трении ЖГр1,5Д2 в 0,001-н. растворе
HCl: 1-компактный материал (давление при трении 0,15 МПа; 2-5-пористое железо
(пористость 15%), давление при трении 0,04; 0,08; 0,12; 0,14; 0,15 МПа соответственно
Изучали зависимость износа и электрохимических потерь от нагрузки на образе при
трении оксидированных компактного и пористого материала в 0,001-Н растворе HCl (рис.5).
Данные получали при трении образцов, видимая площадь поверхности которых составляла
0,2см2. При трении в агрессивной среде разрушение поверхности происходит не только за
счет механического взаимодействия материала и контртела, но и за счет анодного
растворения металла (электрохимические потери). У пористого материала и общий износ, и
электрохимические потери выше, чем у компактного. Это подтверждает предположение о
повышенной активности первого при трении в агрессивных средах. В общем износе
учитывали электрохимические потери, связанные только с протеканием анодного процесса.
Как указывалось выше, активными анодами в пористых материалах являются
многочисленные контакты, которые разрушаются. В результате ослабляется связь между
частицами и интенсифицируется процесс механического износа при трении.

Рис. 5. Зависимость износа от давления на образец при трении компактного (а) и пористого
(б) ЖГр1,5Д2 (пористость 15%) в 0,001н. растворе HCl: 1-общий износ; 2электрохимические потери за счет анодного процесса.
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Вывод. При трении в жидких агрессивных средах оксидированный пористый
материал проявляет повышенную электрохимическую активность по сравнению с
компактным аналогичного состава. Интенсификацию процесса износа пористого материала
при трении в жидких агрессивных средах происходит, во первых, за счет электрохимической
реакции FeFe2++2e, во вторых, вследствие разупрочнения материа-ла в результате
анодного процесса на межчастичных контактах
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Psychological sciences
ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Абдыкаимова Светлана Юрьевна
Международный Университет Кыргызстана
преподаватель кафедры Общественного Здравоохранения
аспирант Бишкекского Гуманитарного Университета
к.т. 0996-705-777-296, e-m: svetoterapiya@yandex.ru
Аннотация: Понимание характеристик успешных дистанционных учащихся
необходимо для определения стратегий, которые очень эффективны для успешного
дистанционного обучения. Будет важно определить, происходит ли обучение по-другому
через дистанцию. Необходимо определить процессы, которые учителя используют для
настройки процесса обучения, и оценить «инновационные» учебные процессы, чтобы
определить, какие из них лучше всего помогают учащимся учиться. Важно диагностировать
проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся, с точки зрения времени и места, а также то,
как необходимое использование технологий влияет на их мотивацию. Также важно
определить ожидания студентов в отношении кредитных курсов и почему они не используют
возможности дистанционного обучения. Более важно определить ожидания в отношении
профессионального роста, чем ожидания в отношении личного обогащения.
Annotation: Understanding the characteristics of successful distance learners is necessary
to help identify strategies that are highly effective for a successful distance learning experience. It
will be important to determine if learning occurs differently via distance. It is necessary to identify
processes teachers use to customize the learning experience and assess "innovative" instructional
processes to identify which best help students learn. It’s important to diagnose problems that
learners encounter in terms of time and place, along with how the required use of technology affects
their motivation. It’s also important to determine student expectations for credit courses and why
they do not take advantage of distance learning opportunities. It is more important to determine
expectations for professional improvement than it is to determine expectations for personal
enrichment.
Ключевые слова: дистанционное образование; участники учебного процесса;
мотивация самообучения;
Keywords: distance education; participants in the educational process; self-study
motivation;
С развитием телекоммуникационных технологий, программы дистанционного
обучения быстро расширились, поэтому дистанционное образование теперь определяется
как «приобретение знаний и навыков посредством опосредованной информации и обучения,
охватывающих все технологии и другие формы дистанционного обучения» (Ассоциация
дистанционного обучения США , 1998).
Наиболее предпочтительными аспектами дистанционного обучения студентов
являются чтение теоретического материала и просмотр видеолекций удаленно и отправка
выполненных заданий через Интернет. По мнению большинства студентов, большим
преимуществом дистанционного обучения является возможность совмещать работу и учебу
и самостоятельное определение времени и места обучения. Студенты указали, что наиболее
существенным недостатком дистанционного обучения является то, что оно требует от
учащихся самомотивации. Обсуждения и заключения [1].
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Несомненно, у технологий есть потенциал для обучения способами, ведущими к
более глубокому обучению, но чтобы реализовать потенциал, мы должны закрепить процесс
не в технологиях, а в обучении, и в рефлексивной практике, внося основанные на фактах
изменения в практику для удовлетворения цель содействия осмысленному обучению.
Технология - это просто инструмент, и важно то, как он используется. Существует
необходимость понимания технологий, педагогики и знаний о содержании, чтобы
эффективно интегрировать технологии в целях продвижения обучения [2].
Важно диагностировать проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся, с точки
зрения времени и места, а также то, как необходимое использование технологий влияет на их
мотивацию. Также важно определить ожидания студентов в отношении кредитных курсов и
почему они не используют возможности дистанционного обучения. Более важно определить
ожидания в отношении профессионального роста, чем ожидания в отношении личного
обогащения [3].
В то время как среда дистанционного образования меняется, многие вопросы
остаются без ответа, и необходимо сосредоточить исследования на контексте, в котором
развивается дистанционное образование.
Учитель играет самую важную роль в учебном процессе. Технологии должны
поддерживать учителей, а не заменять их. Ученикам и студентам нужны учителя, которые
выступают в роли наставников, наставников, консультантов, поддерживают авторитет.
With the advancements in telecommunications technologies, distance learning programs
rapidly expanded so distance education is now defined as "the acquisition of knowledge and skills
through mediated information and instruction, encompassing all technologies and other forms of
learning at a distance" (United States Distance Learning Association,1998).
The most preferable aspects of the distance learning technology students are reading the
theoretical material and viewing video lectures remotely and sending completed assignments over
the Internet. According to the opinion of most students, the great advantage of distance learning is
the ability to combine work and study and self-determination of the study time and place. As the
most significant disadvantage of distance learning, students have indicated that it requires selfmotivating learners. Discussion and Conclusion [1].
There is undoubtedly potential in technology to teach in ways that lead to deeper learning
experiences, but to realize the potential, we must anchor the process not in technology but in
learning, and in reflective practice, making evidenced-based changes to practice to meet the goal of
facilitating meaningful learning. Technology is merely a tool and it's how the tool is used that
matters. There is necessity of understanding technology, pedagogy and content knowledge in order
to integrate effectively technology for the purposes of advancing learning [2].
It’s important to diagnose problems that learners encounter in terms of time and place, along
with how the required use of technology affects their motivation. It’s also important to determine
student expectations for credit courses and why they do not take advantage of distance learning
opportunities. It is more important to determine expectations for professional improvement than it is
to determine expectations for personal enrichment [3].
While the distance education environment is changing, many questions remain unanswered
and research needs to focus on the context within which distance education.
The teacher plays the most important role in the teaching process. Technology should
support teachers, not replace them. Pupils and students need teachers who act as guides, mentors,
counselors, to support authority.
References:
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные педагогические условия,
инструменты и ресурсы дистанционного обучения, обеспечивающих высокое качество и
эффективность формирования коммуникативных навыков и общепрофессиональные
компетентности у студентов в процессе обучения. В данной статье рассматривается
формирования общепрофессиональной компетенции будущих учителей по направлению
«Физическая культура и спорт» через дистанционное обучение. Размещён цикл видео
занятий по инновационным технологиям обучения по трём направлениям на авторском
канале YouTube. Проведён цикл практических онлайн занятий с использованием платформ
Google classroom, Zoom, YouTube channel, Cisco Webex meet со студентами по направлению
“Физическая культура и спорт” на занятиях английского языка.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессионально-ориентированное
онлайн обучение.
Abstract: Article considered main pedagogical conditions, distance learning tools and
resources that ensure high quality and effectiveness of the formation in students’ general
professional competence in the studying process. This article examines the formation of the general
competence of future teachers in the field of "Physical culture and sports" through distance
learning. A cycle of video lessons on innovative teaching technologies in three areas has been
posted on the author's YouTube channel. A series of practical online classes using the platforms
Google classroom, Zoom, YouTube channel, Cisco Webex meet with students in the field of
"Physical culture and sports" in English lessons was held.
Keywords: competence approach, vocational-oriented ON-LINE teaching.
Введение. Сегодня перед системой образования стоит ряд вопросов, реалии и
проблемы
цифровизации
образования в
условиях
дистанционного
обучения
(эпидемиологический кризис) требующих действий, направленных на осуществление
цифровой трансформации. Развитие цифровых технологий в сфере образования, новые
формы, ресурсы и инструменты обучения в условиях дистанционного образования, подходы
к организации и проведению удаленнного обучения диктуется актуальностью и
поддерживается на государственном уровне.

14

Одним из эффективных путей решения данных задач является создание и внедрение
инноваций. Наступающая глобальная цифровизация кардинально меняет сферы жизни
человека, изменяя потребности людей и общества.
Усвоение иностранных языков, особенно английского языка, которое является
средством оптимизации профессиональной деятельности при подготовке будущих
специалистов и востребованным в сфере науки, искусстве, образовании, рекламе, туризме,
прессе и при трудоустройстве.
Имеется научные исследования, где изучается влияние цифровизации на образование
и необходимость цифровой грамотности, цифровых компетенций как необходимое условие
стабильного развития стран и обеспечения их стратегической конкурентоспособности [1].
Благодаря развитию информационных технологий, образование успешно проводиться
в активной форме через Google Classroom, Zoom Cisco Webex meetings; YouTube author
channel, Google meet и этот список постоянно расширяется. Все учебные заведения в мире, в
том числе и Кыргызстан перешли с традиционной формы обучения в онлайн-формат:
дистанционное обучение, онлайн-обучение, смешанное обучение.
Дистанционное обучение — это форма получения образования, при которой
преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии, отражающее все присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы,
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или
другими средствами, предусматривающими интерактивность [6].
Онлайн-обучение, иногда ещё называют электронным обучением (e-learning),
осуществляется через связи интернета, обычно с использованием LMS (системы управления
обучением) с помощью электронных ресурсов и других информационных технологий.
Мы разработали электронные учебные пособия по английскому языку для студентов
по направлению «Физическая культура», где даётся основные спортивные термины,
связанные с национальными играми, символикой, ритуалами, традициями, учреждениями, а
также электронные учебные пособия по кыргызскому языку для студентов-медиков по
направлению «Лечебное дело», где даётся основные медицинские термины, креативные
предтекстовые и послетекстовые задания с текстами, направленное на специализацию
выпускников. Издана учебное пособие для иностранных студентов-медиков, электронный
учебник в формате пдф был внедрён в учебном процессе как средтво и инструмент онлайн
обучения.
В национальной стратегии развития Кыргызской Республики отмечается,
«Многоязычие даст возможность молодому поколению свободно интегрироваться в
глобальные процессы развития» кардинальные изменения в системе образования приведут и
к расширению использования международных языков во всех сферах общественной жизни
[3].
«Многоязычное образование» означает использование, по меньшей мере, трех языков:
родного, государственного и международного. Термин введен ЮНЕСКО в 1999 [4].
Проведён цикл практических онлайн занятий с использованием платформ Google
classroom, Zoom, YouTube channel со студентами 2 курса Кыргызской государственной
академии физической культуры и спорта на занятиях английского языка.
Эффективным приёмам относятся внедрение цифровых платформ. В апреле 2020 года
был создан авторский канал YouTube. На этом авторском канале YouTube «Abdybekova
Nurmira» был создан прейлист видео-занятий по следующим направлениям: кыргызский
язык, английский язык, общая педагогика и инновационные технологии обучения. Также
даётся онлайн семинары по дистанционному обучению для преподавателей по
инновационным технологиям.
На основе системного подхода была разработана совокупность педагогических
условий формирования коммуникативной компетентности:
1) В качестве важнейшего условия выделяется оптимизация коммуникативного
пространства вуза, которая является составляющей его образовательного пространства.
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2) В качестве второго условия успешного формирования речевой компетентности
студентов нефилологических специальностей выделяется использование интерактивных
технологий обучения в целях развития мотивации к качественной речевой деятельности на
основе личностно-ориентированного подхода.
3) К наиболее эффективным приёмам относятся внедрение цифровых платформ
Google classroom, ZOOM, Cisco Webex meetings; авторский канал YouTube, Google meet,
которые ориентируют студентов на активную коммуникативную деятельность в познании,
которые влияют на эффективность речевой деятельности.
4) Значимость формирования речевой деятельности студентов на стадии
профессионального обучения на основе этнопедагогических средств.
5) Активная реализация межпредметных связей, организация интегрированных
занятий определяется как педагогическое условие.
Выделение вышеуказанной совокупности педагогических условий на основе
системного подхода позволяет сделать заключение об их необходимости и
достаточности. На основе анализа, теоретических источников и официальных документов в
сфере образования определено состояние процесса формирования общей компетентности
будущих выпускников. Инновационные технологии, предметно-языковое интегрированное
обучение CLIL внедрён в процесс обучения английскому языку. Педагогические условия
формирования речевой деятельности разработана на основе компетентностного подхода. На
основе системного подхода была разработана совокупность педагогических условий
формирования коммуникативной компетентности будущих выпускников на основе онлайн
обучения [5].
Помимо безусловных плюсов электронного дистанционного обучения через
глобальную сеть Интернет, к которым обычно относят следующие его преимущества:
- экономическая выгода за счет экономии затрат на транспортные и иные
сопутствующие расходы при поездках на очные курсы;
- экономия времени как студентов, так и преподавателей за счет быстрого доступа к
образовательным ресурсам;
- получение образовательной услуги в любом месте и в любое время через
глобальную сеть, т. е. возможность максимально адаптировать учебный процесс к
потребностям и возможностям обучающегося;
- доступность множества баз данных и образовательных ресурсов, различных
методических пособий и учебных материалов;
- образование без отрыва от основного места занятости и деятельности;
- развитие у студентов умения самостоятельной работы;
- возможность обучаться одновременно по нескольким образовательным программам;
- возможность использовать наиболее профессиональных преподавателей в
интерактивном учебном процессе;
- гибкость электронно-сетевых обучающих технологий обеспечивает возможность
максимально использовать приемы индивидуализации и дифференциации в учебном
процессе.
Имеются и свои отрицательные моменты [2]. Ключевым недостатком дистанционного
образования считается то, что оно не предполагает непосредственного контакта между
преподавателем и студентом. А это порождает следующие проблемы:
- отсутствие целостного восприятия материала;
- снижение возможности общения и совместного размышления.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что специфика цифровизации требует
от выпускника постоянного расширения горизонтов профессии.
Проведенное с учетом вышеуказанных обстоятельств исследование дидактических
возможностей английского языка с целью формирования навыков речевой деятельности
студентов по направлению на занятиях английского языка позволило сделать следующие
выводы:
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Система образования в условиях глобализации Кыргызской Республики ставит
задачу подготовить компетентных специалистов в области физической культуры,
обладающих
чёткой
профессиональной
деятельностью,
свободно
владеющих
иностранным языком, готовых к общению с представителями других культур. Это
означает, что выпускник должен иметь коммуникационные навыки к профессиональной
речевой деятельности на английском языке.
Научное исследование, направленное на определение педагогических условий
формирования речевой деятельности студентов по направлению «Физическая культура»
на занятиях английского языка, привело к следующим результатам:
1. Обоснованы научно-педагогические основы формирования речевой деятельности
студентов по направлению «Физическая культура» на занятиях английского языка;
определены речевые, языковое, социально-культурные и познавательные компоненты;
анализ кыргызских, русских и зарубежных источников показал, что педагогические
условия формирования речевой деятельности студентов по направлению «Физическая
культура и спорт» на занятиях английского языка выявлено в соответствии с
современными требованиями.
В соответствии с объектом и предметом исследования определены педагогические
условия формирования речевой деятельности студентов по направлению «Физическая
культура» на занятиях английского языка, разработана методология и методы их
реализации; разработаны учебные пособия по развитию английской речи, включающие
коммуникативную систему упражнений по формированию коммуникативной
компетентности и технологии формирования профессионально-ориентированной речевой
деятельности студентов.
1) Определена существенная характеристика научно-теоретических основ,
педагогических условий формирования общепрофессиональных компетенций у будущих
выпускников нефилологических специальностей на занятиях английского языка.
В качестве важнейшего условия выделяется оптимизация коммуникативного
пространства вуза, которая является составляющей его образовательного пространства. В
структуре образовательного пространства выделяются эмоционально-мотивационный,
информационно-познавательный и деятельностно-практический компоненты;

В качестве второго условия успешного формирования речевой компетентности
студентов нефилологических специальностей выделяется использование интерактивных
технологий обучения в целях развития мотивации к качественной речевой деятельности на
основе личностно-ориентированного подхода;

К наиболее эффективным приёмам относятся внедрение цифровых платформ
Google classroom, ZOOM, Cisco Webex meetings; авторский канал YouTube, Google meet,
которые ориентируют студентов на активную коммуникативную деятельность в познании.

Внедрена технология обучения иностранному языку студентов. В результате
внедрения технологии обучения кыргызсканглийского языка как иностранного повысился
интерес к изучению языку и их успеваемость.
Основное требование онлайн-образования является предоставление студентам
возможности для обратной связи с преподавателем.
Список литературы
1. Spantel M., Sofkova S., Lundin M., Algers A. Digital competence and digital literacy in
higher education research: Systematic review on concept use // Cogent Education. - 2018.
2. Маслакова, Е. С. История развития дистанционного обучения в России
[Электронный ресурс] / Е. С. Маслакова // Теория и практика образования в современном
мире : материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). - СанктПетербург : Свое издательство, 2015. - С. 29-32. - Электрон. дан. - URL:
https://moluch.ru/conf/ped/archive/185/9249. - (дата обращения 08.02.2018).

17
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5. Абдыбекова Н.А., Кулгожаев А.Ж. Инновационные технологии формирования
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доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44048255
6. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед.
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Biological sciences
ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПЛАЗМИНОГЕНСВЯЗЫВАЮЩИХ БЕЛКОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ИЗ МЕСТНОГО
ПРОДУКТА ПИТАНИЯ
Абилхадиров А.С.
Мухаммад Ахтер И.К.
Уразова М.С.,
Абитаева Г.К.
Текебаева Ж.Б.
Досова А.Д.
Шайхин С.М.
Молочнокислые бактерии рода Lactobacillus – входят в наиболее важные группы
кишечной микробиоты человека и продукты питания, способствующие укреплению
здоровья. Адгезия к тканям хозяина представляет собой важный ранний шаг в колонизации
кишечника комменсальными бактериями или патогенными микроорганизмами.
Связывание с бактериями основного белка протеолитической системы человека
плазминогена также может способствовать бактериальной адгезии и инвазивности.
Плазминоген (Plg) связывается с рецепторами на поверхности бактериальных клеток, а также
с рецепторами эукариотических клеток и, таким образом, может функционировать как
связующее звено между бактериями и эпителием [1].
Система «плазминоген – плазмин» изначально исследовалась в связи с
фибринолитической активностью, в то время как, в настоящее время установлено ее
ключевое участие в процессах гомеостаза, хемотаксиса, ремоделирования ткани
(гемопоэтических регенерациях), а также в процессах протеолиза внеклеточного матрикса и
базальной мембраны, способствующих клеточной миграции в эукариотах, как в
физиологических, так и в патологических процессах [2].
Иммобилизация плазминогена на поверхности бактерий, создает условия для
протеолитического перехода плазминогена в плазмин под действием активаторов организма
хозяина. Плазмин – это высокоактивная сериновая протеаза, которая в комплексе с
бактерией защищена от инактивации циркулирующим ингибитором α2-антиплазмином
(α2AP). Ассоциация бактерии с плазмином повышает его поверхностно-связанную
протеолитическую активность, которая может положительно сказаться на выживаемости
бактерий или облегчать инвазию в организме хозяина [3]. Плазмин - протеаза с широким
спектром субстратов, которая гидролизует фибрин, белки внеклеточного матрикса, и
активирует ферменты человека, атакующие компоненты соединительной ткани [4].
До сих пор вмешательство в систему Plg было установлено для патогенных микробов
и членов микробиоты. Представленные в настоящей работе результаты демонстрируют
новое взаимодействие между бактерией из местного продукта питания и белком основной
протеолитической системы человека плазминогеном посредством Plg-связывающих
белковых рецепторов.
Нами ранее были выделены новые штаммы из традиционных казахстанских
продуктов питания, среди которых из домашнего масла был выделен и идентифицирован
штамм L. plantarum Р11 [5]. Целью настоящей работы было получение
электрофоретического профиля плазминоген- связывающих белков L. plantarum Р11,
которые могут быть посредниками во взаимодействиях молочнокислой бактерии из местного
продукта питания с основной протеолитической системой человека.
Получение электрофоретического профиля плазминоген- связывающих белков из
разрушенных ультразвуком клеток штамма L. plantarum Р11 проводили с помощью Вестерн блот анализа по общему протоколу производителя Hoefer® TE22 Tank Transfer unit, GE
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Healthcare, США. Вестерн - блот анализ включал: а) ПАА - гель электрофорез с
додецилсульфатом натрия (ДСН) образцов белков; б) электроперенос белков на мембрану
PVDF (Immobilon-PSQ), инкубирование в фосфатном буфере, содержащем 0,5 мкг/мл
человеческого плазминогена (Sigma-Aldrich, SRP6518) в течение ночи при 4°C; в) иммунное
зондирование с помощью первичных антител к плазминогену (Antibodies-online GmbH,
ABIN5596692) и антикозьего вторичного антитела, конъюгированного с пероксидазой хрена
(SIGMA, A8919) и раствором хромогенного субстрата диаминобензидина (ДАБ) в
количестве 3 мг и 10 мкл 30% перекиси водорода в 10 мл буфера 100 мМ Трис-HCL, рН =
7,6. Образцы белков получали в 3 стадии: 1) Получение клеточной массы из штамма L.
plantarum Р11, выделенного из масла. Для выращивания штамма использовали
обогащенные среды МРС-1 производства HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. (Индия). Штамм L.
plantarum пересевали два раза в МРС-1. Бактерии выращивали в течение 18 ч при 37 °С до
поздней логарифмической фазы. Культуральную жидкость штамма Р11 в объеме 2 л
центрифугировали на Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus (Thermo Scientific, США) при 23000
× g в роторе SLA-1500 в течение 30 мин при 4 °С для получения клеточной массы. 2)
Получение цитоплазматической фракции из лизата клеток штамма L. plantarum Р11
после гомогенизации ультразвуком. Клетки ресуспендировали в цитратном буфере А (276
мМ Цит-NaOH, рН 3.0, 1,0 мМ МЭТ; 1 мМ ЭДТА, 1 мМ PMSF) с конечным объемом 10 мл и
подвергали УЗ дезинтеграции на холоду в ледяной бане в течение 60 мин (Hielscher ultrasonic
device UP200S) в режиме: циклы – 0.5, Амплитуда - 80%, интервал – 1.5 мин-вкл / 1.5 миноткл. После 30 мин центрифугирования 20800 × g при 4 °С (Eppendorf 5810R) в роторе
Eppendorf F45-30-11) для удаления уцелевших клеток, супернатант фильтровали через
фильтр (MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm, MERCK). Супернатант представлял
цитоплазматическую фракцию. Концентрацию белка определяли по методу Брэдфорда [6]. 3)
Частичная очистка белков, рецептирующих Plg из цитоплазматической фракции
лизата клеток штамма L. plantarum Р11. FPLC хроматографию цитоплазматической
фракции лизата клеток штамма L. plantarum Р11 проводили на колонке Q – сефароза (Sigma,
FastFlow, 1 мл), уравновешенной буфером Б (50 мМ Трис-НCL, pH 8.0, 0.05 M NaCl, 0.5 мМ
МЭТ; 1 мМ ЭДТА). Цитоплазматическую фракцию диализовали против буфера Б и наносили
со скоростью 0,5 мл/мин на колонку, подключенную к системе ÄKTA pure 25, GE Healthcare
Bio-Sciences AB. Затем адсорбированные на колонке белки элюировали изократно буфером Б
с 0,5 М концентрацией NaCl. Скорость элюции 0,5 мл/мин, объем фракций 1 мл. Фракции
элюции анализировали на наличие белка-рецептора Plg с помощью Вестерн-блот анализа
(Рис.1).

Рисунок 1 - Результаты Вестерн-блот анализа: (а ‒ в) - цитоплазматической фракции из
лизата клеток штамма L. plantarum Р11 после гомогенизации ультразвуком; (г,д) – фракции
очищенного на колонке с Q – сефарозой белка-рецептора Plg; (е) - маркеры молекулярной
массы белков (Invitrogen™, Mark12™ , Thermo Fisher Scientific, США) указаны цифрами в
кДа. Большой стрелкой указана молекулярная масса ~47 кДа белка-рецептора Plg.
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Сложным этапом в аналитическом выделении внеклеточных белков молочнокислых
бактерий, рецептирующих плазминоген, является их низкая концентрация и эндогенный
протеолиз, приводящий к малому выходу белка. Применение коммерческих ингибиторов
протеаз один из путей замедлить потери нативных белков. Альтернативным вариантом
повысить выход целевых белков было извлечение внутриклеточного белка-рецептора
плазминогена с помощью ультразвуковой гомогенизации. Из литературы известно, что
плазминоген рецептируют внутриклеточные белки с множественными функциями –
мунлайтинг белки [7]. Понижая рН до 3.0 в буфере гомогенизации А, удалось добиться
адсорбции внеклеточных белков с pI ≥ 4 на стенке клеток, имеющих отрицательный
поверхностный заряд благодаря тейхоевым кислотам в клеточной стенке [8]. Затем клетки
осаждали центрифугированием и гомогенизировали с применением ультразвукового
дезинтегратора. Таким способом повышался выход целевых белков, рецептирующих
плазминоген, потому что были объединены адсорбированные на клетке внешние белки с
внутриклеточными.
В результате фракционирования после УЗ-гомогенизации и FPLC - хроматографии на
Q-сефарозе удалось отделить белок с молекулярной массой 47 кДа, который имеет сходство
по этому параметру с мунлайтинг белком енолазой [8,9]. Другой мажорный белок из
объединенной фракции белков с приблизительной молекулярной массой 37 кДа (р37), имеет
сходство с глицеральдегид-фосфат дегидрогеназой (GAPDH) с молекулярной массой 37 кДа
и величиной изоэлектрической точки pI, равной 5.2 [8]. Разницей в величинах pI, повидимому, объясняется разница в стабильности связи с колонкой этих 2 белков: белок р37,
потенциальный GAPDH слабее адсорбирован с колонкой и не был обнаружен в 0,5 М NaCL
элюате с колонки (рис. 1, г,д). Белок р47, потенциальная енолаза, имея pI 4.7 ниже, чем белок
р 37, сильнее адсорбируется на колонке и буфером Б с 0.5М соли элюируется из колонки
(рис.1). Таким образом, нами был получен электрофоретический профиль плазминогенсвязывающих белков L. plantarum Р11 из местного продукта питания домашнего масла и
дана предварительная оценка его состава. В перспективе планируется идентификация
мажорных белков профиля с помощью энзиматических реакций.
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Economic sciences
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Авазов Илхом Равшанович
старший преподаватель кафедры аудита
Ташкентский финансовый института
iavazov86@mail.ru
тел.:+99897-774-61-40
Все более углубляющиеся процессы глобализации и интеграции в развитых странах
приводят к переходу на общепринятые международные стандарты и нормы, и к усилению
соблюдения их требований. Это касается и общепринятых бухгалтерского учета и
отчетности. Все акционерные общества, транснациональные корпорации и крупные
компании, работающие в различных отраслях мировой экономики, вместе со своими
дочерними и зависимыми обществами на добровольной основе составляют финансовую
отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Словосочетание консолидированный отчет компании в своей финансовой
отчетности часто могут свободно связать с собранным отчетом по всей деятельности. Однако
совет по стандартам финансовой отчетности определяет консолидированный финансовый
отчет как отчет предприятия, составленный совместно с материнской компанией и
дочерними предприятиями.
В международной практике особое внимание уделяется научным исследованиям по
совершенствованию основ составления консолидированной финансовой отчетности на
основе МСФО. В этом отношении научно исследованы вопросы достижения единой
методической системы признания, оценки и отражения в консолидированной финансовой
отчетности активов, обязательств, доходов и расходов, влияющих на изменение отношений,
а также внедрения форм отчетности, отвечающих требованиям МСФО. В результате этих
исследований была достигнута совместимость общепринятых принципов бухгалтерского
учёта США (GAAP) и МСФО, формы финансовой отчетности были рекомендованы
крупными международными аудиторскими организациями, а методы консолидированной
финансовой отчетности – крупными компаниями. Но тот факт, что вопросы составления
консолидированной на основе международных стандартов финансовой отчетности
информации не были должным образом исследованы в рамках единой системы, требует
углубленных исследований в этом направлении.
Долгосрочные отношения в развитии процессов диверсификации экономики являются
одним из важных вопросов, в рамках которого предприятия ведут непрерывную
хозяйственную
деятельность
и
добиваются
существования
производства
конкурентоспособной продукции. При этом основным фактором, приводящим к
необходимости подготовки консолидированной финансовой отчетности, которая
составляется этими компаниями, является расширение круга этих отношений. В настоящее
время составление консолидированной финансовой отчетности акционерными обществами и
обеспечение ее прозрачности являются одним из важных вопросов.
Консолидированная финансовая отчетность акционерных обществ в Республике
Узбекистан должна составляться в целях привлечения международных инвестиций в
Узбекистан и выхода на мировые рынки.
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Таблица
Информация об организациях, публикующих консолидированную финансовую
отчетность1
Организации, публикующие
Отчетные годы
консолидированную финансовую
2015
2016
2017
2018
2019
отчетность
Количество организаций, обязанных
публиковать консолидированную
220
230
247
244
252
финансовую отчетность
Количество организаций, составивших и
опубликовавших консолидированную
32
41
35
35
38
финансовую отчетность
Количество организаций, не
опубликовавших консолидированную
188
189
212
209
214
финансовую отчетность
Доля организаций, составивших и
опубликовавших консолидированную
14,5%
17,8%
14,2%
14,3%
15,1%
финансовую отчетность
Как видно из данных таблицы, организации, обязанные публиковать
консолидированную финансовую отчетность, составили в 2015 году 14,5 процента, к 2019
году мы видим, что этот показатель составил 15,1 процента. Как видно из приведенных
данных, такая ситуация практически не менялась в течение четырех лет. Это говорит о том,
что большинство организаций не предпринимали попыток повысить свои позиции в течение
этого периода.
Поэтому вопрос анализа теоретических аспектов составления консолидированной
финансовой отчетности акционерными обществами, обеспечения ее прозрачности, всегда
остается одной из актуальных задач.
Существуют различные точки зрения, высказываемые учеными-экономистами о том,
как составлять финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность.
По мнению ряда зарубежных ученых-экономистов – Н.В. Генераловой, Г.В.Соболевой
и Н.А.Соколовой, «использование международных стандартов финансовой отчетности было
определено общественностью и другими социально значимыми компаниями для составления
финансовой отчетности с использованием международных стандартов. А это означает
прямое использование международных стандартов. Путем разработки национальных
стандартов, основанных на международных стандартах финансовой отчетности, она
стремится постепенно адаптировать национальные стандарты к международным стандартам
финансовой отчетности». В этом отношении мнения всех ученых не могут быть
единодушными. Например, зарубежные ученые экономисты В.В.Ковалев, Вит.В.Ковалев
отметили «Для применения и дальнейшего совершенствования консолидированной
финансовой отчетности на практике основой являются также и следующие факторы:
отсутствие препятствий в применении новых методов бухгалтерского учета;
осведомлённость о целесообразности процессов объединения бизнеса; одобрение идеи
объединения крупными фондовыми биржами». Известный зарубежный ученый-экономист
В.С.Плотников2 выступает за «совершенствование на практике консолидированной
финансовой отчетности, нормативно-правовой базы государств и изменение их условий, а
также принятие седьмой Директивы Европейского Союза от 13 июня 1983 года». При этом
Разработано автором в процессе исследования.
Плотников В.С. Основы консолидированного учета: методологические аспекты: Монография. – Саратов:
Издат. центр Саратовского государственного социально-экономического университета, - 2000. - 5 с.
1
2
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если посмотреть на опыт зарубежных стран в этом вопросе, то очевидно, что наша страна
сильно отстает в плане составления консолидированной финансовой отчетности.
Результаты проведенных исследований показывают, что даже по вопросу составления
консолидированной финансовой отчетности среди ученых-экономистов существуют
различные точки зрения.
В свою очередь, один из местных ученых-экономистов Н.Хужабеков в своем научном
исследовании высказал следующее мнение. То есть необходимо отметить важность
обеспечения правдивого отражения в консолидированном финансовом отчете операций по
объединению бизнеса при повышении эффективности ресурсов предприятий группы.
Отмечено, что в свою очередь, это крайне важно для модернизации основных отраслей
экономики, дальнейшего ускорения технического и технологического перевооружения,
широкого внедрения современных, гибких технологий.
По нашему мнению, если у автора имеется более 50 процентов акций хозяйствующих
субъектов, приобретенных в результате объединения бизнеса, то при этом требуется
составление консолидированной финансовой отчетности. Поэтому целесообразно
объединиться под единое предприятие, модернизируя и диверсифицируя его деятельность,
признавая его основным источником обеспечения финансовой устойчивости за счет
применения современных методов бухгалтерского учета.
Существуют некоторые существенные различия между выполненной научной
работой, разработанными теоретическими терминами и их применением на практике в части
составления консолидированной финансовой отчетности в большинстве государств с
развивающейся экономикой. Мы можем увидеть эту ситуацию на следующем рисунке (рис).
Как видно из рис., опыт развитых стран показывает, что существуют существенные
различия между научными представлениями при составлении консолидированной
финансовой отчетности и ее применением на практике.
Появление международных стандартов финансовой отчетности привело к
возникновению новых отношений в сфере бизнеса – межгосударственных отношений.
Предоставление финансовой отчетности на основе общих правил означает, что существуют
варианты проведения сравнения информации о компаниях, расположенных в разных
странах, которые анализируются пользователями, в том числе инвесторами.

Рис. Возникновение и применение консолидированной финансовой отчетности в
странах мира3
По нашему мнению, при составлении консолидированного финансового отчета
следует ссылаться на следующую информацию:
1. Процедура представления группы материнской компании и дочерних предприятий
не только как нового хозяйственного, но и как юридического лица.
3

Разработано автором в процессе исследования.
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2. Процедура целостности.
3. Процедура единого периода отчетности.
4. Процедура неизменности учетной политики.
В результате проведенных исследований и анализа мы смогли сформировать
следующие научно-теоретические выводы с целью составления консолидированной
финансовой отчетности акционерных обществ нашей страны и совершенствования их аудита:
Консолидированная финансовая отчетность как единый подход к признанию
принятых в учетной политике предприятия активов, обязательств и финансовохозяйственных операций должна ориентироваться на составление консолидированной
финансовой отчетности материнской компании и финансовой отчетности, составленной
дочерними предприятиями, расположенными на территории республики и за ее пределами.
Поэтому, достоверное приведение материнской компанией этих вопросов будет
способствовать обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности,
определению перспектив развития и привлечению инвесторов.
Разработаны и обоснованы шесть основных этапов периода составления
консолидированной
финансовой
отчетности,
то
есть
порядок
определения
последовательности однотипных показателей отчета о финансовом положении, доходах и
расходах материнской компании и дочерних предприятий, взаимоисключения инвестиций
материнской компании и его доли в уставном капитале дочерних предприятий, исключения
остатков и оборотных средств для межгрупповых рассчетов среди организаций, входящих в
группу, внесения своей доли в капитал материнского общества для изменения
соответствующих уставов дочерних компаний за отчетный период, признания материнской
компанией разницы между стоимостью чистых активов другого предприятия и рыночной
стоимостью его приобретения как гудвилла, расчета и отражения неконтролируемой доли
акционеров в структуре капитала и чистых операционных результатов дочернего
предприятия с долей, которая прямо или косвенно не принадлежит материнской компании.
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ВИРОЩУВАННЯ ПРОСО В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Аверчев Олександр Володимирович
ORCID ID: 0000-0002-8333-2419
доктор сільськогосподарських наук, професор, науковий керівник
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Нікітенко Марія Петрівна
здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії
першого року денної форми навчання
м. Херсон, Україна
Просо - високопродуктивна економічно вигідна культура. У господарствах, що
одержують високі врожаї проса і, де воно вирощується щорічно на великих площах, велика
частина грошових доходів, що дають зернові, надходить від продажу проса.
Але в останнє десятиріччя просу не заслугованно мало приділяли увагу. Проте
останнім часом наукові установ та виробничники почали цікавитись цією культурою. Це
пов’язано з глобальними змінами клімату. Оскільки просо має багато позитивних ознак.
Просо характеризується високою продуктивністю. В роки з різко вираженою посухою
забезпечує вищі врожаї, ніж інші зернові культури
За хімічним складом пшоно не поступається іншим крупам, а білка в ньому більше,
ніж у рисовій, ячній, перловій і гречаній крупах (табл. 1).
У середньому у пшоні міститься 81% крохмалю, 12-13% білка, 3,5-4% жиру, 0,15%
цукру, 1,04% клітковини. У ньому є мінеральні солі натрію, калію, кальцію, фосфору й ряд
елементів органічних речовин.
Пшоно містить значну кількість важливих вітамінів: тіаміну (У1, рибофлавіну (У2),
ніазину (У5), шридоксину (У6), токоферолу (Е), фолацину тощо. За вмістом вітамінів В1і В2
зерно проса майже вдвічі перевершує зерно інших злаків. У складі проса виявлено 19
амінокислот і в тому числі всі незамінні.
Врожай зерна проса .в степовій зоні України в середньому за останні 4 років (2015 –
2020) становив 16,7 ц/га. Проте середній врожай недостатньо характеризує потенціальні
можливості цієї культури. Рівень врожайності визначається цілим комплексом умов, серед
яких повинні бути враховані грунтово-кліматичні особливості окремих районів республіки і
застосування сучасних передових прийомів агротехніки.
Офіційні статистичні дані що склала Державна служба статистики України (State
Statistics Service of Ukraine) за посівними площами, урожайністю та виробництва зерна в
Україні представлено у таблиці 2.
Таблиця 2
Стан виробництва проса в Україні
Посівна площа,
Виробництво зерна,
Урожайність,
Рік
тис.га
тис.т.
ц/га
2015
112,8
213,2
213,2
2017
56,1
84,4
84,4
2018
54,8
80,5
80,5
2019
89,0
161,0
18,1
2020
150,3
243,7
16,8
За представленою інформацією впродовж 2017-2019 років відбулось скорочення
посівних площ під вирощування проса порівняно з 2015 роком. Але вже у 2020 році посівні
площі збільшились до 150,3 тис.га, внаслідок зміни клімату України на більш посушливий і
доцільніше вирощування посухостійкої культури як просо.
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У порівнянні 2018 та 2019 років при збільшенні посівної площі на 62% було отримано
у два рази більше виробництва зерна у 2018 році – 80,5 тис.т., у 2019 році – 161,0 тис.т.. Що
було обумовлено впровадженням нових технологій.
Протягом останніх 5 років найбільша урожайність проса була зафіксована у 2015 році
– 213,2 ц/га, та з наступними роками знижується, у 2020 році урожайність проса становила
16,8 ц/га.
Все це свідчить про те, що на цю культуру повинні звернути більше уваги науководослідні установи, зокрема на необхідність вносити зміни до технологій вирощування
сільськогосподарських культур, в залежності від адаптації до агрокліматичних показників.
Підвищення продуктивності рослин можна досягти не лише методами селекції,
внесенням необхідних доз добрив та пестицидів, а й за рахунок включення біологічних
препаратів до комплексу послідовних технологічних операцій вирощування культур. Це дає
можливість зменшити використання добрив під час основного внесення та отримати
продукцію вищої якості.
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МЕТОД ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ СТЕГОСИСТЕМЫ МНОГОКРАТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СМИ) С АКТИВНЫМ ПРОТИВНИКОМ
Аветисян А.А.
Аспирант Российсо-Армянского (Славянского) университета,
Инситут Математики и Информатики,
специальность: Методы и системы защиты информации,
информационной безопасности
Аннотация: В работе предложен метод оценки безопасности стегосистемы
многократного использования, где противник имеет доступ к каналу связи, может как
просмотреть отправленную информацию, а также послать сообщения, пытаясь имитировать
одного из собеседников.
Модель обезопасена стеганографическими и криптографическими методами(для
аутентикации полуюченных сообщений), считается, что криптографическая часть модели
полностью безопасная, поэтому дается оценка безопасности только для стеганографической
модели.
Постановка задачи
Целью исследования является оценка безопасности стеганографической модели путем
проведения экспериментов с имитацией атаки условного противника на канал связи, чтобы
найти оптимальные параметры для создания безопасных систем.
Результаты могут быть использованы для создания таких безопасных систем, которые
решают важные задачи теории информации,как например обеспечение безопасного интернет
голосования.
Определение системы СМИ
Стегосистемой назовем четверку (C,M,S,K) и тройку алгоритмов (Gen,Emb,Ext)
C (Covertexts) – множество нормальных сообщений, которое генерируется с помощью
распределения PC
M (Messages) – множество скрытых сообщений, которое надо внедрить и отправить
S (Stegotexts) - множество сообщений, которое генерируется с помощью внерения
скрытого послания в текст, имеет распределение PS
K (Keys) – множество ключей, имеет распределение PK и статистически независима
от распределений нормального текста и стеготекста.
Gen (Generation Algorithm) –рандомный алгоритм генерации ключа, выводит ключ k
Emb (Embedding Algorithm) - берет текст m из M, ключ k и выводит стеготекст s, тем
самым если отправитель хочет отправить текст m, он отправляет s публичным каналом
Ext (Extraction Algorithm) – алгоритм извлечения скрытого текста из сообщений, при
получении ряда y текстов или стеготекста, вместе с ключем k выводит либо скрытый текст m
либо символ ⊥, обозночающий, что в сообщениях нет скрытого текста.
Задача состоит в том, чтобы рассмотреть какие шансы будет иметь противник при
атаке на стегосистему. Дадим некоторые определения:
Стегосистемой назовем пару алгоритмов (F,G), если существуют определенные ранее
случайные величины K и R такие, что для всех случайных сообщений E с H(E)>0, взаимная
информация I(E,E') > 0.
Более того, систему назовем идеально безопасной, если D(PC || PS) = 0.
И назовем ε-безопасной, если D(PC || PS) ≤ ε.
Рассмотрев отправленное сообщение, наблюдатель должен определить есть ли в нем
скрытое послание. Если скрытое послание существует, это значит что сообщение было
сгенерировано используя PS, a в противном случае, оно было сгенерировано используя PC
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Скажем, что наблюдатель принимает гипотезу H1, если считаем, что был отправлен
стеготекст (в тексте было скрытое послание), и принимает H2, если был отправлен текст без
скрытого послания.
Может возникать 2 типа ошибки:
1.
Принимаем H2 когда сообщение было сгенерировано используя PS
2.
Принимаем H1 когда сообщение было сгенерировано используя PC
Тестами φN назовем разделение множества возможных сообщений XN на 2
непересекающиеся подмножества A1 и А2.
А1 содержит все сообщения для которых принимается H1
А2 содержит все сообщения для которых принимается H2
Вероятность каждого типа ошибок определим как
𝑎2(φ𝑁 ) = 𝑃𝑆 (𝐴2 )
𝑎1(φ𝑁 ) = 𝑃𝐶 (𝐴1 )
Введем понятие надежнести бесконечных тестов φ
1
𝐸1 = lim − log 𝑎1(φ𝑁 )
𝑁→∞
𝑁
1
𝐸2 = lim − log 𝑎2(φ𝑁 )
𝑁→∞
𝑁
Теорема:
Если D(PC||PS) > 0, тогда для определенного E1 ∈ (0, D(PC||PS) ) сушествует такой
набор тестов, для которых надежность E*2 равна
𝐸 ∗ 2 = 𝐸 ∗ 2(𝐸1) =
inf
𝐷(𝑄||𝑃𝐶 )
𝑄:𝐷(𝑄||𝑃𝑆 )≤𝐸1

Используя данную теорему, проведя эксперименты над стегосистемой многократного
использования получим вероятности ошибки противника что приведет к генерации
оптимального алгоритма внедрения, а также начального множества стеготекстов.
Заключение
Одной из важнейших задач в теории информации является оценка безопасности
представленных моделей.
В работе предложен метод оценки безопасносты СМИ с активным противником.
При тестировании системы могут быть найдены оптимальные начальные значения,
при помощи которых можно построить максимально безопасную стегосистему.Данное
исследование позволяет иметь представление о потенциальных рисках при использовании
таких систем в жизни.
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Other professional sciences
БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Авраменко І.М.
Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний
коледж», викладач іноземних мов
Храпко Л.О.
Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний
коледж», викладач
спецдисциплін
«Учитель – професія цілодобова, а якщо ти не навчишся…
захоплювати, мати творчі зацікавлення…то що ж цікавого в
тобі знайдуть діти?»
В.М.Лізинський, учений у галузі освітніх
управлінських технологій
Сьогоденний потужний потік інформації, який викладач повинен донести до студентів
й рамках обмеженого академічного часу, вимагає шукати нові і більш ефективні методи
навчання, використовуючи сучасні інноваційні технології.
У сучасних умовах перед викладачем стоїть нелегке завдання не лише правильної
подачі матеріалу, який буде легко та ефективно засвоюватися студентами, а й пошуку шляхів
мотивування студентів до якісного його засвоєння та досягнення високого рівня навчальної
успішності. Тому у навчальний процес необхідно впроваджувати нові, найдосконаліші
методи викладання та навчання, розумно залучати технічні засоби навчання.
Бінарне заняття – нестандартна форма навчання для реалізації міжпредметних
зв'язків, заняття ведуть два викладачі, це - співпраця двох педагогів, що переростає у творчий
та ефективний процес. Методику проведення бінарних занять досліджували С. Базиль,
О. Бобир, О. Клевцова, М. Ковальчук, О. Красик, Г. Липак, О. Оробчук, В. Рекуненко. [1]
Знання студентів формуються у комплексі, тоді як окреме вивчення предметів не дає
цілісного уявлення, а лише у вигляді окремих фрагментів. Крім того, прискорений потік
сучасної інформації зумовлює радикальні зміни в багатьох технічних дисциплінах. У
результаті різко збільшується потреба в номінації, на наших очах відбувається
термінологічний вибух, тобто масове виникнення нових термінологічних полів і цілих
термінологічних систем, зміни в галузевих термінологіях. Цей термінологічний вибух,
деякою мірою стихійний процес, потребує перетворення на керований, стабільний процес.
Стандартизація й уніфікація термінологій, упорядковане використання термінів, адекватний
їх переклад різними мовами із збереженням певних мовних норм є актуальним завданням.
Тому було запропоновано провести бінарне заняття із студентами третього курсу
спеціальності «Видавництво та поліграфія» за галуззю знань «Виробництво та технології».
Форма проведення бінарного заняття захоплююча і нестандартна. Це - нетрадиційний
вид заняття. Використання різних видів діяльності дає можливість студентам підтримувати
увагу на високому рівні, ведуть до осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв’язків,
до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей. Бінарні заняття дають можливість
самореалізуватися у творчому процесі викладачу.
Бінарне заняття (від лат. вinarius - подвійний) – різновид інтегрованого заняття, що
органічно поєднує вивчення двох або декількох предметів, в нашому прикладі, двох
дисциплін «Технічне редагування» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
(англійська). Інтеграція змісту декількох дисциплін формує цілісні знання, об’єднує
спільною метою в межах заняття, допомагає поєднати студентів, які віддають переваги
різним наукам і бувають пасивними на звичайних заняттях. Ми знаємо і бачимо, що
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сучасний захист друкованої продукції передбачає застосування іноземних технологій.
Професійна термінологія та будь-яка довідкова чи технічна література подається іноземною
мовою. У нас час знати англійську мову абсолютно необхідно будь-якій освіченій людині,
будь-якому знаючому фахівцю. Тому в своєму бінарному занятті ми (викладачі) застосували
поєднання двох дисциплін для досягнення спільної навчальної мети. Це, як правило, вимагає
задіяності обох викладачів, і саме таке заняття, на нашу думку, є бінарним.
На підготовчому етапі нами були опрацьовані такі моменти:
визначення суміжної дисципліни;
вибір теми заняття, постановка мети;
визначення змісту заняття;
визначення форм, методів і засобів для найефективнішого вирішення завдань
заняття.
Основний етап – безпосереднє проведення бінарного заняття, а на заключному етапі
проводиться його детальний аналіз.
Тема заняття: “Ілюстраційне оформлення газети. Верстка номера газети. Макетування
номера газети”.
Було чітко визначено мету бінарного заняття – удосконалити та систематизувати
набуті знання та вміння, сформувати навички щодо проектування і створення матеріалу
рідною та англійською мовами, розвивати аналітичне, логічне і критичне мислення,
комунікативні здібності, активізувати вживання технічної лексики англійською мовою,
навчити студентів аналізувати інформацію. Творча взаємодія викладача і студента
забезпечує задоволення від самого процесу навчання, зацікавлення тим, що вивчається. На
цьому занятті студенти знайомились з цікавим оформленням продукції та водночас
засвоювали англійську термінологію з правильною вимовою, розвиваючи навички
аудіювання з метою розвитку фонематичного слуху та тренування фонематичної пам’яті.
На занятті були використані різноманітні презентації, відеоролики як з фахової
дисципліни так і з іноземної мови. Введення нових лексичних одиниць англійською мовою
здійснювалося з використанням мультимедійних засобів, що сприяло підвищенню мотивації
до навчання. Ефективність пояснення нового матеріалу, перегляд навчальних
відеоматеріалів, презентацій таких як: “Виникнення та розвиток друкарства в Україні”, “Іван
Федоров – видатний книгодрукар, інженер-конструктор”, “Тенденції та розвиток сучасної
періодики”та коротке обговорення з написанням тестових завдань, допомогли студентам
краще розібратися в особливостях технічного редагування та друкарської справи. Студенти
підготували творчі завдання про особливості видавничої справи, обговорили основні
питання про забезпечення доступу українського суспільства до загальнолюдських цінностей
шляхом перекладу державною мовою кращих здобутків світової літератури, науки тощо,
налагодження співпраці з іноземними видавництвами, українською діаспорою, укладення
відповідних міжнародних угод., а також збільшення кількості видань іноземними мовами, які
поширювали б у світі знання про Україну.
Закріплення нового матеріалу було проведено через формування контрольних питань,
вдало запропоноване розв’язання двомовних кросвордів сприяло розвитку образного
мислення студентів, фантазії, творчому підходу до виконуваної роботи, вихованню ділових
якостей майбутнього спеціаліста, відповідального ставлення до своєї професії, а також
мотивувало необхідність знань, отриманих на занятті в подальшому житті.
Таке інтерактивне навчання сприяє залученню до творчої співпраці всіх студентів,
розвиває самостійність мислення, пам'ять, увагу, працелюбність, почуття відповідальності за
доручену справу, комунікативні навики роботи в групах при спілкуванні англійською мовою,
підвищує рівень володіння іноземною мовою, активізує практичні навички перекладацької
діяльності, оптимально розподіляє навантаження, розвиває ініціативу, вчить здійснювати
самоаналіз та самоконтроль в своїх діях.
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Крім того, можна зробити висновок, що бінарні заняття допомагають зміцнити
педагогічні колективи, поставити перед педагогами спільні завдання, виробити спільні дії та
єдині вимоги для розширення кругозору і культури студентів.
Бінарним заняттям притаманні значні педагогічні можливості: студенти одержують
багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з
однієї галузі в іншу, формуються вміння аналізувати і порівнювати складні процеси і явища
навколишнього світу, що забезпечує формування єдиного сприйняття дійсності як
передумови формування наукового світогляду.
Ми вважаємо, що бінарні заняття роблять навчання цілісними і системними. Загальна
функція заняття – монолітне формування і розвиток особистості студента на основі
розвиваючого і виховуючого навчання. Такі заняття є важливим етапом у формуванні
світогляду студента та його впевненості у взаємопов’язаності знань і вмінь з різних
навчальних дисциплін, що сприяє ще мотивації навчання. Інтеграція двох навчальних
дисциплін в процесі проведення бінарного заняття підтвердила думку про те, що таке
поєднання розкриває їх інтелектуальний та творчий потенціал, дає їм наочне уявлення про
можливості застосування отриманих зі спецдисциплін знань і умінь у своїй професійній
практиці. Такі заняття сприяють росту професійної майстерності викладача, оскільки
вимагають від нього активного, діяльнісного підходу до навчання.
Студенти високо оцінили свою роботу та підготовку до бінарного заняття. Найбільше
їм імпонує те, що вони побачили можливість реального застосування набутих з різних
дисциплін знань для розв’язання практичних завдань, що складають основу майбутньої
фахової діяльності і, таким чином, це дає можливість формувати засади їхньої професійної
компетентності.
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ЦИКЛ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «ЗАХВОРЮВАННЯ ШИЙКИ МАТКИ»
У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
Айзятулова Е.М.
Донецький національний медичний університет, Україна
доктор медичних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри акушерства та гінекології
Шелестова Л.П.
Донецький національний медичний університет, Україна
доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології
Айзятулова Д.Р.
Донецький національний медичний університет, Україна
кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології
Ушуллу Л.Ф.
Донецький національний медичний університет, Україна
асистент кафедри акушерства та гінекології
На цей час в Україні впроваджена система безперервного професійного розвитку, при
якій фахівці постійно розвивають свої компетенції. До видів діяльності безперервного
професійного розвитку входять участь у процесі формальної, неформальної та інформальної
освіти у сфері охорони здоров’я. Одним із методів неформальної освіти є підвищення
кваліфікації лікарів на циклах тематичного удосконалення. Завдяки можливості вільно
обирати актуальні теми для свого професійного розвитку особливою популярністю на
кафедрі акушерства та гінекології користується цикл тематичного удосконалення
«Захворювання шийки матки».
Захворювання шийки матки є однією з найбільш поширених проблем в гінекології.
Сучасні класифікації патологічних процесів шийки матки основані на результатах
кольпоскопічних, цитологічних, гістологічних і гістохімічних досліджень з урахуванням
етіопатогенетичних чинників і етапів переходу доброякісних (фонових) змін в передракові та
передракових в злоякісні. Задачами лікарів є правильна трактування кольпоскопічних картин
та правильне лікування різних захворювань шийки матки, диспансерний нагляд, в залежності
від віку та нозологічних форм. Водночас можливості сучасної медицини все ж
використовуються лікарями недостатньо, і роботу в цьому напрямку треба поширювати.
Програма циклу тематичного удосконалення «Захворювання шийки матки» містить
найбільш актуальні теми щодо захворювань шийки матки, для викладається для лікарів
акушерів-гінекологів акушерських, гінекологічних стаціонарів та жіночих консультацій,
розрахована на 2 тижні та складає 72 учбових години. Учбовий план передбачає лекційний
курс, практичні заняття і комп’ютерний контроль, також передбачено базовий, етапний і
заключний види контролю та самостійна робота слухачів.
Згідно розробленої робочої програми метою проведення циклу тематичного
удосконалення «Захворювання шийки матки» є допомога лікарю акушеру-гінекологу
оволодіти основами кольпоскопії, систематизувати і поглибити його теоретичну та практичну
підготовку щодо захворювань шийки матки, ознайомити з основними досягненнями у цій
галузі, закріпити та удосконалити набуті професійні навички. Для досягнення поставленої
мети були розроблені завдання циклу тематичного удосконалення, що містять надання
сучасних поглиблених знань щодо діагностики та лікування захворювань шийки матки,
навчання лікарів сучасним методам та способам діагностики, а також опанування сучасним
підходом щодо консультування, підбору та використання методів лікування. Оволодіння
теоретичними знаннями і практичними навичками допоможе лікарям у вирішенні різних
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проблем, що виникають у жінок з захворюваннями шийки матки і допоможе знаходити
оптимальні шляхи їх вирішення.
Тематичний цикл містить найбільш актуальні теми щодо захворювань шийки матки,
такі як «Анатомія і гістологія жіночих статевих органів. Етіологія та патогенез захворювань
шийки матки. Класифікація захворювань шийки матки», «Методи діагностики захворювань
шийки матки. Кольпоцервікоскопія. Кольпоскопічні та цитологічні картини нормальної
слизової оболонки шийки матки в різні періоди життя жінки», «Мікробіоценоз піхви в нормі
та при патологічних станах. Вагінальні виділення», «Запальні захворювання жіночих
статевих органів, захворювання, що передаються статевим шляхом та патологія шийки матки,
кольпоскопічні картини», «Кольпоскопічні картини фонових захворювань шийки матки»,
«Кольпоскопічні картини передракових захворювань шийки матки», «Дистрофічні
захворювання шийки матки та вульви. Травматичні порушення піхви і шийки матки.
Кольпоскопічні картини атрофічних процесів шийки матки», «Генітальний ендометріоз.
Ендометріоз шийки матки. Кольпоскопічні картини», «Актуальні проблеми здоров’я дівчатпідлітків. Кольпоскопічні картини у дівчат-підлітків».
Під час проведення циклу особлива увага приділяється самостійній позааудиторній
роботі, для організації якої, перш за все, до кожної теми були створені методичні вказівки.
Для кожної теми нами були сформульовані конкретні цілі, завдання для перевірки вихідного
рівня слухачів, теоретичні питання, побудовані графи логічної структури тем, які дозволяють
слухачам відобразити навчальну інформацію в необхідному порядку і обсязі, алгоритми дій
лікаря, а також завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. Таким чином,
методичні вказівки забезпечують сувору послідовність діяльності слухачів в умовах,
максимально наближених до реальності. За допомогою цих методичних вказівок слухач
знайомиться з цілями відповідної теми заняття і необхідним початковим рівнем, вирішує
завдання, знайомиться зі структурою майбутнього заняття, та найголовніше — вирішує
завдання, які є основним засобом досягнення цілей. Всі складові таких завдань виражені в
професійних уміннях. Застосування завдань для освоєння професійної діяльності в процесі
навчання значно підсилює дидактичний ефект, особливо якщо завдання об’єднані в систему,
що охоплює всі цілі теми і вирішуються в тій же послідовності, в якій вони розташовані.
Таким чином, вже під час позааудиторної підготовки слухач виконує дії, подібні до тих, які
будуть потім виконуватися їм на практичному занятті.
Особлива роль при проведенні циклу тематичного удосконалення відводиться
практичним заняттям, прищеплюючи слухачам навички самостійної роботи та вміння
використовувати на практиці набуті теоретичні знання. Оцінювання навчальної діяльності
проводиться стандартизовано. Відповідно до структури практичного заняття визначаються
основні види діяльності, які оцінюються, насамперед самостійна робота та поточний
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка. Оцінки виставляються на
основі суми балів, отриманих слухачами при оцінюванні ступеню оволодіння
практичними навичками. Тестовий контроль здійснюється за допомогою індивідуальних
наборів тестів формату А, що перевіряють досягнення конкретних цілей заняття. Оцінка за
роботу з тестовими завданнями виставляється згідно зі шкалою: при наявності до 10 %
помилкових тестів — «відмінно», 11–25 % помилкових тестів — «4», 26–40 % помилкових
тестів — «задовільно», більше 40 % помилкових тестів — «незадовільно». Оцінювання
дисципліни проводиться шляхом іспиту. На іспиті здійснюється тестування за допомогою
наборів тестів, що охоплюють кінцеві цілі предмета. Час для проведення іспиту
визначається виходячи з того, що на рішення одного завдання відводиться одна хвилина.
Оцінювання іспиту проводиться за шкалою, що й при тестових завданнях.
Таким чином, цикл тематичного удосконалення «Захворювання шийки матки» є
актуальним для лікарів акушерів-гінекологів у системі безперервного професійного розвитку.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СКОРОСТЕЙ И
ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ С ЦЕЛЬЮ СМЕШЕНИЯ ХЛОРА С ВОДОЙ В
ВОДОПОДГОТОВКЕ
Алиев М.К.
Шамсиева Н.М.
Ташкентский архитектурно-строительный институт
В водоподготовке важное значение имеет поиск способов интенсификации
массообменных процессов, позволяющих совершенствовать существующие устройства
которые помогут повысит эффективность устройств и качество очищаемой воды в
водозаборных сооружениях.
Одним из получивших распространения способов интенсификации массообмена
является закрутка потока, т.е. сообщение потоку многомерного движения при
использовании, как правило, устройств, преобразующих потенциальную энергию потока в
кинетическую с многомерным направлением движения рабочей жидкости, то есть
закручивающих устройств /1/. Закрутка потока приводит к крупномасштабному воздействию
на характеристики поля течения с массообменном различных компонентов многомерного
движения. Закрученные потоки широко используются в различных вихревых устройствах,
являясь необходимым условием для образования вихревого движения.
В результате рассмотрения существующих конструкций аппаратов по смешению
хлора с водой, выделено направление, которое оказалось перспективным, особенно, для
станции малой и средней производительности /2/. Такая конструкция является аппарат для
смешивания хлора с водой непосредственно в технологическом трубопроводе /3/. Дальше
рассматриваем распределение скоростей и давлений в трубопроводе после смешения хлоргаза с водой с целью обеззараживание питьевой воды.
Определение скоростей и давлений в трубопроводе после смесительного аппарата
проводилось на экспериментальном стенде.
Закрутка потока на входе в трубу приводит к появлению вращательной составляющей
скорости потока и формированию поля центробежных массовых сил, которые оказывают
существенное влияние на структуру потока. Анализ профиля осевой vƶ и вращательной vφ
скорости показывает, что закрученные течения в трубе представляют собой сложную
структуру с непрерывным характером изменения локальных параметров по сечению трубы.
Такой поток содержит более простые, элементы структуры движения воды – область
пристенного течения, приосевую область обратного течения и расположенную между ними
зону циркуляционного течения.
Максимальные значения осевой и вращательной скорости в области, где
интенсивность закрутки потока существенно, располагаются в периферийной области трубы
и в 2-3 раза превышают средне-расходное значение скорости vср . При увеличении Х до 1,9 м
(Х-расстояние от завихрителя до точки измерения) вследствие действия сил трения
происходит уменьшение интенсивности закрутки, что приводит к трансформации локальных
параметров.
Осевая и суммарная скорость при затухании закрутки в периферийной области
уменьшается, а в приосевой зоне возрастает, область обратного течения постепенно
вырождается, преобразуясь в «провал», характерный для течения за плохообтекаемым телом.
Таким образом, в трубе одновременно существуют области течения с отрицательными (в
периферийной зоне) и положительными (в приосевой области) продольными градиентами
скорости. Взаимодействие областей противоположного градиента проявляется в
непрерывном «отсосе» массы газа из периферийной зоны течения в приосевую.
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Для профиля вращательной скорости характерен резко выраженный рост в области
пристенного течения, монотонное возрастание до максимального значения на некотором
радиусе и убывание до нуля на оси канала. По мере затухания закрутки происходит
уменьшение вращательной скорости, причем в начальных сечениях уменьшение более
заметно выражено в периферийной области трубы, а в дальнейшем - в центральной области,
что приводит к постепенному вырождению максимума вращательной скорости. При
уменьшении интенсивности закрутки радиус максимального значения вращательной
скорости уменьшается по абсолютной величине, а затем – полностью вырождается.
Отличительной чертой взаимодействия трех потоков является появления радиального
градиента статического давления, что связано с появлением вращательной составляющей
скорости. При значительной закрутке потока существуют области положительного и
отрицательного избыточного давления и отмечается существенный перепад давления между
стенкой трубы и его осью.
При затухании закрутки избыточное статическое давление в периферийной области
трубы уменьшается, а в приосевой возрастает, радиус его нулевого значения постепенно
смещается к оси трубы, что приводит к выравниванию профиля давления.
Таким образам, течение закрученного потока характеризуется наличием областей
потока с противоположными продольными градиентами статического давления,
отрицательными в периферийной и положительными в приосевой зоне трубы. При этом, в
отличие от осевых потоков знаки градиентов скорости и давления совпадают между собой
Течение закрученного потока в трубопроводе можно разделить на три участка.
Первый из них непосредственно примыкает к зоне тангенциального подвода воды.
Структура потока на этом участке определяется в зависимости от геометрических размеров
устройства.
Характерная особенность второго участка состоит в том, что
структура потока
практически не зависит от вида завихрителя и определяется только интенсивностью
закрутки, которая уменьшается по мере удаления рассматриваемого сечения от завихрителя.
В третьей зоне в потоке исчезают особенности, обусловленные закруткой, и он
превращается в обычный осевой поток с развитым профилем скоростей. Поэтому, общая
длина зон может рассматриваться как гидродинамического начального участка закрученного
потока.
Структура потока, примыкающего к завихрителю (первый участок), имеет
специфические особенности и определяется в зависимости от диаметра и угла ввода
дополнительного подвода воды. На участке трубопровода от
Х = 0 до Х = Х н (где Хн длина участка перестройки потока, на котором проявляются индивидуальные свойства
завихрителя), происходит перестройка полей составляющих скорости - 𝜗𝑧 , 𝜗𝜑 , 𝜗𝑟 от
закономерностей, сформированных закруткой, до универсальных закономерностей для
второго участка закрученного потока. Для первого участка трубопровода характерна более
высокая величина радиальных скоростей - 𝜗𝑟 .
В работе /1/ обнаружено, что при использовании одного тангенциального подвода и
начальной степени закрутки Ф = 1,72, симметричное течение имеет место только при X>15d .
Отклонение угла ввода потока от 90° по отношению к оси канала приводит к значительной
трехмерности течения и существенным ошибкам в определении величины Ф.
По нашему опыту при использовании двух дополнительных подводов, симметричное
течение появляется при X >50d. Это означает, что α= 60°-75° достаточно для полного
смешания хлора с водой на экспериментальном участке Хн с остаточной концентрацией
хлора в воде С=0,18 мг/л. Количество остаточного хлора в воде после закрутки изменяется в
пределах С=0,5+ 0,18 мг/л.
Таким образом, в аппарате для смешания жидкости и газа, наличие камеры
дополнительной закрутки позволяет интенсифицировать перемешивание жидкости и газа,
создать устойчивую газожидкостную фазу в течение времени, необходимого для
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практически полного насыщения жидкости газом, что необходимо при обработке природных
вод.
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It is evident that the Russian language lacks the part of speech called article, i.e., in Russian
semantic antithesis (contrast) like definiteness and indefiniteness are not expressed by means of
appropriate morphological categories. However, the means of expression of such conceptual
categories is not a unique means.
In Russian the notion of determination has some aspects, such as situative, macrosyntactical,
morphosyntactical, grammatical, logical-semantic, lexical, categorical-syntactical aspects. So,
linguistic determination in Russian has 3 syntactical aspects: macro-syntactical, morphosyntactical
and categorical-syntactical aspect.
The investigation of determination in this thesis is carried out by using language units of
two languages belonging to two different language families: Russian to Slavic languages family and
Azerbaijani to Turkic languages family. In this respect, language units analysed here are not and
can not be the same, since the both languages have different language systems, grammatical
categories, etc. So, determination is expressed by different language elements, which might not
exist in the other language.
In Russian morpho-syntactical means of expression of determination are:
- intonation;
- word order;
- government;
- agreement.
In S.Krilov’s “Noun determination in Russian: theoretical problems” book the difference
between the referential status of determination (definiteness and indefiniteness categories, actual
division of the sentence (presumption / information, .... “prologue / culmination) and morphosyntactical means (morpho-syntactical emphaticness / non-emphaticness, preposition / postposition)
are analysed [Krylov, 1984].
In comparison with the Russian language, morpho-syntactical aspects of determination in
the Azerbaijani language are expressed by the following means: agreement and government
[Seyidov, 2000]. Agreement includes the following cases.
1) In the second type of attributive expressions (ikinci növ təyini söz birləşmələri – Sh.A.)
the first element is usually expressed by the noun in the third person, the second element agrees
with the first one in person taking the flexion of that possession.
E.g. gül toxumu (flower seed), uşaq geyimi (child dress).
2) In the third type of attributive expressions the first element may be expressed by all three
persons (mənim, sənin, onun, bizim, sizin, onların), the second element usually agrees with the first
element in person and number.
E.g. mənim kitabım (my book) sənin kitabın (your book), onun kitabı (his book) bizim
kitabımız (our book), sizin kitabınız (your book), onların kitabları (their book).
Morpho-syntactical aspects of determination in the Azerbaijani language can also be
expressed by means of government, i.e. by case forms of the nouns.
E.g. evin qapısı (the door of the house), kitabın səhifələri (the pages of the book), etc.
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In government the second element (the dependent one) usually takes the corresponding
inflexions (genitive case inflexions, inflexions denoting possession) [Kazimov, 2007].
Indirect participation of government relation in the expression of determination in the
Russian finds its reflection in the case opposition.
E.g. «выпил коньяк / выпил коньяку» - “konyak içdi / konyakdan içdi”, «у нас гости не
были / у нас гостей не было» - “qonaqlar bizdə olmadılar / bizdə qonaq olmadı”, «он не видел
стулья / он не видел стулей» - “o stullar görmədi / o stulları görmədi”.
Non participation of the governed word demands the use of zero pronoun in the meanings of
definiteness («накануне» - “ərəfəsində”), indefiniteness («вам отрежут голову» - “başınızı
kəsərlər”), generic («Цыплят по осени считают» - “cücəni payızda sayarlar”) [Krylov, 1983].
So, the morpho-syntactıcal aspects of determınatıon in the investigated languages are not the
same, as these languages belong to different language families and have different language
systems.
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Home reading as one of the important aspects of a student’s language training is central,
where the interests of all the disciplines that make up the learning system in a language university
are confused, and, therefore, is a fertile basis for the implementation of design methods [1, 68].
When choosing a project within the framework of home reading, one should be guided, first of all,
by the principles presented to any project work: the presence of a significant task or problem;
independence of students’ activities and their compulsory research work; clear structure of the
content of the project; the result of work in the form of a final product obtained as a means of
solving the assigned work [2, 144; 5]. Here are some examples of projects that could be offered to
students while working on any work of art:
Individual creative project “Diaries of the characters of the novel.”: Students are
encouraged to imagine that the characters in the novel kept personal diaries in which they wrote
down their thoughts and experiences from the events that occur. For two to three months, students
keep a diary of their character (chosen independently or acquired as a result of the draw). To
complete this task, they need to not only try to fully understand their hero and try to explain his /her
actions, but also to adopt, so far as possible, his speech style, use the appropriate style of
presentation, and in order to reliably reproduce the realities of the era in the diary, conduct
appropriate research. Project results can be written in the form of a hand-written diary.
Role project “Correspondence of the characters of the novel”: The project is carried out
in pairs or in small groups. For several weeks, while work is underway on a separate part of the
novel, students write letters to each other on behalf of their character. This task contributes to the
formation of a wide range of writing skills, requires a deep knowledge of stylistics and sociocultural
realities.
Group creative project “An alternative scenario”: The project is short-term, because,
based on the events of a separate chapter of the novel, it involves the consideration of a specific
nodal event, after which the action began to develop in a certain way. Students are encouraged to
imagine that this event did not happen or the action took place differently and what consequences
these changes in the plot could entail. The project can be presented in the form of a live play or a
short video. The task may be formed in a slightly different way, for example, “your version of the
further development of events” or “if I were an author”. This project is also based on a specific
event of the novel, but involves the quick implementation even before reading the following
chapters, since the task of students is to predict the further development of the novel’s events,
following the author’s logic of presentation and their own imagination.
Group creative project “Screen adaptation of the novel”: The result of the project should
be a film shot and edited by students on their own based on the plot of one or more chapters of the
novel. This project seems to be the most time-consuming, but also the most exciting. Students
distribute roles – not only acting, but also the roles of a screenwriter, a director, a costume designer
and a cameraman. One of the main problems of teaching foreign languages is the selection of
material, in particular, texts for reading. This problem becomes most relevant when it comes to
choosing text for home reading.
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The choice of literary texts as the main subject of home reading is not accidental. The use of
non-fiction and other non-fiction literature for “in-depth” home reading does not seem effective,
since the perception of this kind of literature requires a certain level of background knowledge, a
special attitude, a formed interest in the topic of presentation, while the information contained in an
artwork It does not depend to the same extent on the readiness of the reader for the perception of the
text [3, 169].
The expediency of using artistic material is also confirmed by the fact that it is
methodologically more justified to read works in sequels, rather than individual texts. When reading
a series of excerpts from one work, a misunderstanding of individual points in a text fragment can
be compensated for in a lesson during a discussion of what is read, which, in turn, facilitates the
reading of the next passage.
Another argument in favor of fiction as the main material for home reading is the originality
of their compositional structure, which, on the one hand, has the power of emotional influence on
the reader, on the other hand, contributes to a better understanding of what is read.
One of the main features of a work of art is considered fabulity (eventfulness). The reader is
waiting for a resolution to the conflict, and the excitement associated with intrigue makes him focus
on motivating the actions of the heroes. All components of the plot of the work of art contribute to
the correct orientation of understanding of the further presentation, and therefore stimulate the
linguistic conjecture [4, 12].
Fiction and non-fiction texts, as you know, differ between themselves and intralinguistic
features, namely the features of the selection and use of language tools. Literary texts are
distinguished by great lexical and grammatical originality. In addition, in a receptive way, reading
fiction provides frequent repeatability of lexical units in new contexts and combinations and
familiar grammatical constructions with new lexical material. The repeatability of vocabulary in
literary texts creates the conditions for its active use in post-text exercises.
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Після набуття державної незалежності у 1991 р. Україна почала формувати
взаємовідносини з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) - з Міжнародним
валютним фондом (МВФ), Групою Всесвітнього банку (Всесвітній банк), Європейським
банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Вступ до зазначених організацій став першим кроком до поглиблення міжнародного
співробітництва, відкрив Україні дорогу на міжнародні фінансові ринки. Актуальність даної
теми обумовлюється важливим значенням взаємовідносин з МФО як для забезпечення
достатніх фінансових ресурсів для здійснення системних та структурних реформ в Україні,
так і для зміни відношення до України в світі; необхідністю вдосконалення державної
стратегії розвитку взаємовідносин з МФО в контексті визначення основ зовнішньої та
внутрішньої політики України на сучасному етапі.
Міжнародна фінансова організація – це об’єднання держав, установ, фізичних осіб,
що спільно реалізують програму або мету на основі певних правил та процедур, і діяльність
яких виходить за національні кордони; важлива складова сучасної інституційної структури
світових валютно-фінансових відносин.[2; c.61] Міжнародні фінансові організації
поділяються на дві групи: всесвітні та регіональні. До всесвітніх відносяться Міжнародний
валютний фонд та Світовий банк, об’єднані під загальною назвою «Бреттон - Вудські
інститути», які є провідними міжнародними фінансовими установами.
Міжнародні фінансові організації давно зайняли міцне місце в Україні серед установ,
які здійснюють серйозну фінансову підтримку і надають технічну допомогу з метою
реалізації в нашій країні необхідних реформ, а також підтримки та розвитку підприємств
різних галузей економіки і зміцнення фінансового сектору в цілому. Майбутній стабільний
розвиток ефективної співпраці України з МФО неможливий без перегляду сучасної
концепції двосторонніх відносин та комплексного удосконалення елементів механізму
валютно-фінансового співробітництва.
Україна з 1994 р. активно співпрацює з МВФ (рис. 2.1), використовуючи його
фінансові і технічні ресурси з метою досягнення макроекономічної стабілізації та створення
необхідних передумов для проведення економічних реформ. Таке співробітництво
здійснювалось переважно в рамках реалізації 8 спільних програм – STF (системна
трансформаційна позика), «Stand-By» (стабілізаційна позика), Механізм розширеного
фінансування (позика на підтримку розвитку), попереджувальний «Stand-By».
Загалом в рамках співробітництва з МВФ Україна отримала 23,910.76 млрд. СПЗ
(еквівалент 35 млрд. дол. США).
Варто розглянути графік погашення Україною кредиту Stand-by від МВФ найбільша
сума погашення за 2015-2020 роки це сума у 2018 році, було погашено 1486,3 млн. СПЗ
основної суми боргу та 232,6 млн. СПЗ відсотків та комісій по кредиту. Прогнозні дані
свідчать, що погашення з кожним роком буде зростати.
Другим кредитором України, після МВФ, є Світовий банк. За роки співробітництва
було затверджено 58 позик загальним обсягом 12,83 млрд. дол. США, з яких отримано 9,6
млрд. дол. США. Станом на 2020 рік на стадії реалізації знаходиться 10 інвестиційних
проектів та 1 системний проект на суму 2 793,04 млн. дол. США, вибірка коштів позик за
якими складає 1 286,78 млн дол. США (46,07 % загальної суми позик).[3]
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) відповідно до свого мандата
кредитує державний сектор і надає державні гарантії. На сьогодні в Україні реалізовуються
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вісім інвестиційних проектів МБРР у сферах соціальної політики, охорони здоров'я,
енергетики, інфраструктури, муніципального кредитування. Позики в сумі від 150 до 450
млн дол. надано на вигідних умовах (з одноразовою комісією 0,25%, терміном кредитування
17–30 років і пільговим періодом 4–10 років).[1; c.251]
Загалом обсяги кредитування України різними МФО за період 2015-2019р.р
наведенно на рис.1.

Рис. 1. Обсяги кредитів для України від міжнародних фінансових організацій*
* Примітка. Складено на основі джерела [3;4]
Варто зазначити, що співробітництво України з міжнародними валютно-фінансовими
організаціями має ряд позитивних, так і негативних наслідків. Серед позитивних наслідків
слід виділити такі: створення достатніх валютних резервів для повернення кредитів із
відсотками, підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки, підвищення
кредитного рейтингу країни на світовому фінансову ринку, сприяння удосконаленню
банківської та грошово-кредитної системи держави.
Недоліки: формування фінансової залежності країни від зовнішніх ресурсів,
нарощення зовнішнього боргу держави, формування «споживацького» типу економіки,
перетворення проблеми обслуговування боргу в проблему запозичення, зубожіння населення
в довгостроковій перспективі через підвищення тарифів на газ та опалення, замороження
соціальних виплат та ін.
Отже, співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями є посилюючим
фактором у залученні зовнішніх державних позик для вирішення завдань інвестиційноінноваційного розвитку національної економіки. Інвестиції міжнародних організацій у
державний та приватний сектори економіки країн створюють належні умови для розвитку
підприємництва, сприяють підвищенню темпів економічного зростання у середньо- та
довгострокових періодах. Структурна перебудова економіки у поєднанні із заходами по
раціоналізації і підвищення ефективності державних витрат, створює основу для
економічного зростання країни.
Для подолання вказаних недоліків та забезпечення позитивного впливу кредитної
діяльності МФО і некредитних форм підтримки на розвиток економіки України необхідно
здійснити ряд заходів, а саме: необхідно передбачити розширення переліку пріорітетних
проектів; стимулювати впровадження економічно обґрунтованих проектів, надання технічної
допомоги для їх реалізації; підвищити роль держави в міжнародних кредитно-фінансових
відносинах через розширення представництва в міжнародних фінансових організаціях, що
сприятиме зростанню кредитного рейтингу України та зміцненню довіри іноземних
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інвесторів до економічної політики держави; при розробці Стратегії співробітництва України
з міжнародними фінансовими організаціями необхідно визначити нові пріоритетні напрями
поглиблення фінансового, технічного і консультаційного співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями; удосконалити системи контролю, моніторингу та оцінки
ефективності використання фінансових ресурсів, а також механізму взаємодії між –
Міністерством фінансів з одного боку – органами виконавчої влади– з іншого; лібералізувати
державне регулювання та заохочення приватного сектору до інвестування національної
економіки.
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Проблема політичної освіти в Україні, особливо останні 10 років, є надзвичайно
актуальною. Як свідчать ряд соціологічних опитування, громадянам України не вистачає
джерел інформування та знань про їх права та свободи, що спричиняє дезорієнтацію в
політичній сфері і викликає почуття невпевненості. З моменту проголошення незалежності
Україна позиціонує себе та активно проголошує принципи демократії , яка в свою чергу
«потребує знань, освічених громадян, які не тільки звикли мислити у вузько егоїстичних
категоріях .. , але й здатних охопити широкі загальносоціальні проблеми та виклики, готових
до використання шансів, що відкриваються перед ними, до подолання суперечностей». [1]
Політична освіта - це поширення та засвоєння суспільством знань про їх
конституційні права та обов’язки та механізм їх впровадження в життя.
Саме політична освіта дає можливість суспільству перетворюватись в колективний
суб’єкт політики та не деградувати і не перешкоджати демократичним перетворенням в
державі. Важливим джерелом політичних ініціатив та змін в будь-якому суспільстві є
студентська молодь, яка має здатність об’єднуватися в колективи чи групи для реалізації
власних потреб та інтересів.
В Україні діє чимало науково-дослідних центрів, що досліджують проблематику
політичної освіти суспільства.
З метою дослідження та аналізу рівня політичної соціалізації, політичної грамотності
та свідомості сучасного студента нами було розроблено в формі анкетування та досліджено
результати опитування серед студентів ДВНЗ Ужгородський національний університет, в
якому прийняли участь 1001 студент вище вказаного вузу. Анкета була розміщена на сайті
вузу з 7.04.2020р. по 7.05.2020 р. [2]
Опитування вказує на низький рівень компетентності молодого населення та досить
високий рівень зацікавленості політичним життям України. Так, 49.2% опитаних відповіли,
що цікавляться політичною ситуацією в Україні і 39.7% респондентів вважають свій рівень
обізнаності в політиці низьким, 53.2% – середній, і тільки 6.1% вважають свій рівень
обізнаності політикою, як високий.
На нашу думку запорукою успіху будь-якої країни та основою демократичної держави
є студентська молодь, яка має чітку громадську позицію. Саме ця категорія населення є
свідомими особистостями, які усвідомлюють своє місце в суспільстві та проявляють інтерес
до нього. 48.5% опитаних вважають, що громадська активність є одним з основних методів
впливу на політичну ситуацію. Хоча, 84.5% опитаних не є членами жодної громадської
організації, 7.8% планують стати членом громадської організації, і тільки 7.2 % вже є
членами громадської організації. Це є дуже низький відсоток щодо рівня політичної
активності молоді. Також, 73.9% опитаних ніколи не брали участі у масових політичних
акціях, мітингах, страйках, демонстраціях тощо. Можливо, причиною є те, що 15.4%
опитаних вважають, що студентська молодь ніяк не впливає на політичні процеси в Україні
чи регіоні, а інколи впливає вважають 38.4% опитаних.
Сучасний студент відчуває перешкоди на шляху до політичної реалізації та
громадської активності. Влада, нажаль, ігнорує молодіжні ініціативи і молодь не отримує
доступу до прийняття рішень та участі у важливих державних процесах .
Ми вважаємо, що пасивність молоді є результатом низького рівня довіри до влади.
Громадяни України мають найнижчий рівень довіри до влади у своїй державі. Лише 9%
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жителів мають довіру до керівництва держави, це найнижчий рівень довіри у світі вже
другий рік поспіль. [3]
За результатами нашого дослідження часткову довіру до влади мають 66 % опитаних
респондентів, 24.3% не мають жодної довіри та тільки 8.2% мають повну довіру до існуючої
влади.
Таким чином, державна молодіжна політика є пріоритетним і специфічним напрямом
діяльності держави і повинна здійснюватися в інтересах молодої людини. Першочергове
завдання будь-якої країни - це забезпечити якісну політичну освіту суспільства, тим самим
збільшити рівень політичної грамотності населення. Зробити молодіжну політику такою, що
враховує особливості сучасної держави, суспільства і молоді та наповнити її новими змістом.
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Невід’ємною ознакою освіченої, всебічно розвиненої людини є висока мовна
культура. Основою мови є слово-одне з наймогутніших комунікативних вмінь людини. Воно
стає дуже сильним і могутнім якщо сказане вміло, щиро вчасно й доречно. А саме так –
повинна користуватися словом кожна людина в будь-якій сфері й за будь-яких умов
спілкування. Знати мову - це не означає володіти нею. [2, c. 11]
М. Пентилюк вважає, що культура мови – це «наука, що вивчає нормативність мови, її
відповідність тим вимогам, що ставляться перед мовою в суспільстві», а культура мовлення –
це «досконале володіння мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності людини» [1, с.
4]. Питання щодо культури мовлення сучасної молоді залишається досить актуальним.
Мовлення української молоді досить бідне, включаючи до себе жаргонізми,сленг,російську
мову або суржик.
Причиною вживання жаргонізмів серед підлітків вважається як самовираження.
Негативний вплив ЗМІ, порушення лексичних та орфоепічних норм української мови,
відсутність багатого словникового запасу – все це є проблемами порушення мовленнєвої
культури і на сьогодні. [3, c 8]
Важливо розуміти, що суржик – це збіднена мова, позбавлена національного
колориту, краси й виразності. З побутового мовлення він потрапляє на сторінки газет і
журналів, книжок і брошур. У художній мові суржик – стилістичний засіб типізації та
індивідуалізації персонажів, створення комічного, іронічного ефекту [4, c. 78 ]
Культура мовлення не тільки молоді, а людей усього віку, потребує покращення.
Мовна неграмотність, невміння володіти мовою та незнання своєї рідної мови можна
сприймати як недолік людини. Дитина повинна зрання навчатися вміло володіти мовою.
Виховання манерам,етикету, ввічливості щільно пов’язане з формуванням мови. Зрання у
людини потрібно вміти формувати дух патріотизму, духовної культури яке надалі буде
пов’язане з вибором мови та життєвих цінностей.
Підлітки часто використовують вирази , про значення яких навіть не здогадуються.
Пагубний вплив мають СМС повідомлення для молоді, адже вони впливають не тільки на
усну мову але й на письмову. Ми повинні пропагувати бережне ставлення до мови, та
цінність нашої кульутри.
Людина не тільки спілкується рідною мовою,але й мислить нею. Освічена молодь - це
майбутнє будь якої країн,її підтримка та надія. Держава також відіграє не останню роль у
розвитку культури мовлення. Вона повинна надати усе, що сприяє грамотній підготовці
фахівців у різних сферах.
Головними чинниками вирішення цих питань є культура, наука й освіта. А люди, в
свою чергу , підтримувати один одного та допомагати мові розквітати. Тобто молодь має
вживати якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей, навчатися
самостійно культурі мовлення. Мова це єдине знаряддя, що, робить людину нездоланною в
пошуках себе. [3, c. 13]
Отже, не дивлячись на те, що проблема щодо культури мовлення молоді є досить
важливою для майбутнього розвитку людства. Слід піклуватися про рідну мову та не
допускати вторгнення у чисту мову інших слів-паразитів. Навчити молодь цінувати мову та
пропагувати її важливе місце для кожної людини.
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Аннотация: В статье рассмотрены источники синергии в планировании и
формировании государственного бюджета, а также предложены правовые механизмы по
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В настоящее время Кыргызстан оказался перед огромными проблемами,
обусловленных в декабре 2019 г. появлением пандемии COVID-19 и ее распространения по
всему миру, которая привела страну, итак с страдающей «хронической» дефицитностью
государственного бюджета, результатами которой является «недопоступление»
установленных государством налоговых, таможенных и др. платежей и сборов,
процветающая коррупция в стране, не целевое использования которых и привело
всенародному недовольству в адрес Президента, Жогорку Кенешу и Правительству страны, а
результаты прошедших выборов в Жогору Кенеш привели к октябрьским событиям в стране.
В связи со сложившимися обстоятельствами, в режиме катастрофической
дефицитности государственного бюджета, государственных долгов перед КНР и другими
странами, которая угрожает для последующего существование государственности как
Кыргызстан наиважнейшую актуальность получает пути совершенствования механизмов
планирования и формирования государственного бюджета.
Финансовая деятельность государства охватывает осуществление органами
государственной власти деятельности по денежным отношениям между участниками
хозяйственной деятельности внутри страны и иностранными странами, а также
международными внебюджетными фондами.
Выполнение государством финансовой деятельности должна быть направлена на
обеспечение финансовыми ресурсами решения наиважнейших задач государства: создание
материально-технической базы для воспитания и планомерного увеличения «среднего слоя»
общества, повышения материального и культурного уровня жизни гражданского населения,
обеспечения экономической и военной безопасности страны, содействию укреплению
международного сотрудничества.
В соответствии с вышеизложенным, финансовая деятельность государственных
органов должно всеохватывающе облекаться в юридическую форму – финансово-правовые
акты. Такие акты издаются компетентными государственными органами по различным
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финансовыми вопросам и подразделяются на две основные группы: 1) акты органов
государственной власти; 2) акты органов государственного управления. [1, C. 14]
В первую группу финансово-правовых актов образуют – законы и постановления:
закон об утверждении государственного бюджета и постановления об утверждении отчетов
их исполнения.
Во вторую группу могут быть отнесены: финансовые акты Министерств,
Национального (Центрального) банка. Они могут иметь нормативный и индивидуальный
характер.
Таким образом, нормативные финансовые акты обращены к широкому кругу граждан,
должностных лиц и организаций, рассчитаны на долговременное применение. Они содержат
общие правила и принципы регулирования различных однородных групп финансовых
отношений – налоговых, кредитных, финансирования. [1, C. 15]
Индивидуальные же финансовые акты направлены на установление, изменение, либо
прекращение конкретных финансовых отношений и обращены к конкретному лицу, либо
организации. Отличительной их чертой является их однократное применение.
В финансовой деятельности государства важное место занимает финансово-плановые
акты. К ним относятся план доходов и расходов государственного бюджета, смета расходов
отдельного органа государственной власти, план доходов и расходов государственных
организаций и предприятий и др.
Таким образом, мы видим, что в процессе осуществления финансовой деятельности
государством переплетаются такие юридические категории как закон и право. В
нормативном определении право и закон сливаются.
Нормативное определение понятия права не может отразить всех сторон «жизни
права», все его проявления как формы экономических, политических и социальных
отношений, а также с взаимосвязи с правовыми отношениями. Для этого, на наш взгляд,
необходимо разработать другие, не юридические, а экономические, социальные,
политические и идеологические подходы, предметом которых является не само право, а
комплекс его взаимосвязей с другими сторонами жизни общества. [2, C. 23]
Необходимо вести исправительно-трудового права, теории рационального поведения,
теории экономико-правового воспитания, правовой инфраструктуры экономики, теории
правового потребительского поведения (с построением моделей с использованием правовых
показателей, как ответственность, обязанность, принуждение и т.д.). По нашему мнению, в
их развитии и состоит, позитивно направленный, перспективный путь преодоления
«нормативного правопонимания». [2, C. 24]
Следовательно, можно сказать, что процесс формирования финансовой системы в
стране может достаточно ярко показать путь возникновения государства как институт
политизированного общества. Первоначально при единстве индивидуального и
фактического прав между двумя лицами, существует объективная необходимость обмена.
Согласно эволюционной концепции – деньгами служат товары, не меняющие свои свойства
со временем и имеющие постоянную ценность (слитки металла, морские раковины,
драгоценные или полудрагоценные камни). Впоследствии расширения обмена между
группами индивидов, появляются предпосылки к родоплеменным объединениям людей с
образование общих денежных фондов для выживания в неблагоприятных для людей
природных условиях, при укреплении же родоплеменных институтов появляются первые
государства с финансовой системой, так как не все денежные отношения являются
финансами.
Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что источником права является сама
деятельность человека, поскольку «деятельность», «деньги» и «право» присуще только
человеку. В свою очередь под деятельностью понимается совокупность действий,
результатом которых является удовлетворение его потребностей с помощью обмена. В
юридической литературе, под правовой же деятельностью понимается совокупность
действий, имеющий замысел для достижения фактического результата, который может быть
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и получение пользы, увеличение благосостояния, получение общественного признания и т.д.,
их можно выразить как «материализации» права. Предполагающее получение какого-либо
экономического блага, т.е. экономическую выгоду.
Таким образом, можно проследить общность определения деятельности и «правовой
деятельностью», которая направлена на получение результат, а результатом может быть
лишь «материализованное» право. Исходя из этого, мы приходим к выводу, что всякое право
предполагает объективное существование обязанностей. Таким образом, можно сказать, что
у любого права «таится» материальная сущность этого права. И для этого необходимо будет
разработать экономико-правовую концепцию права, что недостаточно уделяется внимание
правовыми государствами.
Реализация экономико-правовой концепции, мы считаем, позволит стране с
устоявшейся институциональной структурой общества достигать синергического эффекта,
как принципиальное положение увеличения экономического эффекта в результате
совместного использования отдельных элементов системы, которое может подразумевать
соединение или слияние внутри системы на практике. [3, C. 68]
Так как, экономика – является объективной потребностью для реализации
деятельности человека, ее нельзя «включать» или «выключать». Она не может быть
зависимой целиком от государственного или институционального (правового) управления и
регулирования. Для достижения устойчивого роста экономики необходимо слияние
экономических механизмов с правовыми нормами санкционированные государством.
В экономической науке существует понятие потребление, означающее процесс
использование товаров и услуг. [4] Человек может потреблять не только товары и услуги, но
и свои права, гарантированные государством как получателя налогов и сборов, так и законы
для граждан самой страны. В результате потребления права – удовлетворять
индивидуальную потребность, а потребляя закон – получать часть предназначенной
государством общественное благо, что позволит повысить индивиду свое благосостояние.
Таким образом, право позволяет удовлетворяет субъективную потребность, а закон –
материальное потребность гражданина страны. Следовательно, с позиции экономической
синергии можно сказать, что право это объективная реальность, связанный с
существованием самого человека занятый какой-либо деятельностью, а закон – это метод
обеспечение прав субъектов хозяйственной деятельности страны государством, так как права
материализуются в процессе протекания самой деятельности.
Следовательно, обладание прав заключает в себе формирование правовых
обязательств, например, гражданин имеющее конституционное право выполняет
обязательства по налоговым и иным выплатам направленное на поддержание функций
государства, государство же в свою очередь, защищает от посягательств на индивида от
третьих лиц, также отдельными законами обеспечивает получение индивидуальных прав и
потребление общественных благ каждого правообладателя.
Таким образом, по нашей концепции, экономической синергии право это потребление
индивидуальных потребностей, а закон – это обеспечение индивида правом на получение
общественных и иных благ, предусмотренной формой государственной поддержки. Исходя
из вышесказанного, можно подчеркнуть, что объективное существование права
сопутствуется существованием обязательств и обязанностей. Для того, чтобы иметь
гражданские права, необходимо выполнять налоговые и иные обязательства (не преступать
законы) страны, а обязанностями могут быть – служба в вооруженных силах страны (для
мужчин), воспитание молодого поколения и т.д.
Значит, по нашему мнению, можно выразит право, как совокупность обязательств и
ответственности за невыполнение своих обязательств. Если допустить, что право равно
коэффициенту 1, то для равновесия потребителя прав необходимо сбалансировать
обязанности правообладателя (right holder) коэффициентом 0,5 с его ответственностью (right
responsibility) коэффициентом 0,5. Так как государство дает должностным лицам
(чиновникам) права для распределения общественных благ среди населения, то для того
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чтобы в его распределении не было «безбилетника» необходимо будет государству для
выполнения им своих обязательств связать с ответственностью за не законное распределение
общественного блага.
Таким образом, можно сделать вывод, что само незаконное обогащение чиновника
или коррупционные схемы, связанные с не поступлением денежных средств в достаточном
объеме в казну государства и является проблемой несбалансированного право выдачи (right
issue) обладателю прав о распределении общественным богатством с ответственностью за
недобросовестное выполнение своих обязательств.
Главной проблемой формирования государственного бюджета Кыргызстана является
недобросовестное планирование налоговых и иных денежных поступлений в казну
государства, так как фактически в казну не поступают запланированные средства, так как
должное лицо не ответственен за выполняемостью плана, так и Государственная налоговая
служба тоже не несет ответственности за недостаточное пополняемость государственной
казны. Причем, должностные лица по планированию и формированию государственного
бюджета получают свои права от государства полностью (заработная плата, полный
соцпакет, трудовые отпуска, командировочные, рабочее место со всеми канцелярскими
товарами и удобством и т.д.), по законам рыночной экономики, необходимо было бы урезать
все затраты чиновников на канцелярские товары, недоплачивать заработную плату, отпуска
и командировочные пропорционально с невыполнением плана, т.е. страна недополучая
достаточных средств для выполнения своих функций становиться «кошельком» для
недобросовестных чиновников и государственных работников.
Следовательно, можно сделать вывод, что для всех постсоветских стран с
хроническим дефицитом государственного бюджета, источником синергического
экономического эффекта станет одновременное сокращение государственных расходов на
содержание госаппарата с одновременным внедрением финансовой ответственности за
недобросовестное распределение общественных благ страны, источником финансовой
ответственности для недобросовестных чиновников и должностных лиц послужит размер
незаконного обогащения или размер незаконно приобретенного имущества.
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ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ У
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Альошина Оксана
кандидат історичних наук,доцент кафедри релігієзнавства і теології
Національного університету «Острозька академія»
Постановка проблеми. Впродовж другої половини ХІХ ст. постала необхідність
заснування православних церковних братств, яка була зумовлене потребою зміцнення
православ’я та протистояння поширенню інших релігій на території Волинської губернії. В
контексті реалізації політики російського уряду на православні братства покладалося виконання
культурно-просвітницької діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організаційного оформлення
православних братств побіжно представлене у працях вітчизняних науковців ХХ ст. Жилюк
С. [1], Сажок О. [3], Тимочко І. [4] у своїх наукових розвідках торкнулися окремих аспектів
культурно-просвітницької діяльності братств. Відтак актуальним видається звернути увагу
на означений аспект, оскільки відсутні статті, які б повністю висвітлювали дану тему.
Впродовж другої половини ХІХ ст. почали відновлювати свою діляьність православні
церковні братства. Найбільш результативні діяли в містах, як то Острозьке КирилоМефодіївське (1865 р.), Луцьке Хрестовоздвиженське (1871 р.), Кременецьке Богоявленське
Свято-Миколаївське (1880 р.), Володимир-Волинське Свято-Володимирське братство (1887
р.), Житомирське Володимир-Василіївське (1888 р.), а також братство імені князів
Острозьких (1907 р.). Водночас можна відзначити, що в їхній праці прослідковувалася певна
«спеціалізація». Наприклад, братства в Острозі та Кременці більшою мірою займалися
просвітницькою та благодійницькою працею. Луцьке, Володимир-Волинське братства та
братство імені князів Острозьких відзначилися переважно пам’яткоохоронною та релігійнопросвітницькою роботою. Володимир-Василіївське Житомирське ж братство здійснювало
результативну освітню та місіонерську діяльність.
Ці православні братства діяли у великих містах Волинської губернії, проте крім
зазначених братств, функціонували братства, засновані в маленьких містечках та селах.
Водночас більшість церковних братств, які діяли в маленьких містах чи селах, проводили в
основному місіонерську та просвітницьку роботу.
До іншої умовної групи братств слід віднести сільські, які порівняно з
міськими, були малочисельними, оскільки мали значно менші кошти в своєму
розпорядженні. Саме тому зазвичай їхня діяльність була менш результативною. Однак у
межах своєї місцевості вони все ж таки проводили певну культурно-просвітницьку роботу.
Сільські братства в основному засновували з метою забезпечення потреб сільської
парафії та церкви. Задля досягнення цілей та завдань діяльність братств регулювалася
«Основними правилами для заснування православних церковних братств» [2, ], статутом та
«Положенням про парафіяльні попечительства». У затверджених єпархіальним керівництвом
статутах зазначалися завдання, права та обов’язки членів, склад ради братства, засоби та
управління його справами.
Реалізацію відповідних завдань, визначених як пріоритетні напрями братства, можна
прослідкувати на прикладі окремих православних братств Волинської губернії.
Заболотцк-Білічське братство заснували для «підняття релігійно-патріотичного духу
між православним віруючими, для відволікання селян від всього того, що негідне
християнина і російського підданого, для ограждения односельчан від шкідливого впливу
іноземщини з боку смаси колоністів, для привчання бідняків до праці, для викорінення
суєвірь і забобонів в парафії, що прийшли в народ з часів унії, для допомоги в нещасних
випадках» [6, с.510].
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За шість років існування Свято-Михайлівське братство в селі Велике Вербче в 1903 р.
завершило будівництво нової церкви, яку освятили 1 жовтня 1905 р. З просвітницьою метою
братство проводило богослужбові бесіди та читання. З ціллю «укріплення добрих сусідських
відносин» під час різдвяних свят члени братства організували для дітей села в місцевій
церковно-парафіяльній школі ялинка з пригощаннями, співами і подарунками. Проте
братству не вистачало достатніхі все заплановане вдавалося реалізувати [7, с.348].
Такі ж матеріальні труднощі траплялися і в інших братствах. Наприклад,
Констянтинівське Святого Хреста братство у своєму звіті за 1891 р. повідомляло, що
братство, засноване в 1870 р., з роками знаходилося в скрутному матеріальному становищі,
оскільки кількість членів зменшується і відповідно зменшуються обігові кошти [5, с. 380].
Висновки. Отже, сільські братства, порівняно з міськими, були малочисельними і
матеріальне становище їх було скрутнішим, оскільки вони мали значно менше коштів в
своєму розпорядженні. Відтак члени сільських братств не могли вповні розгорнути свою
роботу. Діяльність деяких з них була результативною в міру тих завдань, які були визначені.
Проте діяльність окремих братств не була вагомою і вони не змогли вповні реалізувати
заплановане. Однак у межах своєї місцевості вони все ж провели певну культурнопросвітницьку роботу.
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ОБРАЗ CАДУ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА
Андрєєва Вікторія Юріївна
м. Маріуполь
Образ саду посідає особливе місце у художній і науковій творчості Валерія Шевчука.
Як зазначав сам митець, тема саду для нього «< …ніби наскрізна… >» й була для нього «<
…однією із високих житейських таїн>…» [3, с. 6]. Образ саду у багатьох творах
письменника простежується у їх назвах («Барви осіннього саду», новели «Мій батько
надумав садити сад», п’єса про Г. Сковороду «Сад», автобіографія «Сад житейських думок,
трудів і почуттів», а також і передмові до книги Г. Гусейнова «Господні зерна» під назвою
«Сад – як храм духовний». Сад у Валерія Шевчука представлений різними культурними
контекстами, пов’язаними з духовним і внутрішнім світом людини, її життєвими
досягненнями і успіхами, духовними надбаннями, любов’ю, чистотою помислів й глибокою
моральністю.
Окремо відзначимо, що у своїх текстах письменник не лише актуалізує ключові
контексти семантики саду, але й репрезентує вишукану гру з ними. Так, у новелі «Барви
осіннього саду» образ саду представлений цілим комплексом значень та естетичних емоцій.
Наприклад, осінній сад, який символізує рух внутрішнього життя людини (стан переходу і
невизначеності/ невпевненості); садиба батьків – знак минулого, що послідовно відходить на
другий план (образ втраченого саду). При цьому у новелі досить виразно простежується
мотив руйнування саду, який, з одного боку, пов’язаний з руйнацією батьківських сподівань
на освіту і виховання сина, з іншого – з відчуженням сина від батьківської хати, від родини.
В оповіданні «Вечір святої осені» старий сад представлений читацькій уяві через
внутрішні настрої головного героя, його душевного стану, сумніву у собі, невпевненості і
роздвоєності. Осінні настрої, журба і тривожне очікування героя є ознакою його внутрішньої
кризи: студент-першокурсник відчуває боязкість перед великим світом, а також перед
хаосом власних думок і почуттів: «Вікно виходить в сад, і зараз, восени, за ним хилитається
жовте майво, жовтий хаос кольору і чорнота гілок. Дві стежки – одна до хвіртки, друга в
глибину саду – вкриті листям … В його сколошкану голову приходять кольори осені” [4, с.
64]. У такий спосіб , як бачимо, Валерій Шевчук демонструє гру понять, таких як «святість»
(осені) і «напівдикість» (саду), «старість» (садиби) і «юність» (героя): вікно, яке виходить у
сад, символізує готовність героя до самовдосконалення, його бажання до самовизначення.
Читацьке зацікавлення викликає також образ двох різнонаправлених стежок, який
неодноразово зустрічається у тексті. Це свідчить про два абсолютно протилежні прагнення
хлопця: одна стежка, що веде до хвіртки, асоціюється з широким світом, який викликає
боязкість у героя (це представлено у тексті метафорами страху і недоброзичливості: сміх
однокурсників, гострий палець тренера тощо); друга стежка, що веде в сад, вглиб себе,
уособлюючи готовність головного героя навести лад у своїх думках і подолати власну
нерішучість і невпевненість.
Подібне значення – сад як внутрішній світ людини, її життєвий простір простежується
у «Житомирській сазі». Як зазначає герой-оповідач Віталій Волошинський, буття
розподіляється на «світ із квітом» і «світ без цвіту», де перший символізує свято, творчість,
прагнення до духовного розвитку, другий є уособленням буденного, щоденних турбот і
клопотів. Так, внутрішня атмосфера дому, створювана матір’ю (у щоденних турботах про
тілесне мати «плекала будень») виступає у творі «світом без світу»; а «світ із квітом»
(сад)уособлює батько юнака, який, крім роботи, читав книжки і був причетний до творчості –
танцював у народному ансамблі, чому мати з усіх сил протистояла. Прагненням «світу із
квітом» обумовлена батькова втеча до Марії. Письменник використовує це знакове ім’я, щоб
підкреслити семантичний зв’язок: «світ із квітом» – сад – Марія – душа [1, с. 64].
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Новела «Мій батько надумав садити сад» репрезентує сад як символ зрілості героя,
усвідомлення ним батьківства: сад – це місце, де потенційно дозрівають плоди, водночас це
своєрідне нагадування про людину дітям та онукам. Герой постійно перебуває у далеких
відрядженнях, для нього потреба садити сад – це прагнення прив’язати себе до куточка землі,
де мешкає його сім’я, і встановити контакт із вже дорослим сином, який виріс фактично без
нього [1, с. 64].
У романі Валерія Шевчука «Дім на горі» концепт саду первинно поєднується з
творчістю героя: «сад сам виступає результатом творчості: він завжди створений, а не
природній» [ 2, с. 147]. Тобто в саду у героя з’являється відчуття творчості, яка постає для
героя священною – як напруження усіх сил душі і серця, як вища робота Духу: «стояв
босоніж серед саду в розхристаній сорочці і зарошених штанях, звів обличчя, і великі сльози
покотилися йому з очей. Велика всезаймаюча гармонія захоплювала його, все сильніше
запалюючи, колисаючи, втишуючи і розм’якшуючи. Здавалося, входив сам у себе, і тільки
краєчком вільного мозку розумів і передчував, що світло це особливе, а радість вогнелитна»
[5, с. 129]. Отже сад – це терен героя-творця, палкого прибічника Сковороди Івана Шевчука,
який своєю творчістю демонструє високість над життям, свідченням чого виступають
асоціації з Ісусом Христом: сяйво навколо голови (німб), хода по воді як над водою,
здатність непохибно відчувати людську біду. Відчуваючи таке, він завжди кликав на
допомогу дружину Марію. Отже, у романі, як і в інших творах Валерія Шевчука
підкреслюється знаковість цього імені. У романі відстежується смисловий ланцюжок: Марія
– сад – душа – плоди. Її стихія – сонячний і плодоносний сад. Фізичній безплідності жінки
автор протиставляє її духовне багатство: вона оберігає спокій свого чоловіка і його здатність
творити, виступаючи Музою для нього [1, 129].
Сад як творчість, життєве покликання і досягнення наміченої цілі – простежується у
повісті «Книга історій». Валерій Шевчук використовує образ яблуні, який дуже часто
зустрічається у садовій символіці Бароко як синтез древа життя і древа пізнання. У творі
йдеться про яблуню Ісаї Рудичевського – настоятеля-праведника, який мав знаменний Божий
дар правильно визначати місця для посадки саду. Відтак, яблуня у даному контексті є
символом життєвого покликання людини.
Отже, як бачимо, образ саду охоплює широкий семантичний спектр у творчості
Валерія Шевчука: сад як любов, внутрішній світ людини, , творчість, святість, доброчесність.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ЗВО
Андрусик О.О.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
аспірант кафедри психології
Соціально-економічні, політичні та культурні, перетворення, що відбуваються
останнім часом в Україні, зумовлюють зростання вимог до особистості й поведінки вчителя,
до професійної компетенції фахівця в навчанні й вихованні молодого покоління, до
емоційно-вольової сфери особистості педагога й такої професійно важливої якості як
емоційна стійкість.
Слід наголосити на тому, що емоційна стійкість є однією з найважливіших
професійних якостей педагога, необхідних для збереження його психічного здоров’я та
профілактики емоційного виснаження, психічного вигорання (синдрому, найбільш
властивого представникам професій системи «людина-людина»). Г.С. Нікіфоров зазначає,
що за допомогою кореляційного аналізу було виявлено, що емоційне виснаження має
негативний зв’язок із емоційною стійкістю [5, с. 354].
Варто підкреслити, що саме під час навчання в закладі вищої освіти (ЗВО), тобто у
студентському періоді життя активно формуються професійні інтереси, цінності, навички.
Особистість студента - майбутнього педагога розвивається протягом навчання.
Разом з тим студентський вік характеризується різноманітністю емоційних
переживань, що відображається у стилі життя. Студентське життя пов’язане є
різноманітними стресовими ситуаціями, спричиненими труднощами пристосування молодих
людей до студентського життя. Разом з тим будь-які умови можуть стати напруженими у
випадку невідповідності психологічних особливостей людини вимогам середовища і
діяльності, що закономірно призводить до стресу, а за умови його довготривалості – до
емоційного виснаження, вигорання. Саме тому, на нашу думку, є доцільним вивчення такої
важливої характеристики особистості майбутнього педагога як емоційна стійкість.
Таким чином, формування емоційної стійкості майбутніх педагогів в період навчання
у ЗВО є їх гарантією особистого і професійного благополуччя в майбутньому.
Звертаючись до визначення поняття «емоційна стійкість» слід зазначити, що за
наявності великої кількості різноманітних підходів до його визначення - йдеться про
здатність індивіда протистояти тим емоціогенним подразникам, які можуть негативно
впливати на перебіг діяльності та зберігати власну працездатність
З вітчизняних психологів дослідженням емоційної стійкості займалися Л. М. Аболін,
П. Б. Зильберман, М. Д. Левитов, Л. В. Марищук, А.К. Маркова, Л.М. Митина, О. О.
Прохоров, А. О. Реан та ін. Зарубіжні дослідники це Я. Рейковский, Г. Айзенк Дж. Гилфорд,
Р. Кеттелл, П. Фресс та ін.
Аналіз наукової літератури дозволив виділити чотири основні підходи дослідження
емоційної стійкості у вітчизняній психології.
Згідно з першим підходом (К.К. Платонов, Л. В. Марищук, Є. О. Мілерян, Л. М.
Шварц та ін.) емоційну стійкість слід розглядати як прояв вольових якостей особи, як
здатність управляти виникаючими емоціями, здатність зберігати професіоналізм при
здійсненні своєї діяльності не дивлячись на емоційні дії.
К.К. Платонов і Л.М. Шварц вважають, що важливим чинником формування
емоційної стійкості є вольові якості особи. К.К. Платонов класифікує емоційну стійкість на
наступні типи: емоційно-вольова (рівень вольового володіння особою своїми емоціями);
емоційно-моторна (стійкість психомоторики); емоційно-сенсорна (стійкість сенсорних дій)
[7, с. 4857].
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Є. О. Мілерян вважає, що під емоційною стійкістю слід розуміти несприйнятливість
до емоціогенних факторів (поряд зі здатністю контролювати і стримувати виникаючі
астенічні емоції) [6, с. 117].
Другий підхід (Б. X. Варданян, В. Н. Смирнов, О. А. Сиротін, А. І. Трохачев і ін.)
визначає пряму залежність емоційної стійкості від особливостей темпераменту особистості,
сили нервової системи, процесів збудження і гальмування.
В. Н. Смирнов та А. І. Трохачев визначають емоційну стійкість як сталість психічних
рухових функцій в емоційній ситуації [2, c.44].
О. А. Сиротін визначає емоційну стійкість як здатність особистості успішно
вирішувати складні і відповідальні завдання в напруженому емоційному ситуації.
Третій підхід (М. Д. Левітов, О. А. Чернікова) сконцентрований на специфічних
особливостях емоційних реакцій, емоційних характеристик.
О. А. Чернікова розглядає емоційну стійкість як ступінь емоційного збудження, з
визначеними межами - не перевищує граничної величини і не порушує поведінку
особистості, робить позитивний вплив на результативність діяльність [3, c.259].
Прихильники четвертого підходу (Л. М. Аболін, Г. Ю. Гольева, М. І. Дьяченко,
В.О. Пономаренко) розглядають емоційну стійкість як інтегративну властивість особистості,
яка сприяє успішній реалізації діяльності в стресових ситуаціях. Основними критеріями
інтегративного властивості особистості є успішність, результативність, стабільність і ін.
Згідно з дослідженнями Л. М. Аболіна, емоційна стійкість - це властивість, яка
характеризує індивіда в процесі напруженої діяльності, окремі емоційні механізми якого,
гармонійно взаємодіючи між собою, сприяють успішному досягненню поставленої мети».
Тобто це функціональна система емоційного регулювання діяльності [1, c.134].
М. І. Дьяченко та В. О. Пономаренко визначають емоційну стійкість як якість
особистості і психічний стан, які здатні забезпечити доцільну поведінку в емоційних
ситуаціях.
Дане визначення, дозволяє позначити передумови емоційної стійкості,
обумовлені психікою, змістом емоцій, почуттів, переживань, і встановити взаємозв'язок
емоційної стійкості і потреб, мотивів, волі, підготовленості, інформованості, готовності
особистості до виконання певних завдань.
На наш погляд, саме цей підхід найбільш повно відображає сутність поняття
«емоційна стійкість».
Емоційна стійкість як інтегративну властивість особистості характеризується
взаємодією когнітивного, емоційного, мотиваційного, вольового і поведінкового
компонентів психічної діяльності особистості, що забезпечують успішне досягнення мети
діяльності та найбільш ефективне соціально-рольова поведінка в складній емоційній
ситуації.
Когнітивний компонент визначається ступенем вираженості пізнавальної активності
особистості по самоорганізації і саморегуляції його поведінки, проявом інтелектуальних
емоцій, а саме - пізнавального інтересу.
Емоційний компонент характеризується ступенем чутливості суб'єкта життєдіяльності
до критичних ситуацій і актуальним рівнем його збудливості, тривожності.
Мотиваційний компонент включає в себе сукупність мотивів, які спрямовані на
подолання психологічних бар'єрів, що виникають в ситуаціях підвищеної напруги.
Вольовий
компонент
характеризується
здатністю
особистості
приймати
відповідальність за свої дії на себе.
Поведінковий компонент визначається проявом направленості особистості на себе,
свою справу і спілкування з іншими людьми.
Ступінь емоційної стійкості педагога залежить від об'єктивних чи зовнішніх чинників
і суб'єктивних особливостей особистості. До об'єктивних чи зовнішніх чинників відносять:
соціальні чинники (зміни в системі суспільних цінностей, емоційні стресові навантаження та
ін.); матеріально-побутові чинники (матеріально-технічне забезпечення діяльності та ін.);
фактор відповідальності (відповідальність за життя і здоров'я дітей); фактор взаємодії -
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несприятлива психологічна атмосфера професіональної діяльності: конфлікти в стосунках з
адміністрацією, учнями, батьками, іншими педагогами; організаційно-адміністративний
фактор (відкриті уроки, заходи, нечітка організація діяльності та ін.).
Об'єктивні чинники здатні викликати негативний емоційний стан, з подальшою
дезорганізацією діяльності особистості.
До суб'єктивних особливостей особистості педагога, які характеризують емоційну
стійкість, відносять: професійна самосвідомість (мотивація до педагогічної діяльності,
гуманістичні мотиви особистості, прагнення до самовдосконалення); емоційна чуйність
(здатність розуміти, щиро приймати переживання дітей); вольова саморегуляція (уміння
саморегуляції емоційного стану, вольові якості особистості); поведінкова гнучкість (легкість
перебудови поведінки, вміння адаптуватися до змін, які можуть відбутися несподівано).
Педагогічна діяльність характеризується достатком нестандартних і стресових
ситуацій. У зв'язку з цим актуальним є підготовка майбутнього педагога до професії, а саме,
вивчення і розвиток емоційної стійкості майбутнього педагога в процесі навчання у вузі.
Процес вдосконалення даного особистісного новоутворення майбутнього педагога під
час навчання в ЗВО обумовлений особливостями педагогічної діяльності і являє собою
послідовну роботу, що включає кілька етапів: орієнтовний; інформаційний; ситуативнопрактичний; корекційний [4, c. 50].
Орієнтовний етап дозволяє визначити рівень розвитку психолого-педагогічних
особливостей майбутніх педагогів і в зв'язку з цим позначити методи і форми навчання та
організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх педагогів, з урахуванням
індивідуальних психологічних особливостей особистості.
Інформаційний етап зосереджений на формуванні позитивної мотивації для розвитку
емоційної стійкості, освоєння природи, структури, стратегії розвитку емоційної стійкості.
Ситуативно-практичний етап передбачає засвоєння знань з розвитку емоційної
стійкості майбутніх педагогів і застосування отриманих знань в певних педагогічних
ситуаціях.
Корекційний етап включає в себе підведення підсумків та результатів розвитку
емоційної стійкості майбутніх педагогів. Проводиться моніторинг діяльності з визначення
рівня розвитку емоційної стійкості майбутніх педагогів і за результатами моніторингу
відбувається коригування отриманих знань, умінь, навичок.
Отже, аналіз основних теоретичних і експериментальних досліджень емоційної
стійкості майбутніх педагогів в процесі навчання в ЗВО дозволяє виділити психологічну
структуру емоційної стійкості, що складається з п'яти взаємопов'язаних компонентів.
Ступінь емоційної стійкості педагога багато в чому залежить від суб'єктивних особливостей
особистості. Розвиток емоційної стійкості майбутнього педагога в процесі навчання в ЗВО
обумовлений особливостями педагогічної діяльності і являє собою послідовну роботу, що
включає кілька етапів: орієнтовний; інформаційний; ситуативно-практичний; корекційний.
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Анотація. У статті розглядається роль оздоровчого фітнесу як складової фізичного
виховання в закладах вищої освіти, засіб формування культури здорового способу життя та
оновлення педагогічних форм і методів в роботі зі студентами. Розкриваються особливості
занять оздоровчим фітнесом в навчальному процесі з предмету «Фізичне виховання»,
наводяться результати анкетування та тестування студентів.
Ключові слова: фізичне виховання, студенти, оздоровчий фітнес, заклади вищої
освіти.
Вступ. Фізичне виховання в закладах вищої освіти спрямовано на розвиток рухових
здібностей студентів, підвищення їх інтересу до регулярних занять та зміцненню здоров'я,
як основи успішного навчання і досягнення професійно значущих життєвих цілей, що на
сьогоднішній день є важливим і актуальним. Відповідно до вимог Законів України «Про
освіту», «Про фізичну культуру і спорт» розбудова народної освіти в країні 43 Розділ З
ставить нові завдання в справі докорінного перегляду принципів фізичного виховання
учнівської молоді, визнаючи головними принципи гуманізму, демократизму та природо
відповідності.
Роль фізичного виховання в системі вищої освіти в формуванні культури здоров'я та
здорового способу життя студентів все більше зростає і об'єктивно служить найважливішим
чинником становлення активної позиції молодого фахівця. Розвиток фізичної культури і
спорту пов'язано з постійним збільшенням її видового різноманіття, появою нових форм
фізкультурно-спортивної діяльності, зростанням популярності нетрадиційних систем
фізичних вправ, оновленням переліку видів спорту та спортивних дисциплін. Серед них
досить широке поширення і визнання отримав так званий «оздоровчий фітнес». Введення
оздоровчого фітнесу в заняття з фізичного виховання не тільки сприяє залученню студентів
до регулярних занять фізичною культурою і спортом, а й сприятиме рішенням питання
оздоровлення студентської молоді [1.c.37]. Для вивчення впливу оздоровчого фітнесу на
рівень фізичної підготовленості студентів, зміцнення їх здоров'я, підвищення мотивації до
занять велике значення мають дослідження цієї проблеми. Так як проблема збереження
здоров'я студентів, залучення до здорового способу життя і підвищення працездатності
сьогодні - важлива і актуальна [2.c.51].
Мета дослідження. Провести дослідження c активним застосуванням оздоровчої
фітнес-програми на заняттях з фізичного виховання в закладах вищої освіти.
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Зміст дослідження. Більшість академічних годин навчальних занять у вищому
навчальному закладі проходить в лекційних аудиторіях, що призводить до малої рухливості
студентів, до зниження рівня їх здоров'я.
Автори наукових досліджень: В.І. Григор'єв, Д.Н. Давиденко, С.В. Малініна вказують, що в даний час частка молодих людей, віднесених за деякими показниками до
спеціальної медичної групи, студентів, перевищує критичний рівень - 35%
[3.c.125].Результати проведених по країні досліджень говорять про те, що тенденція
погіршення здоров'я молодого покоління зберігається і має стабільний характер. Н.Ф.
Герасименко підкреслює, що в структурі причин захворюваності 54% - це спосіб життя, 16%
- спадковість, 15% - навколишнє середовище і 15% - медицина. Проблема зниження рівня
здоров'я студентів набуває все більшої актуальності, а застосуванні нових і ефективних
методів оздоровчих занять в навчальних закладах - необхідність.
На думку В.Г. Шилько, Т.А.Шілько, Н.А. Гусєвої, в навчальному процесі в якості
інновації слід раціонально застосовувати фітнес (і його різновиди), який є більш ефективним,
ніж традиційно сформованої системи фізичного виховання [4.c.52].
У нашій програмі оздоровчий фітнес представлений різними напрямками: класичної і
танцювальною аеробікою, степ, фітбол і стретчинг заняття. Наші спостереження показують,
що оздоровчий фітнес володіє интегративностью і комбінаторних, поєднуючи в собі
найбільш ефективні для здоров'я студентів нові види рухової активності.
Результати досліджень лягли в основу формування програм по оздлровітельному
фітнесу. Дослідження, анкетування студентів проводились на 1 і 2 курсах Судовоадміністративного факультету юридичної академії. Всього в анкетуванні взяли участь 260
осіб. Дослідження показали, що 96,1% студентів ставляться до введення оздоровчих фітнеспрограм позитивно. Результати анкетування показують що: 208 чол. (80%) відчувають
нестачу рухової активності; 210 чол. (81%) вважають активний спосіб життя Способстуют
успішному навчанню, 252 чол. (96,1%) схвалили введення фітнес-програм, з них 63 чол.
(25%) прийняли рішення відвідувати фітнес-центри та спортивні клуби поза навчальних
занять. 143чел. (55%) не мають можливості додатково займатися, а 44 чол. (16,9%) вказали,
що занять не були щеплені батьками; 65 чол. (25%) вказують на брак часу; Висновок:
Впровадження в практику навчального процесу занять оздоровчого фітнесу істотно
доповнює наявні засоби. Студенти змінюють своє ставлення до способу життя, стають
більш стійкими до стресів, проявляють високу творчу активність, підвищену
работоспособность.Прімененіе програм оздоровчого фітнесу, інноваційних форм і методів
викладання навчальних занять з фізичного виховання в закладах є важливим і необхідним і
вимагає ще глибшого дослідження.
Список літератури:
1. Лахина Е.М. Фитнес-технологии как компонент физкультурного образования
студентов вузов. /Е.М.Лахина, А.В.Козлов, Л.Н. Молорошвило/ Теория и практика ФК.2015.-№2 .С.36-39.
2. Иванов, В.Д. Фитнес-программы в системе занятий по физической культуре в вузе /
В.Д. Иванов, Н.А. Салькова // Физическая культура.Спорт. Туризм. Двигательная рекреация.
– 2019. – Т.4, №2.- С. 49-59.
3. Григорьеев, В.И. Фитнес-культура студентов: теория и практика : учеб. Пособие /
В.И.Григорьев, Д.Н.Давиденко, С.В. Малинина. – СПБ.,2010.-228с.
4. Шилько В.Г. Педагогические технологии в физкультурно-педагогической
деятельности студентов /В.Г.Шилько, Т.А. Шилько, Н.Л. Гусева // Теория и практика
физической культуры//. – 2014. - №11.- С. 52-53.
5.Антипова Ж.И. Фитнес – инновационное средство развития физических качеств
студентов / Ж.И.Антипова/ монография «Научные исследования в условиях глобализации
современного мира 2020», Междунар. наукометрические базы, Книга 1,т.2, 10.06.2020,- с.77100. ISBN 978-617-7880-02-7

63

Technical sciences
ІНЖЕНЕРНИЙ РОЗРАХУНОК ВІБРОУДАРНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ВІБРАЦІЙНОГО МЛИНА
Анциферов О.В.
к.т.н., доцент, доцент кафедри
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Вібраційні млини залежно від орієнтації помольної камери розділяються на
горизонтальні і вертикальні - у яких вісь симетрії циліндричної камери розташована
вертикально. Раціональним режимом роботи для вертикальних вібраційних млинів (МВВ) є
віброударний. Технологічними параметрами МВВ є амплітуда а, частота ω і проміжок Δ
усередині помольної камери між завантаженням і кришкою в стані спокою. Оскільки
амплітуда і частота зазвичай відомі, то завдання полягає у визначенні величини Δ, при якій
має місце віброударний режим роботи млина. Тут можливі два підходи, що обґрунтовані на
теорії віброударних систем [1].
У першому завантаження помольної камери розглядається як одинична маса, а її
контакти з днищем і кришкою камери є абсолютно пружними. Час удару вважається рівним
нулю. Але цей підхід не враховує наявність подрібнюваного матеріалу в камері.
Тому пропонується методика розрахунку з різними коефіцієнтами відновлення
швидкості Rк і Rд взаємодії завантаження з помольною камерою.
Розрахункова схема представлена на рис. 1. Приймалися наступні допущення.

Камера рухається за гармонійним законом з амплітудою коливань а і частотою ω,
який не залежить від взаємодії із завантаженням. Часом удару нехтуємо. Координати камери
і маси Y і y відповідно. Відлік ведемо від середнього положення камери. Початок відліку
часу приймаємо в точці 0, у момент зіткнення завантаження з днищем камери. Проміжок між
завантаженням і кришкою камери в статичному положенні 2S (Δ). Задачу вирішуємо у
безрозмірних величинах, для чого приймаємо наступні позначення
y
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Зірочки при величинах показують те, що вони розмірні. Таким чином, рівняння руху
камери має вигляд
Y   sin     ,
(1)
де
φ – фазовий кут зіткнення маси з днищем камери.
Рівняння руху маси на ділянці вільного польоту
1
y    2  C1  C2
(2)
2
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Знаки плюс в індексах постійних відповідають інтервалу руху маси з позитивною
швидкістю вгору, знаки мінус – інтервалу руху маси вниз.
Згідно з розрахунковою схемою з (1) і (2) маємо
C2   sin    ,
(3)
Приймаємо швидкість завантаження до зіткнення u0. Швидкість камери в цей момент
з (1)  cos  . Швидкість відскоку завантаження від днища камери v0 отримаємо з рівняння
удару [1]
(4)
v0  C1  Rд u0   cos     cos .
Прирівнюючи координати завантаження і кришки камери у момент їх зустрічі в точці
1, отримаємо
1
C2     sin    1    12  C1 1
(5)
2
При ударі об кришку в точці 1 при τ = τ1 швидкості до удару
Y   cos    1 ,
(6)
u1   1  C1 .
Записуємо рівняння удару для точки 1 з урахуванням (6) і коефіцієнта відновлення
швидкості Rк. З цього рівняння отримуємо вираз для постійної С1C1   cos    1    1  Rк  1   cos   
(7)
 Rд  cos   u0 
Це рівняння підставимо в (5).
З рівняння (2) для ділянки 1 - 2 з урахуванням виразів для постійних (5) і (7)
визначаємо координату завантаження в точці 2 при τ = 2π. Прирівнюємо її координаті днища
камери в точці 2

(8)
 sin      2  2  2 C1  C2 .
Розкриваючи значення для постійних інтеграції вирішуємо трансцендентне рівняння
(8) відносно τ1.
Диференціюємо (2) за часом і після підстановки в нього τ = 2π отримаємо вираження
для швидкості удару в точці 2. З умов періодичності u2(2π) = u0(0), звідки
u0   cos    1 1  Rк   Rк  cos  
(9)
 1  Rд   Rк 1  2  1  Rк Rд  1.

65

Результуюча швидкість удару завантаження з днищем камери
(10)
vуд   cos   u0 .
Приклад розрахунку. Розглянемо один період руху камери і маси при наступних
параметрах: Rд = 0,6; Rк = 0,9; Γ = 7. Для різних значень фазового кута φ визначалися
значення σ і результуюча швидкість удару vуд о днище. Дані представлені на рис. 2. Тут
крива 1 відповідає методиці [1], а крива 2 – запропонованій уточненій методиці.
Висновки. Запропонована інженерна методика дає уточнення в значенні фазового
кута зіткнення φ. З отриманих даних для відомих амплітуди а і частоти ω розраховується
значення технологічного проміжку Δ.
В якості подальших завдань дослідження необхідно провести експерименти з
підтвердження отриманих залежностей. У теоретичному плані необхідно розглянути вплив
урахування часу ударної взаємодії.
Список літератури:
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66

Economic sciences
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ В УМОВАХ
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ДВНЗ «Університету банківської справи»
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Карантин і карантинні обмеження в першу чергу б'ють по реальному сектору
економіки, а разом з ним і по населенню.
На макроекономічному рівні — це зниження ВВП, зростання безробіття та інфляція,
але для бізнесу — це численні дефолти за договірними зобов'язаннями, відсутність
оборотних коштів, і як наслідок, істотне зниження платоспроможності.
В процесі господарської діяльності кожне підприємство здійснює розрахункові
операції з контрагентами. У зв’язку з цим, щоб уникнути порушень та зловживань під час
здійснення розрахункових операцій, потрібно проводити постійний контроль за їх
проведенням та відображенням у бухгалтерському обліку, а також постійно вдосконалювати
цей процес.
Співпраця з контрагентами є невід’ємною частиною функціонування будь-якого
суб’єкта господарювання. Ними є всі особи, які укладають з підприємством договір про
співпрацю. До них можуть відноситися підрядники, постачальники товарів та послуг,
покупці, працівники підприємства тощо.
Ведення обліку розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками, його
правові засади регламентуються П(С)БО 11 «Зобов’язання». Згідно нього, в Балансі поточні
зобов’язання відображаються за сумою погашення в розділі «Поточні зобов’язання», де
зазначається фактично сплачена суб’єктом господарювання сума погашення.
У Звіті про рух грошових коштів інформація про розрахунки з постачальниками і
підрядниками наводиться у наступних рядках:

Рядок 090 «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)»;

Рядок 3100 «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)»;

Рядок 3560 «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань».
Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з постачальниками і
підрядниками використовується рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками», який призначений для обліку отриманих виробничих запасів, товарів, робіт
та послуг, які регулярно надаються за умовою укладеного договору.
Цей рахунок має три субрахунки:
–
субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;
–
субрахунок 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»;
–
субрахунок 633 «Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп». [1]
В сучасних умовах ефективно організований облік розрахунків з постачальниками і
підрядниками здійснюють неабиякий вплив на фінансовий стан підприємства.
Адже, при розрахунках з контрагентами виникає дебіторська або кредиторська
заборгованість, яку потрібно чітко контролювати та постійно вдосконалювати її облік, для
запобігання прострочення термінів платежу та зведення заборгованості до стану
безнадійності. [2]
Від величини кредиторської заборгованості підприємства залежить його фінансова
стійкість, незалежність та платоспроможність. Тому одним з пріоритетних напрямів
удосконалення управління підприємством є організація детального обліку необхідною
інформацією про стан розрахунків, що формується в системі бухгалтерського обліку та її
надання зацікавленим сторонам з метою прийняття рішень. [3]
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Для покращення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками доцільнішим
буде введення субрахунків другого порядку рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками» (рис. 1). [4]

Рис. 1. Аналітичні рахунки для обліку розрахунків підприємства з постачальниками і
підрядниками
Метою удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками
вважають ведення Реєстру документів підприємства до сплати постачальникам, який
відображає інформацію за кожним постачальником про те, за що платить підприємство та які
терміни оплати (табл. 1). [5]
Основною перевагою цього документа є те, що він відображає залишки на кінець дня
за кожним конкретним рахунком постачальника на кінець дня та місяця. [6]
Також цей документ дозволяє підприємству контролювати кредиторську
заборгованість в розрізі кожного постачальника та уникати її прострочення та переходу в
стан безнадійної.
Також, слід додати, що для покращення обліку розрахунків підприємства з
постачальниками і підрядниками в умовах пандемії, на нашу думку, особливу увагу доцільно
звернути на такі основні аспекти, приведені нижче.
Менеджмент компаній повинен жити в умовах раннього реагування на потенційні
фінансові складнощі, з якими в умовах пандемії вони можуть зіткнутись. Проведення
перемовин з контрагентами, обговорення нових умов співпраці на період пандемії або вчасне
повідомлення про неможливість виконання поточних зобов’язань, строк яких настав або
згодом настане, у зв’язку з форс-мажорною обставиною (Законом № 3219 карантин
віднесено до форс-мажорних обставин за наявності відповідного сертифікату ТПП України).
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Сальдо з
рахунком
накопичува
льно за
місяць

Сума рахунку з
ПДВ, грн

Сальдо з
рахунком на
кінець дня

Назва ТМЦ

Сума
оплати з
ПДВ, грн

№

Термін
сплати, дні

Реєстр документів підприємства до сплати постачальникам
Номер рахунку
Постачальник
до сплати, дата

Дата оплати

Таблиця 1

1.
...
Всього
За умов, що жодних домовленостей досягнуто не було, роль менеджменту полягає в
регулярному моніторингу фінансової звітності компанії і вжитті запобіжних заходів. Загалом
бізнесу, який постійно тримає руку на пульсі і регулярно відслідковує зміни у фінансовому
стані компанії, нема чого боятись.
Стосовно кредиторської заборгованості ефективними будуть такі заходи, як
реструктуризація існуючої та попередження виникнення нової кредиторської заборгованості
з метою отримання різного роду поступок з боку кредиторів, скорочення загальної суми
заборгованості, звільнення від сплати відсотків, скорочення процентної ставки, відстрочення
платежу. На період протикоронавірусних заходів банкам заборонили підвищувати процентну
ставку за кредитними договорами.
Висновки. Отже, карантин, введений в Україні, спричинив кризисну ситуацію в
економіці. Проте кризи подібного масштабу спонукають нас до пошуку нових технічних
рішень, нових технологій, нових джерел енергії, нових підходів до систем організації праці,
до оновлення в багатьох сферах, секторах і галузях економіки. Період, у який ми увійшли,
вимагає від сучасного бізнесу тотальної трансформації.
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Статья прослеживает тенденцию к возрастающему звучанию политических мотивов в
современной британской поэзии. В подтверждение тому рассматриваются конкретные
стихотворения ряда современных поэтов (Кэтрин Броган, Джоэль Тейлор, К. Э. Даффи, Бен
Окри и др.), затрагивающих темы, которые могут быть важными для каждого гражданина
страны, выражать их недовольство и желание изменить жизнь к лучшему.
Кажется, что, в некотором смысле, политика и поэзия стоят на разных полюсах жизни,
ведь поэзия не стремится упорядочить, найти окончательное решение той или иной
проблеме, делать заключения; это скорее сфера процесса мышления, так как решение всегда
означает практический выбор, который, в свою очередь, ведет к тому, чтобы встать на чьюлибо сторону, лишившись свободы. Политика, наоборот, требует этого выбора. И так было
всегда – и во времена Джона Донна, и Байрона, и поэтов XXI века. Однако
идеологизированная и институционализированная поэзия уже не поэзия. Политический
контекст не должен лишить поэзию ее сути.
Британская переводчица Саша Дагдейл, отмечает, что британские поэты сейчас как
никогда раньше политизированы [1]. Можно сказать, что это, с одной стороны, отражение
растущей политизированности самого общества, начавшейся с победы консерваторов в 2010
году, а с другой, отголосок расколовшего страну на два лагеря референдума о выходе из
Евросоюза. Большинство поэтов придерживаются либеральных взглядов, и поэтому они
остро отреагировали на побочные эффекты этого процесса: рост ксенофобии и
национализма, информационные выбросы в СМИ и стремление отвернуться от Европы,
мультикультурализма и прогрессивных взглядов. В Великобритании легко можно
просматривать рост недоверия к СМИ и правительству, развитие политического активизма.
В первую очередь поэты откликаются на внутриполитические явления. Такими могут
быть, например, принятие законопроекта о введении уголовной ответственности за
сквоттинг, после чего Кэтрин Броган написала стихотворение “The Lady of the Squat” [2]
(своеобразный ремейк на балладу Альфреда Теннисона “The Lady of Shalott”), или
сокращение государственного финансирования литературных проектов и организаций,
включая the Poetry Society, на что поэт-лауреат Кэрол Энн Даффи откликнулась
стихотворением “A Cut Back” (“Урезка”) [3].
Здесь стоит отметить, что в Великобритании сегодня набирает популярность жанр
художественной декламации (в английском используется термин «spoken word»), особенно
если учесть неблагоприятную политическую обстановку. В век цифровых технологий
аудиовизуальная информация становится все более значимым источником, особенно для
представителей поколения Z, и поэты тоже применяют подобные инструменты, чтобы их
идеи смогли найти более широкую аудиторию. Кроме этого, декламация позволяет автору
усилить эмоциональное воздействие текста с помощью акцентирования, изменения темпа,
интонации.
В стихотворении Даффи много реалий из британской действительности – топонимов
(Lancaster, East Suffolk), названий организаций (NAWE, the Poetry Trust) издательств
(London’s Enitharmon Press), упоминаются поэты (U. A. Fanthorpe, John Heath-Stubbs и др.),
политики (Clegg-Cameron coalition, Thatcher), но вместе с тем выдвинутые автором проблемы
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имеют глобальный характер: если в Средневековье короли держали придворных поэтов,
чтобы те воспевали их величие, то в XXI веке правительству государства сложно усмотреть
выгодные для экономики функции поэтов, не говоря уже о том, чтобы содержать их «за свой
счет».
Чтобы представить себе, насколько политизированы британские поэты XXI века,
достаточно того факта, что в 2016 году 50 поэтов, которые поддерживали левого лидера
лейбористов, Джереми Корбина, составили и опубликовали антологию “Poems for Jeremy
Corbyn” (“Стихи для Джереми Корбина”). Некоторые поэты в своих стихах выражали
признательность Корбину, другие защищали его от тех, кто выступал против него в прессе
или Вестминстере. Но наиболее интересную часть составляют стихи, в которых авторы дают
советы касательно стратегии дальнейших действий, предложенной Корбином.
Немало поэтов откликнулись также на трагедию Гренфелл-Тауэр в 2017 году, и среди
них прежде всего Бен Окри, опубликовавший стихотворение в газете Financial Times и
декламировавший его для телеканала Channel 4 News. Жертвами пожара в многоэтажном
здании стали бедные жители довольно состоятельного района Лондона, которые были плохо
защищены от возможной гибели в случае пожара; также встал вопрос расового неравенства,
так как среди жертв большинство оказались мигрантами. Эта кажущаяся техническая
проблема на самом деле глубоко политическая: безразличное отношение застройщиков лишь
отражает отношение правительства страны к бедным приезжим и мигрантам. Окри пишет о
всеобъемлющем огне, который можно было видеть даже в снах, где «погибшие приходили к
живым и спрашивали: неужели жизнь бедного человека не имеет смысла на той земле, где
бедные без предупреждения умирают в огне?» [4].
Несмотря на высокий уровень политизированности британской поэзии первой
четверти XXI века, она не стала идеологизированной, но, наоборот, более чем когда-либо
близка к простому жителю страны. Поэзия развивается как форма гражданского активизма,
как инструмент борьбы против несправедливости и отклика на решения политиков.
Список литературы:
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Sociological sciences
THE PHENOMENON OF SELF-ESTEEM IN SOCIOLOGICAL RESEARCH
Aslanova E.A.
4th-year student
Statistics show the actual result of the processes in society. But it does not show the
individual values and public interests of the society. But applied case studies are used effectively for
a variety of research topics. Each sociologist when he is composing a questionnaire, is faced with
the problem of respondents' self-esteem. The respondent's self-esteem greatly influences the
research results.
For example, it is a question about attributing oneself to a certain social class. The
sociologist divides the social class into three components: high, middle, low. He puts into this
concept the components of the level of education, material income of a person, level health, level
importance in the social life of society. But when the interviewer asks this question, the respondent
can determine the social class according to other characteristics, for example, only the financial
position in society.
Also, when the interviewer asks this question, different groups of the population have
different problems. For example, it is a survey of students. Students are part of the economically
inactive population because they study at a university, college, institute, and so on. Often this
population group have not the opportunity to have their own housing yet, they are financially
dependent on their parents, they have not a permanent job yet. But it does not mean that all students
belong to the low social class. Or, for example, a theater worker, teacher, art critic, or anyone who
has a good education, has a job, but does not have a high salary for various reasons. The sociologist
cannot decide for himself what social class these people belong to. There is no correct answer here.
A person's self-esteem influences the answer in this case.
Determining the level of one's social activity is another example for the application of selfesteem. For example, a sociologist divides public activity into 3 levels: high, medium and low.
Most people will answer that they have average social activity. The average is vague. Most people
will be afraid to answer clearly, because if they chose low activity, then this shows their lack of
social activity, and if high, then people may not understand the limit of high activity. People may
try to answer correctly, but there is no correct answer. For a sociologist, only a person's opinion
about himself is important.
Thus, self-esteem may seem to negatively influence research results. Because the results
show the average value of criteria that are different in meaning. This makes it impossible to talk
about the real state of affairs. For example, social class. The survey will not give us an
understanding of which social class is greater. It could understand from other questions. But when a
sociologist asks this question he wants to know the opinion of the respondents. Self-esteem of an
individual consists of his personal life experience, his opinion. A person compares himself with
others and understands in which group he sees himself. A person is compared according to different
criteria: lifestyle, values, profession, career, attitude towards other groups in society. Thus, a
sociologist who studying the self-esteem of the population, he covers a wide range of issues that are
related to other aspects. It helps to understand the society, tendencies of society and the different
characteristics of that society.
References:
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Physical and mathematical sciences
ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИИ АРТЕРИАЛЬНЫХ СТЕНОК
Асланян Сатеник Тиграновна
В этой работе изучается математическая модель деформации артериальных стенок.
Этот процесс описывается при помощи обычного дифференциального уравнения второй
категории. Для численного решения задачи дифференциальное уравнение приводится в
систему линейных дифференциальных уравнений первой категории, для решения которой
применяются конечные дифференциальные методы.
Введение. Допустим, модель кровеносного сосуда представлена в виде циркулярной
трубки, стены которой являются несжимаемой однородной изотропной эластичной тканью.
Предполагается, что сосуд имеет длину L, его поперечное сечение представляет собой круг
радиуса 𝑹𝟎 , а толщина стенок сосуда равна Н (Рис. 0.1).

Рис. 0.1. Кровеносный сосуд
По простой модели предполагается, что кровеносный сосуд рассматривается как
объединение звеньев, не влияющих друг на друга [6]. Внутренние эффекты вдоль сосуда
игнорируются и предполагается, что в сосуде происходит только радиальная деформация. В
момент t времени радиус R (t ) сосуда представлен в виде:
𝑅(𝑡) = 𝑅0 + 𝑦(𝑡),
где y(t)-радиальная деформация сосудов над радиусом опоры R0.
Согласно [6] модели, выдаваемой в книге, радиус сосудистой стены соответствует
звену с x координатой сосуда, где 0  x  L , радиус сосудистой стенки удовлетворяет:
𝑦 ′′ (𝑡) + 𝛼𝑦 ′ (𝑡) + 𝛼𝑦(𝑡) = 𝛾(𝑝(𝑡) − 𝑝0 )
(0.1)
обычному дифференциальному уравнению второго порядка, где функция 𝑝(𝑡) − 𝑝0
выражает силу, воздействующую на стенки сосуда, которая возникает из-за падения
давления между внутренней и внешней частями сосуда. Эта функция дается выражением:
p(t )  p0  xp (a  b cos( t ))
(0.2)
и моделирует синусоидальное изменение давления по длине сосуда (по направлению
x ).
Далее,  и  коэффициенты (0.1) уравнения даются формулами:



E
,
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1
H

где  - это плотность сосудистой стенки, 𝐸-

(0.3)

является модулем Юнга сосудистой

ткани.
Исходя из физического значения задачи, ставятся следующие первоначальные
условия:
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y (0)  0, y (0)  0 :

(0.4)
Более подробную информацию о математической модели, описывающей деформацию
стенок сосудов, можно найти в книге [1].
Окончательные варианты численного решения задачи. Рассматривается
окончательный метод Кранк-Николсона для численного решения дифференциального
уравнения (0.3) с начальными условиями (0.1).
1.
Приведение уравнения в систему дифференциальных уравнений первого
класса
Мы рассматриваем дифференциальное уравнение
y(t )   y(t )   y(t )   ( p(t )  p0 )
(1.1)
с начальным условием
y (0)  0, y (0)  0
(1.2)
После некоторых изменений (1.1), мы можем написать дифференциальное уравнение
(1.1) следующим образом:
U (t )  AU (t )  F (t ), t  0 ,
(1.3)
где

 y (t ) 
U (t )  

 z (t )  ,

 0
A
 

1 
  ,

0


F (t )  
:
 ( p(t )  p0 ) 

(1.4)

В качестве начального условия, согласно (1.2), возьмем:
U (0)  0 :
(1.5)
Для численного решения полученных (1.4), (1.5) задач Коши применим метод КранкНиколсона [3, 6, 7]:
Подсчитав собственные значения A матрицы в (1.4), получим:
1
𝜆1,2 = (−𝛼 ± √𝛼 2 − 4𝛼)
(1.6)
2
В наших наблюдениях 𝛼 ≫ 4 . Это означает, что собственные значения реальны и
отрицательны. Поэтому решение системы уравнений (1.3) устойчиво.
Отметим, что устойчивость имеет важное значение при численном решении
дифференциальных уравнений.
2. Метод Кранк-Николсона. Выберем шаг 𝜏 > 0 и на оси 𝑂𝑡 отметим узлы:
𝑡𝑘 = 𝑘𝜏, 𝑘 = 0,1, …
(2.1)
Метод Кранк-Николсона для задачи (1.3), (1.5) такова:
1
𝑈 𝑘+1 − 𝑈 𝑘 1
𝑘+
𝑘+1
𝑘
2 , 𝑘 = 0,1,2, …
=
𝐴(𝑈
+
𝑈
)
+
𝐹
(2.2)
{
𝜏
2
𝑈 0 = 0,
где:
0
1
𝑦𝑘
𝑈𝑘 = [𝑧 ] ,
𝑦𝑘 = 𝑦(𝑡𝑘 ),
𝑧𝑘 = 𝑧(𝑡𝑘 ),
𝐹 𝑘+2 = [𝛾 (𝑝 (𝑡 + 𝜏 ) − 𝑝 )]:
(2.3)
𝑘
𝑘
0
2
Поместив представления (2.3) в (2.2) получаем расчетные формулы метода КранкНиколсона:
1
𝜏
𝜏2
𝑦𝑘+1 =
((1
+
𝛼
−
𝛼) 𝑦𝑘 + 𝜏𝑧𝑘 )
𝜏
𝜏2
2
4
1 + 2𝛼 + 4 𝛼
(2.4)
1
𝜏
𝜏2
𝜏
𝑧𝑘+1 =
(−𝜏𝛼𝑦
+
(1
−
𝛼
−
𝛼)
𝑧
+
𝜏𝛾
(𝑝
(𝑡
+
)
−
𝑝
))
𝑘
𝑘
𝑘
0
𝜏
𝜏2
2
4
2
1 + 2𝛼 + 4 𝛼
{ 𝑦0 = 0, 𝑧0 = 0
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Теперь изучим устойчивость метода по первоначальным условиям. Для этого
рассмотрим однородную задачу:
𝑈 𝑘+1 − 𝑈 𝑘 1
= 𝐴(𝑈 𝑘+1 + 𝑈 𝑘 ) , 𝑘 = 0,1,2, … ,
{
(2.5)
𝜏
2
0
𝑈 =Ψ
где
𝜓
Ψ = [ 1 ]:
(2.6)
𝜓2
Матрицу 𝐴 изменением сходства мы приводим в диагональный вид. Поместив
диагональное представление матрицы 𝐴 в (2.5), мы получим:
𝑈 𝑘+1 − 𝑈 𝑘 1 −1
= 𝑆 Λ𝑆(𝑈 𝑘+1 + 𝑈 𝑘 ) .
(2.7)
𝜏
2
Внесем новый вектор:
𝑤𝑘
𝑊 𝑘 ≡ 𝑆𝑈 𝑘 = [ 1𝑘 ].
(2.8)
𝑤2
Получим, что:
𝑊 𝑘+1 − 𝑊 𝑘 1
= Λ(𝑊 𝑘+1 + 𝑊 𝑘 ) ,
𝑘 = 0,1, …
{
(2.9)
𝜏
2
0
𝑊 = 𝑆Ψ ≡ Φ
где
𝜙
Φ = [ 1 ]:
(2.10)
𝜙2
Если (2.9) запишем
𝜏
𝜆1
0
𝑤1𝑘+1
𝑤1𝑘
𝑤1𝑘+1
𝑤1𝑘
[ 𝑘+1 ] − [ 𝑘 ] = [2
]
([
]
+
[
(2.11)
𝜏
𝑘+1
𝑘 ])
𝑤2
𝑤2
𝑤
𝑤
2
2
0
𝜆
2 2
виде, то получим:
𝑘
𝜏
1 + 2 𝜆1
𝑤1𝑘 = (
(2.12)
𝜏 ) 𝜙1 , 𝑘 = 1,2, …
1 − 2 𝜆1
𝑘
𝜏
1 + 2 𝜆2
𝑤2𝑘 = (
(2.13)
𝜏 ) 𝜙2 , 𝑘 = 1,2, …
1 − 2 𝜆2
Как ясно видно из формул (2.12) и (2.13), для устойчивости метода, нужно требовать,

чтобы:

𝜏
𝜏
1 + 2 𝜆1
1 + 2 𝜆2
|
|
𝜏 | < 1,
𝜏 | < 1:
1 − 𝜆1
1 − 𝜆2
2
2
Заключение. Из (2.14) следует, что метод устойчив для произвольного 𝜏.

(2.14)
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Economic sciences
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
БАНКУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Астатурян К.В.
студентка Дніпропетровського університету ім. Олеся Гончара
За останні роки в банківській системі України спостерігаються негативні зміни в
дохідності кредитних операцій банків та збільшення рівня кредитного ризику, так як резерви
на покриття збитків акумулюють значну частку активів.
На мій погляд, для того, щоб вирішити цю проблему банки повинні дотримуватись
наступних рекомендацій:
Звернути увагу на переосмислення методичних підходів до оцінювання та
завдань, щодо підвищення якості кредитного портфеля банку;
Приділяти увагу напрямам щодо покращення ефективності управління
кредитним портфелем;
Швидко розглядати питання з позичальниками за вже існуючими проблемними
кредитами;
Покращувати та постійно діяти відповідно до основних положень кредитної
політики, враховуючи вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на банківську діяльність.
Комплексно оцінювати кредитоспроможність майбутніх позичальників та постійно
спостерігати за вже існуючими проблемними кредитами є головним завданням для банків.
Адже кредити, які негативно класифікують не являються остаточними збитками банку, так
як мають можливість бути покритими забезпеченням. Кожний банк, виконуючи ці заходи
сприяє підвищенню як рівня прибутковості, так і надійності.
Західними банками розроблені методи, які оцінюють якість можливих позичальників,
використовуючи різні статистичні моделі. Запровадження таких методів банківськими
менеджерами обов’язкове, але треба з особливою увагою враховувати такі фактори впливу
як: економічна ситуація; суб’єктивна система управління деяких банківських установ;
фіскальна діяльність; місце роботи позичальників.
Також, на мій погляд, особливе значення має дотримання певних принципів:
По-перше, це оцінювання кредитного портфеля банку, враховуючи
справедливу (ринкову) вартість та сприянню значної різниці між балансовою вартістю
кредитного портфеля та його ринкової вартості;
По-друге, неухильне дотримування принципів бухгалтерського обліку, а саме
принцип обачності, тобто застосовувати в бухгалтерському обліку методи оцінки, за
допомогою яких можливо запобігти заниження вартості зобов’язань і завищення вартості
активів банку.
За допомогою дотримання даних заходів вітчизняними банками можливе одержання
вагомого результату або економічного ефекту у вигляді отримання прибутку від високої
якості процесів кредитування, тим самим, дозволяючи банківським установам не понести
збитки за ризикованими кредитними операціями та піднімаючи рівень їх економічної
безпеки.
В дослідженнях фахівців виявлені завдання, при вирішені яких можливо досягти
ефективного управління кредитною діяльністю банку та якісно змінити стан управління. До
них належать:
Системна організація управління якістю кредитного портфеля;
Своєчасне виявлення та адекватне оцінювання факторів, що впливають на
рівень кредитного ризику;
Оптимізація кредитного портфеля з точки зору кредитних ризиків, складу
клієнтів і структури позик;
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Науково-обґрунтоване визначення рівня кредитоспроможності позичальника;
Попереднє виявлення проблемних позик;
Розробка превентивних заходів до позичальників, які мають граничний рівень
фінансової стабільності;
Якісне оцінювання достатності створюваного резерву і його своєчасного
коригування;
Забезпечення диверсифікації кредитних вкладень, їх ліквідності і дохідності;
Розробка гнучкої кредитної політики банку та її оперативне коригування на
основі аналізу кредитного портфеля.
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STUDYING THE EFFICIENCY OF TAXAN IN ADJUVANT CHEMOTHERAPY IN THE
TREATMENT OF BREAST CANCER
Atakhanova N.E.
Almuradova D.M.
Ubaidullaev I.
Tashkent Medical Academy. Uzbekistan. Tashkent
Relevance. Breast cancer (BC) in terms of morbidity and mortality ranks first among all
malignant tumors in women and is not only an urgent medical, but also a social problem throughout
the world. The incidence of breast cancer (BC) in the world is growing steadily, including in the
Republic of Uzbekistan.
Purpose of the study. To study the long-term results of treatment of patients with resectable
forms of breast cancer (BC) after adjuvant chemotherapy (ACT) based on taxane drugs, depending
on the prevalence of the process and the molecular genetic subtype of the tumor.
Materials and methods. The study included 71 patients aged 28 to 60 years (mean age 43
years). The distribution by stages of the disease is presented as follows: Stage I - 19 patients, IIA
stage - 21, IIB stage - 12, IIIA stage - 19 patients. Luminal type A tumors were diagnosed in 13
patients (18%), luminal B - in 14 (20%), HER2-type - in 14 (20%), triple negative - in 30 (42%). In
the first stage of the combined treatment, all patients underwent surgical intervention in the volume:
radical Madden mastectomy or radical resection. 4 weeks after surgical treatment, the patients
began a-PCT according to one of the alternative regimens: AC (Cyclophosphamide 600 mg / m2 +
Doxorubicin 60 mg / m2), TC (Paclitaxel 175 mg / m2 + Carboplatin AUC 6) or AC-T ( 4 courses
of Cyclophosphamide 600 mg / m2 + Doxorubicin 60 mg / m2 and 4-courses of Paclitaxel 175 mg /
m2 mono). Further, if indicated, external beam radiation therapy was performed, followed by
hormone therapy and / or trastuzumab therapy.
Results. Currently, 58 patients are under observation, who have completed the entire
complex of treatment. The observation period is from 3 months to 3 years. No signs of disease
progression were observed in 16 of 17 patients at stage I of the disease, in 12 of 14 patients at stage
II a, in 8 of 11 patients at stage II b, in 8 of 16 patients at stage III a of the disease. In most cases,
progression occurred within a year after the end of treatment due to the appearance of distant
metastases. At the same time, it should be noted that almost all progressed patients with stage III of
the disease (i.e., with lesions of 4 or more regional l / s) belonged to the molecular genetic subtypes
of breast cancer (luminal type B, HER2-type, and triple-negative) and the use of only taxanes in this
situation did not lead to an improvement in long-term treatment results compared to standard
anthracycline followed by taxane regimens.
Conclusions. An interim analysis of the study demonstrates encouraging results of treatment
in patients with prognostic unfavorable forms of breast cancer in the case of a localized disease
(with a lesion of less than 4 L / y), which cannot be said about the more common process. In this
case, the use of adjuvant chemotherapy (a-PCT) based on taxane drugs did not lead to an
improvement in the long-term results of treatment compared to standard anthracycline followed by
taxane regimens.
Контакты: dilbardoc@mail.ru
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COMPARATIVE RESULT OF DIFFERENT POLYCHEMOTHERAPY SCHEMES IN
NEOADJUVANT MODE IN TREATMENT OF THREE NEGATIVE LOCALLY
ADVANCED BREAST CANCER
Atakhanova N.E.
Almuradova D.M.
Islamov S.
Tashkent Medical Academy. Uzbekistan. Tashkent
Relevance. Breast cancer (BC) ranks first in terms of the incidence of malignant neoplasms
among women. About 15–20% of breast cancer cases are triple negative (TNBC) subtype (ER / PR
/ HER2 - negative), characterized by a relatively high rate of progression and mortality. The aim of
this study was to study the efficacy of neoadjuvant polychemotherapy in the treatment of triplenegative locally advanced breast cancer.
Materials and methods. The study of locally advanced n = 60 patients with TNBC (T1N13, T2-4N0-3) was carried out in the conditions of the Tashkent City Branch of the Oncology. Before
the start of therapy, all patients underwent comprehensive examinations, including mammography,
ultrasound of the mammary glands with peripheral lymph nodes, trephine biopsy followed by
histological and immunohistochemical studies, confirming a triple-negative status. The same studies
were carried out after 3, 6 and 8 courses of chemotherapy. Patients underwent neoadjuvant
chemotherapy according to the scheme Cyclophosphamide 600 mg / m2 + Doxorubicin 60 mg / m2
- 4 courses, Paclitaxel 175 mg / m2 + Carboplatin mg / m2 - 4 courses, total 8 cycles - group A;
Docetaxel 75 mg / m2 + Carboplatin AUC6 or Paclitaxel 175 mg / m2 + Carboplatin AUC6 up to
cycle 8 - group B; according to the standard mode every 3 weeks. Each group includes 30 patients.
The result. All patients completed neoadjuvant chemotherapy. Evaluation of the effectiveness of nPCT was carried out on the basis of the results of the control examination, according to the data on
the degree of therapeutic pathomorphosis of the tumor and obtained as a result of histological
examination of the surgical material. When assessing the clinical response at the second checkpoint,
complete and partial regression in group B was recorded in 1 of 2 cases, respectively; in group A in 2 cases, partial regression, and complete regression was not noted. In addition to assessing the
effectiveness of n-PCT, we analyzed its side effects, which were observed in all patients.
Conclusions. The frequency of complete and partial regressions in the preliminary
assessment of the clinical response turned out to be better in group B. This contributes to the
reduction of the tumor, which allows performing organ-preserving surgery and maximizing the
preservation of healthy breast tissue.
Контакты: dilbardoc@mail.ru
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THE ROLE AND EFFECTIVENESS OF HER2 / NEU TARGETED THERAPY FOR
POSITIVE BREAST CANCER DEPENDING ON THE DURATION OF TRASTUZUMAB
APPLICATION
Atakhanova N.E.
Almuradova D.M.
Rakhmanova S.
Tashkent Medical Academy. Uzbekistan. Tashkent
Relevance. In the structure of oncological morbidity in women, breast cancer (BC) takes the
first place in almost all economically developed countries, including Uzbekistan. Thanks to
numerous publications in the press, discussions of the problem on television and radio, many
women are aware of the existence of breast tumors.
Purpose of the study. To estimate the duration of the relapse-free course of HER2 / neu
positive breast cancer depending on the timing of trastuzumab use.
Material and methods. In this study, we analyzed the data of histological,
immunohistochemical studies (determination of estrogen and progesterone receptors, HER2 / neu
protein, Ki67, BRCA1) and clinical characteristics of tumors in patients with a clinical diagnosis of
breast cancer. The average age of patients in this group was 44.7 ± 2.3 years. According to clinical
stages, patients were distributed as follows: stage IIa was noted in 12.5%, IIb - in 31%, IIIa - in
12.5%, IIIB - in 29%, IV (inflammatory cancer) - in 15%. Trastuzumab was prescribed to patients
with morphologically verified breast cancer, HER2 / neu positive status, confirmed by IHC or Fish
methods. At the first intravenous administration, the drug was prescribed at a loading dose of 8 mg /
kg, then 6 mg / kg. The first group of patients received 3 to 6 courses of trastuzumab the second
from 12 to 18 courses. Patients of both groups were comparable in terms of the stage of the disease
and treatment regimens. The combined treatment included PCT (neoadjuvant, adjuvant - AC +
taxanes), surgery, and radiation therapy.
Results. 60 patients with T2-4N1-3M0ct breast cancer received targeted trastuzumab
therapy. The first group consisted of 38 patients, the second - 22 patients, respectively. The median
time to disease progression in the first group was 17 months, in the second 38 months. Targeted
trastuzumab therapy in the amount of 12 courses showed a significant increase in the median time
to progression compared with 4-6 courses. Serious adverse events, primarily from the
cardiovascular system, were not observed.
Conclusions. Trastuzumab at the stage of adjuvant therapy demonstrates much greater
efficacy, reducing the risk of relapse by 35-50% according to studies. Therefore, in order to
improve treatment results and reduce mortality from breast cancer, it is important to provide
trastuzumab to all patients with operable breast cancer with overexpression of HER-2neu during
adjuvant therapy with the optimal duration of administration within a year.
Контакты: dilbardoc@mail.ru
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ABBREVIATIONS AND ITS PHILOLOGICAL PECULIARITIES
Ахмад К.Ш.
здобувач вищої освіти I курсу
Шестакова А.С.
здобувач вищої освіти I курсу
Науковий керівник – Ювковецька Ю.О.
кандидат філософських наук
Київський національний торговельно-економічний університет
Most authors interpret the sense of language from an intellectual position. It is viewed as the
result of accumulated knowledge about the language, formed as a result of practical activities. There
is, however, another opinion, according to which the feeling of language is an emotional experience
associated with a feeling of pleasure - displeasure in the design of a language utterance. This
opinion is similar to the interpretation of the feeling of language in literary criticism, where it is
associated with the concepts "beautiful - ugly", "sounds - does not sound". This point of view was
shared by N. V. Imedadze, P. M. Shelgunova.
MM Gokhlerner and GV Eiger resolve the question of the nature of the sense of language as
follows: “In the case of CH [the sense of language] we are dealing with a variety of intellectual
emotions ... that accompany the act of generating and perceiving speech, expressing the significance
for the subject ... This mechanism does not manifest itself explicitly when speech is carried out
smoothly, without difficulty. But as soon as an obstacle arises in the speech mechanism ... this
mechanism begins to act in the form of experiencing the relationship of verbal elements, which is
sometimes expressed in an emotional reaction of displeasure when meeting wrong. This immediacy
of denial creates the impression of the primacy of the emotional reaction, although it is secondary. "
As for the nature of the feeling of language, about which there are disputes to this day, even
KD Ushinsky defined its dual basis: “The gift of the word is a force innate in the human soul, and,
like any force, bodily or mental, does not grow stronger and develop otherwise than from exercise. "
“The gift of the word,” or “verbal instinct,” is how KD Ushinsky calls the phenomenon of the
feeling of the language.
The intellectual nature of the sense of language is confirmed by modern scientific
achievements in the field of intuition. At present, the prevailing opinion in science is that the basis
of intuition is the intense activity of consciousness, an intellectual process. This opinion is based on
an experimentally grounded general psychological theory. The main conditions leading to intuition
are called individual experience, knowledge, interests, needs, goals, and objectives that a person
sets for himself.
We believe that the sense of language is a special case of intuition along with the “sense of
form,” “the sense of color,” etc. In the scientific literature on the sense of language, the assessment
of the existing term is different. Thus, F. Kainz believed that the term “feeling” was not a good one,
since “the mental phenomenon he denotes cannot be considered a feeling in the proper sense of the
word. In the sense of language, “feeling” is rather subordinated to knowledge as its genetic product,
the emotional reaction is an accompanying element ”.
L. I. Bozhovich, on the contrary, finds this term very apt, since “this generalization is a
generalization of some vague impressions associated more with undifferentiated experience than
with the child’s conscious logical operation (therefore, the concept of feeling”, “intuition
"Language is appropriate here; it psychologically very accurately denotes the internally undivided,
emotional nature of this generalization)." In this case, we agree with the opinion of L. I. Bozhovich
and believe that the expression “sense of language” is a full-fledged term synonymous with
“linguistic intuition”.
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There is a tendency to narrow this concept down. So, M. M. Gokhlerner and G. V. Eiger
limit the functions of the sense of language to control and assessment of statements that do not
correspond to the predicted speech signal. ED Bozhovich gives counter-arguments to such a
limitation, referring to the research of into linguistics: “Let us recall that in the pre-speech period
there are phenomena that, being the initial moments of speech experience, can prepare for the
emergence of CH”. As examples, the child's ability to catch intonation, to imitate intonationally, to
designate a whole range of objects with one word, that is, to be able to generalize, and, finally,
along with speech control, word creation always coexisted, which was traditionally attributed to the
sense of language. Sometimes the sense of language, on the contrary, is expanded, identifying it
with linguistic competence, which A.P. Vasilevich regards as a fundamentally wrong decision:
linguistic competence is much broader and fully includes “linguistic flair”. In addition to
differences in volume, these concepts also differ in content. This is indicated by ED Bozhovich: "...
to act without reference to knowledge and unaccountably does not yet mean to act" by feeling ",
that is, intuitively, unconsciously, actions based on the knowledge that is not realized at the time of
speech are performed and automated."
Researchers of children's speech, who have repeatedly noted the presence of a sense of
language in children's speech, see the reason for its existence in the practical skills of the language:
"a sufficient volume of speech material is required in combination with the ability and tendency to
analyze it unconsciously."
In turn, the sense of language consists of certain components: phonetic, lexical,
grammatical, stylistic, spelling, etc., which are "relatively independent, but interact with each
other," as noted by MM Gokhlerner and GV Eiger. "Therefore, you can find people who have
mastered the language with a fairly well functioning control mechanism at the grammar and
vocabulary level and poorly functioning at the phonetic ... or stylistic level."
Philology is a set of humanities: linguistics, literary studies, folklore, textology, source
studies, rhetoric, paleography, etc., which study the spiritual culture of a nation or civilization
through linguistic and stylistic analysis of literary and other monuments.
Philology seems to be the foundation of a nation, just like a man without a head: we cannot
imagine a nation without language.This science is undoubtedly a codation, a guarantee of
development and productivity of the people.
We propose to consider the most primitive literary heritage of the people- proverbs, sayings,
fables, legends, tales. By the way, there is a special science that studies the above - paremiology.
It is the paramia that covers all the various subtleties of human life, such as: family and
social relationships, worldviews. It is they who provide various variations of the ancient on the
immortal, long-suffering people, together with its experience and knowledge.
Centuries passed, the people longed for development, not only physical but also mental. And
a science called philology appears. In this article special attention will be paid to English philology.
As we all understand, there is no better candidate for the position of English phlologist than
the English themselves, native speakers.
But it is very important not only to know this language yourself, but to be able to transfer
your knowledge in this area to a needy person interested in this.
The most important quality for a philologist is to be able to interest.
And what about a person who was not born in England or another English-speaking
country?
Here are a few steps that we believe are key to learning English philology:
1.
Study to understand the whole picture
The first step towards learning a language will be the smallest, but one of the key: learning
to understand the meaning of what a native speaker wants to say. This does not mean that you need
to know every word you use, no. you must understand the big picture of what was said.
Speech defects in a person studying a foreign language are a defect, while a native speaker
has an accent, special and beautiful, which many strive for. Moreover, you will face another
problem - the problem of accent.
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What you can interpret as a speech defect, for a native speaker - a beautiful and melodic
accent. do not worry about this, since a good accent is profitable, but you should learn how to
correctly and correctly pronounce the words, memorize exactly the correct form of pronunciation in
order to avoid mistakes later
2.
transformation of a draft into a clean copy
What it’s mean?
Getting rid of fear, inaccuracies, words of parasites, hesitation. in other words, improvement
of training navigation.
Moreover, philology is a very interesting subject and not conform to what we want to say.
English language is polysimic, so the spelling of the same words can have different meanings.
Also, the question about graphic abbreviations of words
The economy of writing materials and the amount spent on recording, at the nineteenth
century. They were deprived of the head factors, which dictated the speed of the grapheme word.
Some syllables could correct the finite stock with a fixed assimilation by a screw (this would be a
partial rate of a krapak). The medial part of the word was moving faster (this was the title before the
skipping). At the same time, when the places were assigned, their morphemes might have felt fast.
The same way as in old translations, in Latin monuments of the 19th century. Many words
were given to graphic speed, I want a big role in the selection of words, since they could speed up,
there was obviously the frequency of the texts. The very frequency of the coexistence of such
words, the repetition of such words was forgotten by those who, with their scientific education
without any difficulties, calmly read a dozen of them and quickly, because in those hours they were
literally transcendental in Latin.
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АПРИОРНАЯ ОЦЕНКА РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
УРАВНЕНИЯ АЛЛЕРА С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ
1Ахмедов

Фахраддин Шамиль оглы
Садеддин Сейди оглы

2Ахыев

Бакинский государственный университет
Азербайджанский государственный педагогический университет
1

2

В работе для уравнения Аллера общего вида рассматривается линейная нелокальная
краевая задача 1,2 следующего вида
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Здесь A0 t , x , A1 t , x , A2 t , x , A3 t , x , A4 t , x , K2,0 t , x , K1,1 t , x , K0,1 t , x   заданные n n -

матрицы; A0 , A2  Lp , nn D , т.е., с элементами из Lp D, 1  p   ; для A1 t , x, A3 t , x и
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Решение задачи (1)-(2), строчную n  мерную вектор-функцию z t , x  будем пологать
пространства
С.Л. Соболева W p2,,n1 D  , вектор-функций z  Lp , n D , обладающих
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W
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p ,n

D 
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zt , z x , ztx , zt 2 , zt 2 x  Lp,n D.

Действительно,

согласно

оператор V  V0,0 , V1,0 , V0,1, V1,1, V2,0 , V2,1  задачи (1)-(2) действует из
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интегро-алгебраической системы
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где V  V0, 0 , V1, 0 , V0,1 , V1,1 , V2, 0 , V2,1  - оператор эквивалентной задачи. Сначала получается
априорная оценка



 p ,n  D 

 M1 V 

 p ,n  D 

, M1  0,

для эквивалентной задачи (3), затем для основной задачи (1)-(2)
z W 2 ,1  D   M 2 Vz
p ,n

 p ,n  D 

, M 2  0,

(4)

где M 1 , M 2  постоянные коэффициенты, не зависящие от z W p2,,n1 D .
Теорема: Пусть для задачи (1)-(2) имеет место априорная оценка (4). Тогда, если эта
задача имеет решение, то это решение единственно.
Список литературы:
1. Нахушев А.М. Нагруженные уравнения и их приложения. - ДУ, 1983, т. 19, №1, с.
86-94.
2. Шхануков М.Х. О некоторых краевых задачах для уравнения третьего порядка,
возникающих при моделировании фильтрации жидкости в пористых средах. - ДУ, 1982, т.
18, №4, с. 689-699.
3. Ахмедов Ф.Ш. Оптимизация гиперболических систем при нелокальных краевых
условиях типа Бицадзе-Самарского. - ДАН СССР, 1985, т.283, №4, с.787-791.
4. Akhiev S.S. A priori estimate for discontinuous solutions of a second order linear
hyperbolic problem. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. 2010,
№23, pp.1-12.

85

Physical and mathematical sciences
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В работе рассматривается линейная нелокальная краевая задача управления
следующего вида

V3 z t, x  ztx t, x  zt, xA0 t, x  zx t, xA1t, x  zt t, xA2 t, x  z 0 ,0 A3 t, x 
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b0 u0 , b1 x, u1 , b2 t , u2 , bt , x, u3  - заданные n - мерные вектор-функции; b0 непрерывна по u0
на V0 ; b1 , b2 , b3 непрерывны по u1 на V1 , по u 2 на V2 , по u3 на V3 почти для всех x  X ,
t  T , t , x   D, соответственно, и для каждого u1 V1 , u 2  V2 , u3 V3 выполняются условия
b1 , u1   L p ,n  X ,

b2 , u2   L p ,n T , b3 ,, u3   Lp ,n D ; V0  R r0 , V1  R r1 , V2  R r2 , V3  R r3 -

заданные ограниченные выпуклые замкнутые множества;  0 ,0   заданная точка из D .
Подобные нелокальные краевые задачи можно встретить, например, в работах 1,2 ,
посвященных прикладным задачам. Частный случай краевой задачи (1)-(4) рассмотрен в  3 
для уравнения колебания струны.
Отметим, что u0 - управляющий r0 - мерный векторный параметр; u1 x, u2 t , u3 t, x управляющие, соответственно r1 - мерный, r2 - мерный, r3 - мерный, вектор-функции, причем
u1  L,r1  X , u2  L,r2 T , u3  L,r3 D, т.е., элементы из L  X , L T , L D ,
соответственно. На управляющие вектор-функции накладываются ограничения вида
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u0 V0 ; u1 xV1, п.в. x  X ;

u 2 t   V2 , п.в. t  T ; u3 t , xV3 ; п.в.

t , x   D.

(5)

Четверку u  u0 , u1 , u2 , u3  этих векторов, удовлетворяющих условиям (5) будем
называть допустимым управлением. Множество всех допустимых управлений обозначим
через U  .
g1 x   b1 x, u1 ( x) , g 2 t   b2 t , u2 (t ) ,
Отметим,
что
вектор-функции
g3 t , x  b3 t , x, u3 (t , x) принадлежат соответственно Lp ,n  X , L p ,n T , L p ,n D , в силу
наложенных условий на b1, b2 , b3 , u1, u2 , u3. Поэтому, в силу вышеналоженных условий
решение zt , x  z1 t, x,..., zn t , x, задачи (1)-(4),
соответствующее допустимому
управлению
будем
полагать
из
пространства
С.Л.
Соболева
u U  ,
Wp ,n D    z  Lp ,n D : zt , z x , ztx  Lp ,n D  .
Требуется минимизировать линейный функционал, определенный на решениях
z Wp,n D  краевой задачи (1)-(4), соответствующих выбранным допустимым управлениям

u U  :
m

S u    z  i ,  i ci' .

(6)

i 1

Здесь c1 ,..., cm - заданные постоянные n - мерные строчные векторы; 1 , 1 ,...,  m , m  
заданные точки из D;   - «штрих» означает транспонирование.
Оператор V  V0 ,V1,V2 ,V3  краевой задачи (1)-(4) действует из
Wp, n D  в
пространство  p , n D   R n  L p , n  X   Lp , n T   L p , n D  векторов b  b0 , b1 , b2 , b3 . Так что, с
помощью этого оператора краевую задачу (1)-(4) можем записать в виде одного
операторного уравнения
(7)
Vz  b, z Wp ,n D ,

с правой частью b  b0 , b1 , b2 , b3 .
Оператор Nz  zt0 , x0 , zx t0 ,, zt , x0 , ztx , осуществляет изоморфизм из Wp, n D  в

пространство  p , n D   R n  L p , n  X   Lp , n T   L p , n D  четверок векторов   0 , 1 , 2 , 3 

 4,5,6 .

С помощью этого изоморфизма введено понятие сопряженной задачи
интегро-алгебраической системы  4,5,6 

в виде

W0    ci ;

W1      i   ci ,   X ;

W2       i  ci ,  T ;

W3   ,      i   i   ci ,  ,   D

m

i 1

m

i 1

(8)
m

i 1

m

i 1

где
W  W0 ,W1,W2 ,W3   оператор, сопряженный к оператору V  V0 ,V1,V2 ,V3 
исходной задачи (1)-(4) или операторного уравнения (7), определенный на векторах
пространства  q , n D   R n  Lq , n  X   Lq , n T   Lq , n D ;  t   функция
  0 , 1, 2 , 3 
Хевисайда.
Используя решение    q , n D , сопряженной задачи (8) приращение функционала (5)
получено в надлежащем виде, а также получены необходимые и достаточные условия
оптимальности в виде условий максимума.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
УРАВНЕНИЯ АЛЛЕРА С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ
1Ахмедов

Фахраддин Шамиль оглы
Садеддин Сейди оглы
2Акперова Окюма Агаказым кызы
1
Бакинский государственный университет
2
Азербайджанский государственный педагогический университет
2Ахыев

В работе для уравнения Аллера общего вида рассматривается линейная нелокальная
краевая задача 1,2 следующего вида

V z t, x  z t, x  zt, xA t, x  z t, xA t, x  z t, xA t, x 
t2x

2,1

0

x

1

t

2

t, x D  T  X  t0 , t1  x0 , x1  ,

 ztx t , x A3 t , x   zt 2 t , x A4 t , x   b2,1 t , x, u5 t , x ,

(1)

V z t   z t, x    z t,  K t,  d  b t, u t , t T ,
t2

2, 0

0

2, 0

2, 0

4

X

V z x  z t , x   z  , xK  , xd  b x, u x, x  X ,
1,1

tx

2

0

1,1

1,1

3

(2)

T

V z x  z t , x   z  , xK  , xd  b x, u x, x  X ,
0,1

x

2

0

0,1

0,1

2

T

V1,0 z  zt t0 , x0   b1,0 u1 , V0,0 z  z t0 , x0   b0,0 u0 .

Здесь A0 t , x , A1 t , x , A2 t , x , A3 t , x , A4 t , x , K2,0 t , x , K1,1 t , x , K0,1 t , x   заданные n n -

матрицы; A0 , A2  Lp , nn D , т.е., с элементами из Lp D, 1  p   ; для A1 t , x, A3 t , x и

A4 t , x  существуют функции a1  Lp T , a3  Lp  X  и a4  L p  X , такие, что
A3 t , x   a3  x ,

A1 t , x   a1 t ,

A4 t , x   a4  x  почти всюду на D; K 2,0 t , Lq , nn  X , K1,1 , x  Lq , nn T ,
причем норма K 2,0 (t ,) q , X принадлежит L T ,

K0,1 , x  Lq , nn T  почти для всех

t , x  D,

а нормы K1,1 (, x) q,T и K 0,1 (, x)

принадлежат L  X , q  p ( p  1) ; b2,1 t , x, u5 , b2,0 t , u4 ,

q ,T

b1,1 x, u3 , b0,1 x, u2 , b1,0 u1 , b0,0 u0   заданные n - вектор-функции, определенные на DV5 ,

T  V4 , X V3 , X  V2 , V1 , V0 , соответственно и непрерывные по rk  мерным векторам
управления uk почти для всех t , x   D, k  0,1,2,3,4,5, а также g2,1 ,, u5  Lp, n D,
g2,0 t , u5  Lp , n T , g1,1 , u3  Lp, n  X , g 0,1 , u2   L p, n  X  для всех u5 V5 , u 4  V4 , u3 V3 ,

u2  V2 ; V5  R r5 ; V4  Rr4 ; V3  R r3 ; V2  Rr2 ; V1  Rr1 ; V0  R r0  заданные ограниченные
выпуклые, замкнутые множества.
На вектор-функции u5 t , x , u 4 t , u3 x , u2  x  , измеримые соответственно на
D, T , X наложены ограничения
u5 t , x V5 , п.в. t , x  D,
u4 t   V4 , п.в. t  T ,
(3)
u3 xV3 , u2 xV2 , п.в. x  X ,
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u1 V1 , u0 V0 .
Совокупность управлений
u  u0 , u1 , u2 x, u3 x, u4 t , u5 t, x, удовлетворяющих
ограничениям (3) будем называть допустимым множеством и обозначать U  , а каждое
управление u U   называть допустимым управлением.
Согласно наложенным условиям для вектор-функций g2,1 t , x   b2,1 t , x, u5 t , x ,
g2,0 t   b2,0 t , u4 t ,

g1,1 x   b1,1 x, u3 x , g0,1 x   b0,1 x, u2 x ,

выполнены

условия

g2,1  Lp , n D , g 2,0  Lp , n T , g1,1  Lp , n  X , g0,1  Lp , n  X . Поэтому, решение задачи (1)-(2),

строчную n  вектор-функцию z t , x  , для каждого u U будем полагать из пространства
С.Л.

Соболева

W p2,,n1 D 

вектор-функций

z  L p , n D  ,

обладающих

обобщенными

производными zt , zx , ztx , zt 2 , zt 2 x  Lp , n D .
Рассматривается задача минизации функционала
m

S u    z  i ,  i  ci

(4)

i 1

определенного на решениях z  W p2,,n1 D  задачи (1)-(2), соответствующих допустимым

управлениям u U . Здесь  i , i   D  заданные точки, ci  заданные постоянные строчные
n  векторы,    транспонирование.
В работе использован изоморфизм, осуществляемый оператором Nz  zt0 , x0 ,



 p , n D   R n  R n 

zt t0 , x0 , z x t0 , x , ztx t0 , x , zt 2 t , x0 , zt 2 x t , x  из W p2,,n1 D  в пространство

 L p , n  X  L p, n  X  L p , n T  L p , n D , векторов   0,0 ,1,0 ,0, 1 x ,1,1 x , 2,0 t , 2,1 t , x  3,4 .

С помощью этого изоморфизма для задачи оптимизации (1)-(4) введено понятие
сопряженной задачи в виде интегро-алгебраической системы.
m

m

W1,0    i  t0  ci ,

W0, 0   ci ,
i 1

i 1

W      
m

0,1

i 1

i

  ci ,

W      
m

1,1

i 1

i

 t0  i    c ,   X ,

W      
m

2, 0

i 1

i

   i    ci ,  T ,
(5)

W   ,     
m

2,1

Здесь

i 1

i

   i    i    ci ,  ,   D .

W  W0,0 ,W1,0 ,W0,1, W1,1,W2,0 , W2,1  

V  V0,0 , V1,0 , V0,1, V1,1, V2,0 , V2,1  основной

на

сопряженных

векторах

краевой

оператор,
задачи

сопряженный
(1)-(2),

к

причем

оператору
определен

  0,0 , 1,0 , 0,1 x , 1,1 x , 2,0 t , 2,1 t , x  пространства

 q , n D   R n  R n  Lq , n  X  Lq , n  X  Lq , n T  Lq , n D ,  t   функция Хевисайда.

Используя решение    q, n D  сопряженной задачи (5) для задачи оптимизации (1)-

(4) получено необходимое условие оптимальности управления
максимума.

u U  в виде принципа
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ В УМОВАХ
ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ
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к.фарм.н., доцент
Полуян С.М.
к.фарм.н., доцент
Погосян О.Г.
к.фарм.н., доцент
Національний фармацевтичний університет
Метою нашої роботи є аналіз самостійної роботи здобувачів на сучасному етапі та
визначення основних напрямів її удосконалення в умовах онлайн-навчання, підвищення
ефективності навчально-виховного процесу та формування конкурентоспроможного на
європейському ринку праці фахівця, що відповідає вимогам суспільства до вищої освіти
України на шляху європейської інтеграції.
Останнім часом у зв’язку з обмеженнями, які внесло поширення в усьому світі гострої
респіраторної хвороби CОVID-19, питання, пов’язані з онлайн-навчанням, набувають іншого
звучання. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій диктує зміни в організації
навчальної діяльності здобувачів вищої освіти. Велика роль тут відводиться викладачеві як в
підготовці та подачі навчального матеріалу, так і в організації самостійної роботи здобувача
[4, c. 43].
Значна увага приділяється організації та контролю самостійної роботи здобувачів.
Відомо, що при кредитно-модульній системі навчання скорочення обсягу аудиторної роботи,
відповідно підвищує значення та статус самостійної роботи. При цьому, активізація
самостійної роботи здобувача сприяє розширенню та закріпленню навчального матеріалу,
придбання нових професійних знань, розвитку креативності та інтерактивності, формуванню
практичних навичок. Самостійна робота сприяє розвитку умінь здобувача працювати з
науковою літературою та інформаційними ресурсами. Особливе значення при організації
самостійної роботи в умовах онлайн-навчання має мотивація здобувачів. Прийнято
розрізняти зовнішню, внутрішню і процесуальну мотивацію. При сучасному розвитку ринку
праці основне навантаження лягає на використання процесуальної мотивації, заснованої на
розумінні здобувачами корисності та значимості роботи, яку виконуєш. Тому методичний
зміст самостійної роботи студентів має орієнтуватися на рішення майбутнім фахівцем
конкретних практичних проблем з використанням інструментарію з різних областей знань.
У даному випадку неоціненна роль використання комплексних завдань, в процесі
використання яких, студент може продемонструвати не тільки академічні знання і
нетрадиційні підходи та новаторське мислення. Крім традиційних форм організації
самостійної роботи, можна використовувати такі як: підготовка до ділової гри, дебатів,
рецензування студентських робіт самими здобувачами, складання глосарієв, підготовка та
написання наукових оглядів, тез та ін. Посилення ролі самостійної роботи диктується
сучасним педагогічним менеджментом. Так, наприклад, при організації навчання за
кредитно-модульною системою самостійна робота студента розписана в робочій програмі,
сілабусі, які входять до документації навчально методичного комплексу [1, c.123]. Де
визначені всі параметри даного процесу, питання для вивчення, літературні та інтернетджерела, а також контролюючі завдання, графік консультацій по самостійній роботі,
адаптований під онлайн-навчання. Все це оптимізує пізнавальну діяльність та самостійність
здобувача. Для правильного ефективного планування та організації самостійної роботи
здобувача необхідно:
забезпечити навчально-методичну підтримку та індивідуальність завдань для
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самостійної роботи;
розробити поточний та кінцевий форми контролю;
встановити час консультацій по самостійній роботі здобувача.
Крім того, важливим є встановлення вимог та загальних очікувань, викладач повинен
націлити здобувача:
на необхідність виконання домашніх завдань;
на дотримання термінів виконання завдань;
на підготовку та відповідальність.
Решта години самостійної роботи повинні підтверджуватися завданнями викладача
(консультанта), які вимагають від здобувачів щоденної самостійної роботи. Основні зусилля
викладача в умовах онлайн-навчання повинні бути спрямовані на виконання вимог
загальнообов’язкового стандарту та відповідну організацію самостійної роботи, яка полягає
у:
- формуванні високого ступеня самоосвіти здобувачів, засновану на мотивації їх до
виконання самостійної роботи;
- ефективному плануванні та організації самостійної роботи здобувача, в залежності
від курсу та спеціальності;
- посиленні та активізації стимулюючої та консультаційно-методичної ролі викладача;
- інформаційній та методичній підтримці здобувачів, використанні комп'ютерних
технологій та інтерактивних методів;
- побудові довірчих та партнерських відносинах між здобувачами.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння здобувачем навчального матеріалу в
час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Співвідношення
обсягів аудиторних занять і самостійної роботи здобувачів визначається з урахуванням
специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення та дидактичної
мети в реалізації освітньо-професійної програми.
Зміст самостійної роботи з кожної навчальної дисципліни визначається робочою
навчальною програмою з дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.
Самостійна робота здобувачів забезпечується всіма навчально-методичними засобами,
необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми:
підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій,
інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін [2, c.43].
Здобувачам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова
література та періодичні видання. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів
повинне передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань та ін.).
Викладач визначає обсяг та зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами
навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового
контролю, здійснює діагностику якості.
Самостійну роботу слід вважати важливим компонентом і у науково-дослідницькій
роботи здобувачів. Це сприяє розвитку інтелекту, формуванню творчого мислення молоді.
У навчальній роботі вищих навчальних закладів в умовах онлайн-навчання має
домінувати орієнтація на процеси самореалізації та самоорганізації кожного здобувача.
Оволодіння високим рівнем ефективності і організації самостійної пізнавальної діяльності,
усвідомлення її суті та закономірності – це один з основних шляхів удосконалення процесу
навчання та розвитку особистості. У процесі цілеспрямованої та систематичної самостійної
діяльності здобувачі набувають досвід самостійно працювати [3, c.496].
Список літератури:
1. Ефективність навчання студентів : навчальний посібник / В. І. Євдокимов, Г. Ф.
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2. Кайдалова, Л. Г. Методика проведення занять у вищому навчальному закладі:
метод. реком. для викладачів / Л. Г. Калайчева, О. О. Тєлєжкіна, С. М. Полуян та ін.– Х. :
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЛОИДОВ МЕТАЛЛОВ НА
СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ
Ахтамов Д.Т.
Мухиддинов Б.Ф.
Турдиева О.Д.
Саъдуллаев Ш.М.
Навоийский государственный горный институт
210100 г. Навои, Республика Узбекистан
В настоящее время мировой металлофонд достигает более 10 млрд тонн. Республика
Узбекистан - одна из крупных газодобывающих стран мира. На ее территории
функционирует более 1250 газовых скважин. Газодобывающая промышленность связана с
потреблением огромного количества металла, который по своей природе подвержен
коррозии. Коррозия происходит при подготовке к добыче газа, в процессе его переработки и
транспортировки. На газовых месторождениях используется, в основном, углеродистая сталь
импортной поставки [1].
Убытки, вызываемые коррозией металлов в процессе их длительного хранения,
транспортирования и эксплуатации, составляют до 4-5% внутренного национального
продукта промышленно развитых стран. В США потери составляют более 80 млрд долларов,
в Германии – 50 млрд евро, или 4% от общего произведённого национального продукта, в
Японии – около 40 млрд долларов в год. Коррозионные разрушения деталей машин и
механизмов, газового и нефтяного оборудования при хранении и эксплуатации снижают
надёжность работы и сокращают срок их службы, продукты коррозии и удаляемые с
металлических поверхностей защитные материалы попадают в окружающую среду и
загрязняют её. Известно, что природа и концентрация галоидов металлов различно влияют на
скорость коррозии металлов. Поэтому исследование влияния природы и концентрации
галоидов металлов на коррозию металов является актуальными с точки зрения экономики и
экологии.
В данной работе приводятся результаты исследования влияния природы
и
концентрации галоидов металлов на скорость коррозии металлов гравиметрическим
методом.
Нами исследованы влияния температуры, продолжительности экспозиции, а также
концентрации хлоридов натрия, калия, магния, кальция, железа, алюминия на скорость
коррозии металлов.
Анализ результатов исследования показывает, что с увеличением
концентрации хлоридов металлов скорость коррозии металлов возрастает.
Также
подробно исследованы влияния концентрации хлористого алюминия,
температуры раствора и продолжительности экспозиции на скорость коррозии металлов,
результаты которых приведены в табл.1. Анализ результатов исследования (табл.1)
показывает, что с увеличением концентрации хлористого алюминия скорость коррозии
металлов возрастает. Например, в присутствии 0,1 масс.% хлористого алюминия при 200С
(время экспозиции 72 час) скорость коррозии металлов 0,418.10-7 г/м2∙ч, при таких же
условиях в присутствии 5,0 масс.% скорость коррозии металлов 1,125.10-7г/м2∙ч, значит с
увеличением концентрации хлористого алюминия скорость коррозии возрастает примерно в
2,69 раза.
Также исследованы влияние температуры раствора на скорость коррозии металлов в
интервале температур 20-60 оС, результаты которых приведены в табл. 1. Выявлено, что с
возрастанием температуры возрастает скорость коррозии. Например, в прису-тствии 1,0
масс.% хлорида алюминия при 20оС скорость коррозии металлов 0,86.10-6 г/м2∙ч, а при 40 и
60оС в присутствии хлорида алюминия при такой же концентрации скорость коррозии
составляет 1,11.10-6 г/м2∙ч и 1,59.10-6 г/м2∙ч, соответственно.
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№

1.
2.
3.
4.

Таблица 1
Влияние температуры и концентрации раствора хлористого алюминия на скорость
коррозии (рН=7)
Время
Температура 0С
Название
Концентраци
экспозиции,
20
40
60
металл
я раствора,
час
галоида
%
СК, г/м2.ч
Хлорид
алюминия
Хлорид
алюминия
Хлорид
алюминия
Хлорид
алюминия

0,1

72

0,42.10-6

0,53.10-6

0,73.10-6

0,5

72

0,75.10-6

0,87.10-6

0,89.10-6

1,0

72

0,86.10-6

1,11.10-6

1,59.10-6

5,0

72

1,12.10-6

1,42.10-6

2,2.10-6

Также исследовано влияние концентрации галоидов металов на скорость коррозии
металлов, результаты которых представлены в табл.2.
Таблица 2
Сравнительные данные влияния природы галоидов металлов на скорости коррозии
металлов
Время
КонценСодержаэкспози-ции,
№
Название раствора
трация
ние галоСК, г/м2.ч
час
раствора, % ида, %
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

Йодид натрия
Бромид натрия
Хлорид натрия
Хлористое железо
Хлорид магния
Хлорид кальция
Хлорид алюминия

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

84,7
77,6
60,6
55,9
74,7
60,0
79,8

96
96
96
96
96
96
96

0,18.10-6
0,25.10-6
0,31.10-6
1,44.10-6
1,58.10-6
1,72.10-6
1,85.10-6

Резюмируя, полученные результаты, сравнивая влияние природы галоидов металлов
на скорость коррозии металлов, установлено, что с возрастанием электроотрицательности
ряда галоидов NaCI>NaBr>NaJ скорость коррозии металлов возрастает. Например, в
присутствии 5,0 масс.% при 20 oС скорость коррозии металлов в присутствии бромида и
йодида натрия составляет 0,18.10-6г/м2∙ч и 0,25.10-6г/м2∙ч (время экспозиции 96 час), при
таких же условиях в присутствии 5,0 масс.% скорость коррозии раствора хлористого натрия
- 0,31.10-6г/м2∙ч.
Также проанализированы результаты коррозии по содержанию хлора (табл.2)
которые показывают, что с увеличением содержания хлора в ряде галоидов металлов
скорость коррозии металлов возрастает.
Таким образом, на основании результатов исследования
установлено что с
увеличением содержание хлора скорость коррозии металлов возрастает.
Список литературы:
1. Ф. Мухиддинов., А. Г. Махсумов., А.Т.Умирзаков., К.Ш.Хамраев. Влияние
ацетиленовых спиртов на коррозию металлов. «Горно-металлургический комплекс
достижения, проблемы и перспективы инновационного развития» Республиканской научно технической конф Навоий 2016 й 332-б.
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During the calibration process, global changes are made to the model when attempts to
calibrate with local modifications and changes in parameters do not give definite results.At the
same time, global changes in the model often lead to deviations from real data.For the adequacy of
the calculations, it is also necessary to take into account the multiplier effect of the impact of
innovation on the economy.[1, p. 2]
Let's compare the results obtained by making local changes in the production function
(Cobb-Douglas) to determine the indicators of the regional economy (in our example, the economy
of Azerbaijan), which more accurately reflect reality.The proposed model allows you to analyze
problems both in the medium and long term.The modernized Cobb-Douglas production function
using production agents can be represented as follows.
K2+ K1
Y=A(Ld )α ( 2 )β eλt
(1)
where, A- technological coefficient, α≥0 coefficient of labor elasticity, β≥0 coefficient of
capital elasticity;K1 and K2 - average annual cost of fixed assets at the beginning and end of the year
respectively;Ld - salary (nominal salary according to types of economic activity, in manats); t –
time; λ -production growth rate due to technological progress.
To describe reality, the capital indicator (K), which is one of the factors of production in the
model, is taken as the “average annual cost of fixed assets” ((K2 + K1) / 2).At the same time, instead
of the average number of employees, nominal wages were taken (by type of activity).As you can
see, formula (1) takes into account the demand for factors of production in the previous period.
If in the previous production periods no investments were made in factors of production,
then e0 = 1.This shows that science and innovation do not affect production.However, capital
investments are made every year (large or small).As a result, we get a production function of
assembling intelligent components that positively affect the final product produced by the sector.It
should be noted that it is difficult to determine the contribution of technological progress to
economic growth[2, p. 81].
Firstly, technical progress is a very long-term factor, the results of which are difficult to
observe in the short and medium term.
Second, technical progress is indirectly manifested as an external (exogenous) factor of
economic growth, as a factor in improving the quality of production factors.
Therefore, attempts to calculate the contribution of technological progress to production
using the "residual methods" in the study allowed to obtain more accurate results. In the
calculations, the economy of Azerbaijan was analyzed in the form of 15 sectors, identified using the
Delphi method [3, p. 1].A Cobb-Douglas production function was created for each aggregated
sector.
For example, after calibration for the “agricultural sector”, the production function of CobbDouglas will be as follows:
Y = 3,514893×L0,473503×K0,526497 (2)
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As a result of the calibration, the calculated values of the coefficients α (α = 0.473503) and β
(β = 0.526497) for the “agriculture sector” more accurately reflected reality.The difference between
the calculated and actual indicators in this area (decreased from 16% to 10%) decreased to 6%.The
calculation results for other sectors of the Azerbaijani economy are shown in Table 1
Table 1. Reduction of the difference between the estimated level of gross output and actual
indicators by industry as a result of calibration
Before
After
Economic sectors
calibration
calibration
1. Agriculture, hunting and forest products
16%
.
10%
2. Fishandfishingproducts
27%
.
20%
3. Products of the mining industry
38%
.
36%
4. Manufacturingindustry
24%
.
12%
5. Electricity, gasandwater
32%
.
27%
6. Construction
13%
.
12 %
7. Tradeservices
20%
.
14%
8. Services of hotels and restaurants
23%
.
14 %
9. Transport, postalandcommunication
24%
.
19%
10. Financial, insurance and pension
25%
.
20%
services
11. Real estate, lease and other commercial
32%
.
10 %
services
12.Services in public administ. defense,
18%
.
6%
social insurance
13. Educational services
18%
.
14%
14. Health and social services
27%
.
16%
15. Utility and other services
36%
.
20%
Total on the economy of Azerbaijan
29 %
.
17%
As a result of calibration, the calculated indicators approached the actual ones by 12%, and
also had qualitative changes.
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АПРИОРНАЯ ОЦЕНКА РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЛИНЕЙНОЙ
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В работе для уравнения Аллера общего вида рассматривается линейная нелокальная
краевая задача 1,2 следующего вида

V z t, x  z t, x  zt, xA t, x  z t, xA t, x  z t, xA t, x 
t2x

2,1

0

x

 ztx t , x A3 t , x   zt 2 t , x A4 t , x   g2,1 t , x ,

1

t

2

t, x D  T  X  t0 , t1  x0 , x1  ,

(1)

V z t   z t, x    z t,  K t,  d  g t , t  T ,
t2

2, 0

0

2, 0

2, 0

X

V z x  z t , x   z  , xK  , xd  g x, x  X ,
1,1

tx

2

0

1,1

(2)

1,1

T

V z x  z t , x   z  , xK  , xd  g x, x  X ,
0,1

x

2

0

0,1

0,1

T

V1,0 z  zt t0 , x0   g1,0 , V0,0 z  zt0 , x0   g0,0 .
Здесь A0 t , x , A1 t , x , A2 t , x , A3 t , x , A4 t , x , K2,0 t , x , K1,1 t , x , K0,1 t , x   заданные n n -

матрицы; A0 , A2  Lp , nn D , т.е., с элементами из Lp D, 1  p   ; для A1 t , x, A3 t , x и

A4 t , x  существуют функции a1  Lp T , a3  Lp  X  и a4  L p  X , такие, что
A3 t , x   a3  x ,

A1 t , x   a1 t ,

A4 t , x   a4  x  почти всюду на D; K 2,0 t , Lq , nn  X , K1,1 , x  Lq , nn T ,

K0,1 , x  Lq , nn T  почти для всех t , x   D, причем норма K 2,0 (t ,) q , X принадлежит L T ,
а нормы

g1,1 x ,

K1,1 (, x) q,T и

K 0,1 (, x)

q ,T

принадлежат L  X , q  p ( p  1) ; g 2,1 t , x , g2,0 t ,

g 0,1 x , g1, 0 , g0,0  заданные n - векторы, такие, что g2,1  Lp , n D , g 2,0  Lp , n T ,

g1,1  L, p , n  X , g0,1  L, p , n  X .
из

Решение задачи (1)-(2), строчную n  мерную вектор-функции z t , x  будем пологать
пространства
С.Л.Соболева W p2,,n1 D  , вектор-функций z  Lp , n D , обладающих

обобщенными

производными

наложенным условиям

W p2,,n1 D  в пространство

zt , z x , ztx , zt 2 , zt 2 x  Lp,n D.

Действительно,

согласно

оператор V  V0,0 , V1,0 , V0,1, V1,1, V2,0 , V2,1  задачи (1)-(2) действует из

 p , n D   R n  R n  L p , n  X  L p , n  X  L p , n T  L p , n D 

g  g0,0 , g1,0 , g0,1 x , g1,1 x , g 2,0 t , g 2,1 t , x .

векторов
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На

основе

изоморфизма,



осуществляемого

zt t0 , x0 , z x t0 , x , ztx t0 , x , zt 2 t , x0 , zt 2 x t , x  из W

2 ,1
p ,n

D 

оператором

в пространство

Nz  zt0 , x0 ,

 q,n D 

векторов

  0,0 ,1,0 ,0, 1 x ,1,1 x ,2,0 t ,2,1 t , x  3,4 вводится понятие сопряженной задачи в виде
интегро-алгебраической системы
W   ,    q ,n D ,

(3)

где W  W0,0 ,W1,0 ,W0,1 ,W1,1 ,W2,0 ,W2,1  - оператор сопряженной задачи, определенный на

сопряженных

  0,0 , 1,0 , 0,1  , 1,1  , 2,0  , 2,1  ,  

векторах

 q ,n D   R n  R n  Lq , n  X   Lq ,n  X   Lq ,n T   Lq ,n D  а

правая

часть

пространства

   0,0 ,  1,0 ,  0,1  ,

 1,1  ,  2,0  ,  2,1  ,   есть некий вектор из  q,n D. Для сопряженной задачи (3) получена
априорная оценка



 q ,n  D 

 M W

 q ,n  D 

, M  0,

(4)

где M  постоянный коэффициентом, не зависящий от    q ,n D .
Теорема 1: Пусть для задачи (3), сопряженной к основной задаче (1)-(2),
справедлива априорная оценка (4). Тогда, если задача (3) имеет решение, то это решение
единственно.
Теорема 2: Если для сопряженной задачи (3) справедлива априорная оценка (4), то
основная задача (1)-(2) имеет хотя бы одно решение.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Байкожин Наятолла Абдуллаевич
Кызылординский университет имени Коркыт-Ата, магистрант
Ежегодно в мире производится более 150 тонн серной кислоты, основная масса
которой используется для производства минеральных удобрений и переработки нефти и
нефтепродуктов. Серная кислота также используется в металлургии, красителях и
лекарствах, другие кислоты и соли в лабораторной практике в качестве окислителей и
дегидраторов. В настоящее время серную кислоту получают двумя способами. 200-летний
азотистый метод и метод взаимодействия, возникший в конце 19-го и начале 20-го веков
В любом случае, первым шагом в производстве серной кислоты является сжигание
пирита для получения диоксида серы. После очистки диоксида серы его окисляют до трех
оксидов серы и смешивают с водой для получения серной кислоты.
Пирит для производства серной кислоты встречается в природных сернистых и
сульфидных рудах. Среди них большое значение имеет железный пирит-пирит FeS2. В
природе она располагается в массивных плотных слоях, которые дробятся и получаются в
виде мелких кусочков.
4FeOS2+11O2=2Fe2O3+8SO2+Q
- реакция экзотермическая, необратимая, некаталитическая, гетерогенная.
Эта реакция полностью используется для получения серы SO2 в Пирите и должна
проводиться в условиях, когда реакция протекает быстро. Производительность печи
увеличивается с увеличением скорости реакции огня. Это достигается за счет использования
оптимальных условий для данной реакции.
Измельчение пирита - измельчение до оптимального размера, увеличение площади
его контакта с кислородом воздуха. Частицы не должны быть крупными, иначе они будут
гореть только на поверхности, оставляя непрореагировавший пирит внутри, что приведет к
выходу сырья из строя. Но они не должны быть слишком малы, так как в этом случае
происходит уплотнение слоя, через который кислород практически не проходит и площадь
контакта уменьшается, что приводит к снижению скорости реакции.
Обогащение кислородом воздуха увеличивает концентрацию реакционноспособных
веществ, что способствует увеличению скорости реакции.
Для увеличения скорости горения пирита используется принцип противотока, т. е.
измельченный пирит помещают сверху печи, а обогащенный кислородом воздух подают
снизу. Воздух продувается через ряд трубок под определенным давлением, которые
регулируются таким образом, чтобы частицы пирита не рассеивались и не сжимались.
Частицы останавливаются и создают иллюзию кипящей жидкости. Поэтому такой слой
мелких частиц называется кипящим. Таким образом, площадь контакта пирита и кислорода
увеличивается, каждая твердая частица промывается воздухом, скорость реакции
увеличивается. Раньше этот процесс занимал 5-6 часов, теперь он занимает несколько
секунд.
Поддержание определенной температуры считается оптимальной температурой
800°С. При этой температуре увеличивается число активных молекул, увеличивается
скорость реакции с достаточной кинетической энергией. Однако реакция экзотермическая,
сопровождается выделением тепла, т. е. температура повышается и частицы пирита
синтезируются. Чтобы предотвратить это, избыточное тепло удаляется. Трубки помещают в
реакционный аппарат и подают в него холодную воду. При нагревании вода поглощает
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избыточное тепло и превращается в водяной пар, который используется для выработки
электроэнергии или для других целей. Процесс горения пирита непрерывен и
механизирован. Пирит транспортируется ленточным конвейером в бункер, а оттуда в печь.
Остаток, образующийся в процессе обжига, частично транспортируется печным газом и
частично удаляется через боковое отверстие печи.
Печной газ, полученный при сжигании пирита, содержит такие примеси, как Fe2O3,
N2, O2, Cu, Ag, Zn, As, водяной пар. Поэтому газ сначала должен быть очищен от пыли. Это
делается с помощью циклонных и электростатических фильтрующих устройств. Во-первых,
газ направляется в циклон для удаления крупной пыли. Он состоит из двух
штабелированных цилиндров. Газ подается сбоку во внешний цилиндр и движется по
спирали сверху вниз. Под действием центробежной силы частицы пыли проходят через
стенки внешнего цилиндра и затем удаляются. Очищенный газ выходит из установки через
внутренний цилиндр. Циклон - это простое и экономичное устройство, но оно не удаляет газ
из пыли. Газ очищается от мелкой пыли в электрофильтре. Он состоит из небольших сетей с
проволокой между ними. К нему подключен высоковольтный ток (60 000 в). В этом случае
провод заряжается "-", сетка "+". Газ поступает из-под камеры. Под действием сильного
электрического поля частицы пыли ионизируются и притягиваются к сеткам.
Там они теряют заряд и попадают в специальный бункер.Но газ все равно насыщается
водяным паром, поэтому его направляют в сушильную башню. Сушильная башня заполнена
керамическими кольцами для увеличения площади контакта между газом и
концентрированной серной кислотой. Сернистый газ распыляется в башню снизу, а
концентрированная серная кислота сверху (принцип обратного тока). Кислота, которая
осушает кольца, образует пленку на их поверхности. В этом случае площадь контакта
кислоты и газа увеличивается в несколько раз.
Перед началом реакции окисления сернистого газа необходимо нагреть газовую
смесь, так как она охлаждается в процессе очистки. Очищенный газ нагревается в
теплообменнике с использованием тепла II стадии процесса. Поэтому теплообменник
помещается перед коммуникационным устройством. Горячий газ из устройства связи
проходит по трубам теплообменника, а между ними нагретая смесь газов проходит в
обратном направлении. Таким образом, происходит теплообмен между продуктами реакции
и исходными материалами, поступающими в контактный аппарат.
Стадия II производства серной кислоты - это окисление диоксида серы до диоксида
серы.
2SO2 + O2 → 2SO3 + Q
- экзотермические, обратимые, каталитические, гетерогенные реакции под действием
катализатора сопровождаются уменьшением объема.
Используя принцип Ле Шателье, мы находим оптимальные условия для его
протекания. Повышение температуры сдвигает равновесие влево, то есть вызывает
разложение диоксида серы. Поэтому процесс следует проводить при низких температурах.
Кроме того, если его не нагревать, то скорость реакции, то есть скорость достижения
равновесия, будет очень низкой. Окисление наблюдается только при температурах выше
400°С.
Процесс осуществляется на цилиндрическом устройстве. Катализатор находится на
специальных полках. Между полками с катализатором расположены теплообменные трубки.
Кроме того, одновременно решается задача нагрева сернистого газа и охлаждения
сернистого газа до требуемой температуры (принцип теплообмена).
Стадия III-поглощение диоксида серы
SO3 + Н 2О → Н 2ЅО4 + Q
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- реакция экзотермическая, необратимая Т менее 300°С, некаталитическая.
Поглощение сернистого газа происходит в абсорбционной башне, заполненной
керамическими кольцами. Газ подается снизу, а сверху распыляется 98% серной кислоты.
Сернистый газ не может быть поглощен водой, потому что на нем всегда есть пар, который
образует очень стабильный сернокислый туман с сернистым газом, который не поглощается
водой. Процесс осуществляется в специальных абсорбционных башнях, похожих на
сушилки. В этом случае используется принцип противотока - диоксид серы подается снизу, а
серная кислота течет сверху вниз.
Продуктом взаимодействия концентрированной серной кислоты с диоксидом серы
является раствор диоксида серы в олеуме-серной кислоте. В отличие от концентрированной
серной кислоты, олеум выделяет сильный дым - образуется двуокись серы. Олеум хранится и
транспортируется в стальных резервуарах. При комнатной температуре сталь устойчива к
воздействию концентрированной серной кислоты и диоксида серы.
Сернокислотные заводы могут нанести значительный ущерб окружающей среде. Для
предотвращения этого выхлопные газы тщательно очищаются от диоксида серы, диоксида
серы и других вредных примесей. С каждым годом все больше внимания уделяется вопросам
экологии. Единственным предприятием по производству серной кислоты в Республике
Казахстан является ТОО "СКЗ-U". Эта компания является единственной уранорудной
компанией АО "Казатомпром". ТОО " СКЗ-U " включает в себя сернокислотный завод,
энергетический комплекс, вспомогательные агрегаты, коттеджный поселок, солнечную
электростанцию. Технологический процесс заключается в следующем. -Химия (MECS)
осуществляется одновременно с помощью нагретого под высоким давлением
парогенератора. Расчетная производительность 1500 МТД (100% H2SO4) 24 часа в сутки.
Производительность может составлять 50-110% от отчета. Установка производит
нагретый пар при температуре 4000С, высоком давлении 43 бар (атм). Расчетная
производительность-80 000 кг/ч. Процесс окисления и абсорбции при получении серной
кислоты из серы очень экзотермичен. Выделяющееся избыточное тепло используется для
производства нагретого пара высокого давления в котлах, экономайзерах и паровых
нагревателях. Этот процесс позволяет превращать диоксид серы в серную кислоту с
эффективностью 99,7%. Отходы установки включают в себя топливный газ и оборотную
воду, используемую из котлов и градирен. Процесс окисления и абсорбции при получении
серной кислоты из серы очень экзотермичен. Полученное избыточное тепло используется
для получения нагретого пара высокого давления в котлах, экономайзерах и паровых
нагревателях. Основными стадиями технологического процесса являются сжигание серы (ов)
на воздухе с получением диоксида серы (SO2), добавление диоксида серы с кислородом (O2)
с образованием диоксида серы (SO3) и добавление Н2О с водой с получением раствора
серной кислоты (H2SO4). Происходит следующая химическая реакция:
S + O2SO2
SO2 + ½ O2 SO3
SO3 + H2O  H2SO4
Первичная твердая сера, подлежащая плавке, переносится в плавильный сосуд 503В1,
где ее смешивают с помощью смесителей 503МХ1 и 503МХ2. Открытый атмосфере,
прямоугольный, частично облицованный кислотостойким кирпичом, бетонный резервуар
представляет собой плавильный сосуд с плоской стальной крышей, внутренней шириной
4200 мм, высотой 3 500 мм и длиной 12 000 мм. Резервуар имеет бетонный пол и толщину
стен 450 мм; верхние 750 мм каждой стены покрыты кислотоупорным изоляционным
кирпичом толщиной 70 мм. Рабочий объем сосуда составляет около 141 м3.
Сосуд оснащен двумя смесителями (скорость вращения 503МХ1 87 об / мин и
скорость вращения двигателя 503МХ2 68 об / мин) и съемной подвесной трубой,
сгруппированной в три секции, сгруппированные в три группы, включая обогащенный пар
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низкого давления (3,5). бар мин.).
В нижней части вертикальной стенки предусмотрена сливная труба для слива бака.
Верхняя крышка имеет вентиляционное отверстие для впуска воздуха и одно для всасывания
пара / выхода воздуха. Всасывание и выпуск из емкости происходит за счет эффекта
всасывания, когда на поверхности существующей жидкости появляется высокая температура
(140 градусов). Такая циркуляция предотвращает увеличение концентрации взрывоопасных
газов в атмосфере сосуда (особенно H2S, нижний предел взрывоопасности в воздухе
составляет 3,2%); Эти вещества выделяются при растворении серы, поскольку они
присутствуют в сырье в качестве добавок.
Кроме того, верхняя крышка обеспечивает вход для расплавленной серы, которая
используется при первоначальном наполнении и соединении сосуда. Все впускные отверстия
снабжены оболочкой, которая преобразует обогащенный пар под давлением 3,5 бар.
Открытый для атмосферы прямоугольный бетонный резервуар со стенкой,
заполненной кислотостойким кирпичом, с плоской стальной крышей, внутренней шириной
4200 мм, высотой 3500 мм и длиной 6000 мм является промежуточным сосудом. . Резервуар
имеет бетонный пол и толщину стен 450 мм; верхняя часть каждой стены покрыта 70 мм
кислотоупорным изоляционным кирпичом толщиной 750 мм. Производительность рабочего
объема составляет около -71 м3. Верхняя крышка имеет отверстие для куска серы и
прямоугольные люки для установки 503P1 А/В.
Вертикальные насосы 503P1 A / B (для каждого фильтра) имеют погружной тип, с
наружной мембраной и давлением 2,5 бар. превращается в обогащенный пар.
Эти насосы подают жидкую серу на фильтры 503F A / B; часть отфильтрованной
серы отводится в резервуар для хранения жидкой серы с помощью регулирующего клапана
503V4 A / V (для поддержания уровня серы в резервуаре), оставшийся поток возвращается в
резервуар.
Имеется система предварительной фильтрации, состоящая из бака 503В3, смесителя
503МХ4 и насоса 503P2. Эта система позволяет дозировать предварительный фильтр 503V3
вручную на начальном этапе.
Для поддержания температуры резервуар оснащен четырьмя нагревательными
гофрированными трубками, по которым циркулирует пар под давлением 3,5 бар. Резервуар
предварительной фильтрации, расположенный рядом с промежуточным резервуаром, имеет
бетонный пол и толщину стенок 450 мм.
Его размеры составляют внутреннюю ширину 4200 мм, высоту 3500 мм и длину 5100
мм; в одной из сторон бетонной стенки резервуара предусмотрено отверстие, которое
используется при его заполнении. Рабочий объем резервуара составляет около 60 м 3. Бак
имеет один вертикальный насос (503Р2) погружного типа, который преобразует
обогащенный пар под давлением 2,5 бар.
Кислотность сырья нейтрализуют добавлением загрузчика 503В2 и шнекового
транспортера 500СР1 в необходимом количестве Ca(OH)2. нейтрализация остатков серной
кислоты происходит в следующей жидкой фазе:
H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2 x H2O
После нейтрализации образуется сульфат натрия, который удаляется фильтрацией.
Количество используемого материала должно быть в два раза больше стехиометрического.
Поэтому, принимая во внимание скорость первоначального переноса серы (FS (к /ч)) при ее
кислотности (m H2SO4 (кг/кг всего)), потери гидроксида кальция должны составлять:
FCa(OH)2 = 2 x (PMCa(OH)2 / PM H2SO4 ) x FS (kg/h) x m H2SO4
там
PMCa(OH)2 = 74,1 кг/кмольPM H2SO4 = 98,1
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молекулярная масса используемого химического вещества. Избыток Ca(OH)2
выпадает в осадок и затем фильтруется. Первоначально расплавленная сера, приготовленная
вертикальным насосом 503В1 A/B 503В1, фильтруется в процессе циркуляции. Поток
возвращается в плавильный сосуд, размер которого получается путем управления
автоматическим клапаном размера LV503.3 A/B для дальнейшей работы.
Во время работы постоянно контролируются колебания давления в каждом фильтре,
максимальное значение, измеряемое с течением времени, достигает максимального значения,
так как толщина фильтровальной панели увеличивается из-за осадка.
Во время фильтрации исходные сернистые примеси оседают в осадке и захватывают
фильтр. Осадок можно разделить на золу (твердые вещества, не участвующие в процессе
горения) и тяжелые органические соединения. Внутри шламового фильтра находится
"месть", которая ежедневно удаляется в виде твердых отходов. Общее содержание твердых
веществ в жмыхе составляет 40%, остальное-жидкая сера, которая увлажняет жмых.
Фильтр расплавленной серы с двумя горизонтальными фильтровальными пластинами
из нержавеющей стали оснащен автоматической гидравлической системой очистки
фильтровальных пластин. После удаления осадка фильтра ударьте по фильтрующему
элементу деревянным молотком и снимите его вручную. Сырая расплавленная сера должна
быть отфильтрована перед заполнением каждого фильтрующего сосуда. Фильтрация
происходит во внутренних рядах фильтрующих элементов; отфильтрованный продукт
собирается в общий коллектор, соединенный с пластиной и подаваемый на выпускной
патрубок. Каждый фильтр снабжен вертикальным соплом из углеродистой стали,
установленным на специальной стальной раме, с вращающейся паровой оболочкой низкого
давления; при открытии фильтра для очистки эти сосуды перемещаются в одном
направлении с помощью гидравлики.
Отфильтрованная сера непрерывно возвращается в плавильню одним из специальных
насосов 503P1 A/B.
Когда начинается новый цикл фильтрации, новый отфильтрованный остаток
образуется путем впрыска серы в фильтр 503V3 с помощью насоса 503P2. Расчетный объем65 кг. Отфильтрованная жидкая сера хранится в резервуаре, соединенном с атмосферным
резервуаром (503В4 A/B), объем каждого резервуара составляет 500 м3, паропроводы
установлены вдоль вертикальных стенок и дна резервуаров.
Из этих резервуаров насосы серной печи могут дополнительно использовать
расплавленную серу. Производство серной кислоты вызывает много экологических проблем.
На первом этапе многие виды сырья не реализуются в процессе производства,
транспортировки, хранения и переработки. Далее продукты промежуточных реакций SO2 и
SO3, попадая в атмосферу, приводят к образованию кислотных дождей, что приводит к
гибели растений, респираторным заболеваниям у животных и человека. Металлические
конструкции подвержены коррозии вследствие окисления грунта и водных объектов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Байкожин Наятолла Абдуллаевич
Кызылординский университет имени Коркыт-Ата, магистрант
Ежегодно в мире производится более 150 тонн серной кислоты, основное количество
которой используется для производства минеральных удобрений и переработки нефти и
нефтепродуктов [2-4]. Серная кислота также используется в металлургии, красителях и
лекарствах, других кислотах и обработках в лабораторной практике в качестве окислителя и
дегидратора. В настоящее время серную кислоту получают двумя способами. Метод закиси
азота, который существует уже около 200 лет, и метод окисления, появившийся в конце 19го и начале 20-го веков [5-8].
В любом случае, первым шагом в производстве серной кислоты является сжигание
пирита для получения диоксида серы. После очистки диоксида серы его окисляют до трех
оксидов серы и смешивают с водой для получения серной кислоты.
Пирит для производства серной кислоты встречается в природных сернистых и
сульфидных рудах. Среди них большое значение имеет железный пирит-пирит FeS2. В
природе она располагается в массивных плотных слоях, которые дробятся и получаются в
виде мелких кусочков.
4FeOS2+11O2=2Fe2O3+8SO2+Q
- реакция экзотермическая, необратимая, некаталитическая, гетерогенная.
Эта реакция полностью используется для получения серы SO2 в Пирите и должна
проводиться в условиях, когда реакция протекает быстро. Производительность печи
увеличивается с увеличением скорости реакции огня. Это достигается за счет использования
оптимальных условий для данной реакции.
Измельчение пирита - измельчение до оптимального размера, увеличение площади
его контакта с кислородом воздуха. Частицы не должны быть крупными, иначе они будут
гореть только на поверхности, оставляя непрореагировавший пирит внутри, что приведет к
выходу сырья из строя. Но они не должны быть слишком малы, так как в этом случае
происходит уплотнение слоя, через который кислород практически не проходит и площадь
контакта уменьшается, что приводит к снижению скорости реакции.
Обогащение кислородом воздуха увеличивает концентрацию реакционноспособных
веществ, что способствует увеличению скорости реакции.
Для увеличения скорости горения пирита используется принцип противотока, т. е.
измельченный пирит помещают сверху печи, а обогащенный кислородом воздух подают
снизу. Воздух продувается через ряд трубок под определенным давлением, которые
регулируются таким образом, чтобы частицы пирита не рассеивались и не сжимались.
Частицы останавливаются и создают иллюзию кипящей жидкости. Поэтому такой слой
мелких частиц называется кипящим. Таким образом, площадь контакта пирита и кислорода
увеличивается, каждая твердая частица промывается воздухом, скорость реакции
увеличивается. Раньше этот процесс занимал 5-6 часов, теперь он занимает несколько
секунд.
Поддержание определенной температуры считается оптимальной температурой
800°С. При этой температуре увеличивается число активных молекул, увеличивается
скорость реакции с достаточной кинетической энергией. Однако реакция экзотермическая,
сопровождается выделением тепла, т. е. температура повышается и частицы пирита
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синтезируются. Чтобы предотвратить это, избыточное тепло удаляется. Трубки помещают в
реакционный аппарат и подают в него холодную воду. При нагревании вода поглощает
избыточное тепло и превращается в водяной пар, который используется для выработки
электроэнергии или для других целей. Процесс горения пирита непрерывен и
механизирован. Пирит транспортируется ленточным конвейером в бункер, а оттуда в печь.
Остаток, образующийся в процессе обжига, частично транспортируется печным газом и
частично удаляется через боковое отверстие печи.
Печной газ, полученный при сжигании пирита, содержит такие примеси, как Fe2O3,
N2, O2, Cu, Ag, Zn, As, водяной пар. Поэтому газ сначала должен быть очищен от пыли. Это
делается с помощью циклонных и электростатических фильтрующих устройств. Во-первых,
газ направляется в циклон для удаления крупной пыли. Он состоит из двух
штабелированных цилиндров. Газ подается сбоку во внешний цилиндр и движется по
спирали сверху вниз. Под действием центробежной силы частицы пыли проходят через
стенки внешнего цилиндра и затем удаляются. Очищенный газ выходит из установки через
внутренний цилиндр. Циклон - это простое и экономичное устройство, но оно не удаляет газ
из пыли. Газ очищается от мелкой пыли в электрофильтре. Он состоит из небольших сетей с
проволокой между ними. К нему подключен высоковольтный ток (60 000 в). В этом случае
провод заряжается "-", сетка "+". Газ поступает из-под камеры. Под действием сильного
электрического поля частицы пыли ионизируются и притягиваются к сеткам.
Там они теряют заряд и попадают в специальный бункер.Но газ все равно насыщается
водяным паром, поэтому его направляют в сушильную башню. Сушильная башня заполнена
керамическими кольцами для увеличения площади контакта между газом и
концентрированной серной кислотой. Сернистый газ распыляется в башню снизу, а
концентрированная серная кислота сверху (принцип обратного тока). Кислота, которая
осушает кольца, образует пленку на их поверхности. В этом случае площадь контакта
кислоты и газа увеличивается в несколько раз.
Перед началом реакции окисления сернистого газа необходимо нагреть газовую
смесь, так как она охлаждается в процессе очистки. Очищенный газ нагревается в
теплообменнике с использованием тепла II стадии процесса. Поэтому теплообменник
помещается перед коммуникационным устройством. Горячий газ из устройства связи
проходит по трубам теплообменника, а между ними нагретая смесь газов проходит в
обратном направлении. Таким образом, происходит теплообмен между продуктами реакции
и исходными материалами, поступающими в контактный аппарат [10].
Единственным предприятием по производству серной кислоты в Республике
Казахстан является ТОО "СКЗ-U". Эта компания является единственной уранорудной
компанией в АО "Казатомпром". ТОО " СКЗ-U " включает в себя сернокислотный завод,
энергетический комплекс, вспомогательные агрегаты, коттеджный поселок, солнечную
электростанцию. Технологические операции процесса производства серной кислоты состоят
из следующих стадий [1]:
- промывка и очистка поступающих сернистых газов от пыли и вредных примесей;
- газовая сушка;
- окисление диоксида серы до диоксида серы;
- поглощение диоксида серы;
- хранение и пересылка серной кислоты.
Процесс окисления диоксида серы до триоксида серы осуществляется в
пятиступенчатой окислительной установке. В середине устройства находится опорная
трубка. В верхней части устройства слои разделены выпуклыми участками. Между корпусом
и опорной трубой установлены радиальные балки, которые содержат проволочную сетку.
Проволочная сетка натягивается стальной сеткой с контактной массой.
Снаружи окислитель изолирован минеральными шерстяными матами и
алюминиевыми листами для уменьшения теплопотерь в окружающую среду. Окисление
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диоксида серы (SO2) до триоксида (SO3) происходит в присутствии ванадиевого катализатора
по реакции:
SO2 + 0,5 O2

→ SO3 + 96,12 кДж/кг

Активным компонентом ванадиевых связующих масс является пятиокись ванадия
V2O5. Чистый пятиокись ванадия обладает слабой каталитической активностью, но резко
возрастает в присутствии щелочных металлов.
Механизм протекания реакции окисления можно представить следующим образом:
V2O5 + SO2 → V2O4 + SO3
V2O4 + 0,5 O2 → V2O5
Важным показателем качества контактной массы является температура вспышки, при
которой контактная масса быстро нагревается. Температура вспышки зависит от качества
катализатора и состава газовой смеси. С течением времени активность контактной массы
уменьшается, и одним из факторов поддержания активности контактной массы в течение
длительного времени является температурный режим в аппарате связи. Одним из основных
показателей узла соединения является степень конверсии, отношение количества
окисленного SO2 к его содержанию в исходной газовой смеси. Степень превращения зависит
от активности катализатора, состава газовой смеси, продолжительности контакта газа с
катализатором, давления и температуры.

Рисунок 1. Схема нестационарного процесса обеззараживания газа: 1, 2 - коммутационные
аппараты; 3 - устройство связи; к - слой катализатора; а - газ для очистки; Б-очищенный
газ.
Процесс окисления SO2 в SO3 протекает в пятислойном аппарате связи по единой
схеме связи, но аппаратная конструкция и схема соединения устройств предусматривают
возможность перехода на двойную схему связи. Замена очищенной и высушенной газовой
смеси осуществляется с помощью насоса типа 2900-11-1 объемом 180 000 м3/ч и общим
давлением 35,0 кПа. Агрегат оснащен 2 форсунками - другая имеет возможность
перекатывать в воздухе одну из форсунок при работе с газом, для чего в контуре имеется
воздушная "лампа".
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Количество газовой смеси регулируется с помощью дросселя с электроприводом,
установленного на всасывающем газопроводе. Затем вводимая газовая смесь проходит через
фильтр-распылитель с фильтрующим слоем 50х50х5 колец "Рашига". Здесь газ очищается
небольшим рассеянием серной кислоты, которая образуется в результате увеличения тумана
и выделения паров серной кислоты в быстродействующих частях нагнетателя.
При нормальном технологическом режиме промывочной установки и сушильной
башни фильтровально-распылительная установка не должна превышать 5÷8 литров в сутки.
Большое количество конденсата указывает на ненормальную работу моечного отделения и
сушильной камеры. После распыления фильтра газовая смесь нагревается от 50 ÷ 750 0С до
390 ÷ 4400С за счет тепла реакционного газа в трубном пространстве теплообменника в
межтрубном пространстве теплообменников и направляется в первый слой
коммуникационного аппарата.
На первом этаже окисляется до 75% от общего количества SO2, поступающего в
аппарат связи. В результате температура газа повышается до 550 ÷ 600 0С. После первого
этажа газ поступает в трубное пространство теплообменника, где охлаждается до
температуры 450÷4900С и направляется на второй этаж контактного аппарата. Здесь
окисляется не менее 90% от общего количества SO2, поступающего в аппарат связи. В этом
случае температура повышается до 510÷5500С. После второго слоя газ проходит через
промежуточное пространство теплообменника и после охлаждения до 420÷4400С
направляется в третий слой аппарата связи, где окисляется не менее 96% от общего
количества SO2, поступающего в аппарат связи. Температура повышается до 420 ÷ 4400С.
После третьего слоя газ проходит через промежуточное пространство теплообменника
и после охлаждения до 410÷4300С направляется в четвертый слой аппарата связи, где
окисляется не менее 97% от общего количества SO2, поступающего в аппарат связи, и
направляется в пятый слой аппарата связи. Общая степень контакта составляет не менее
98,0%. После пятого этажа газ охлаждают до температуры 170÷2000С в трубопроводном
пространстве теплообменников и направляют в ангидридный холодильник.
Температура газа регулируется с помощью дросселей, установленных в
трубопроводах теплообменника. Управление дроссельной заслонкой осуществляется
дистанционно с помощью пневматического привода. Для запуска контактного блока при
пуске, когда теплота реакции еще отсутствует и при продувке горячим воздухом,
предусмотрен пусковой блок, состоящий из газовой горелки и двух пусковых нагревателей.
Газ и воздух нагреваются горючими газами путем сжигания природного газа в
горелке. Горячий воздух подается на первый, третий и четвертый этажи коммуникационного
устройства. По мере уменьшения степени превращения (окисления) окислительная масса
уменьшается и заменяется новой. Разгрузка всасывающей массы осуществляется с помощью
водокольцевого вакуумного насоса типа VVN-50M, который всасывает контактную массу с
помощью всасывающего шланга в циклонный сепаратор. Крупные гранулы отделяются от
потока и высыпаются в бункер, где очищенный воздух выпускается в атмосферу, а пыль
поступает в бункер и далее в бункер. Первичная твердая сера, подлежащая плавке,
переносится в плавильный сосуд 503В1, где ее смешивают с помощью смесителей 503МХ1 и
503МХ2. Открытый в атмосферу, прямоугольный, частично облицованный кислотостойким
кирпичом бетонный резервуар с плоской стальной крышей, внутренним плавильным
сосудом 4200 мм, высотой 3500 мм и длиной 12 000 мм. Резервуар имеет бетонный пол и
толщину стен 450 мм.; Верхние 750 мм каждой стены покрыты кислотоупорным
изоляционным кирпичом толщиной 70 мм. Рабочий объем сосуда составляет около 141 м3.
Сосуд оснащен двумя смесителями (скорость вращения 503МХ1 87 об/мин и скорость
вращения двигателя 503МХ2 68 об/мин) и съемной шарнирной трубой, сгруппированной в
три секции, включающие три группы обогащенного пара низкого давления (3,5 бар/мин.).
В нижней части вертикальной стенки предусмотрена сливная труба для слива бака.
Верхняя крышка имеет вентиляционное отверстие для впуска воздуха и одно для всасывания
пара/выхода воздуха. Всасывание и выгрузка из емкости происходит за счет эффекта
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всасывания при появлении на поверхности жидкости высоких температур (140 градусов).
Такая циркуляция предотвращает увеличение концентрации взрывоопасных газов в
атмосфере сосуда (особенно H2S, нижний предел взрывоопасности в воздухе составляет
3,2%); эти вещества выделяются при растворении серы, поскольку они присутствуют в сырье
в качестве добавок.
Кроме того, верхняя крышка обеспечивает вход для расплавленной серы, которая
используется при первоначальном наполнении и соединении сосуда. Все впускные отверстия
снабжены оболочкой, которая преобразует обогащенный пар под давлением 3,5 бар. Рядом с
плавильной емкостью находится промежуточный сосуд 503В2, в который стекает
расплавленная сера.
Открытый для атмосферы прямоугольный бетонный резервуар со стенкой,
заполненной кислотостойким кирпичом, с плоской стальной крышей, внутренней шириной
4200 мм, высотой 3500 мм и длиной 6000 мм является промежуточным сосудом. . Резервуар
имеет бетонный пол и толщину стен 450мм; верхняя часть каждой стены покрыта 70 мм
кислотоупорным изоляционным кирпичом толщиной 750 мм. Производительность рабочего
объема составляет около-71 м3. Верхняя крышка имеет отверстие для куска серы и
прямоугольные люки для установки 503 P1 А/В.
Вертикальные насосы 503P1 A/B (для каждого фильтра) имеют погружной тип, с
наружной мембраной и давлением 2,5 бар., превращается в обогащенный пар. Эти насосы
подают жидкую серу на фильтры 503F A/B; часть отфильтрованной серы отводится в
резервуар для хранения жидкой серы с помощью регулирующего клапана 503V4 A/B (для
поддержания уровня серы в резервуаре), оставшийся поток возвращается в резервуар.
Имеется система предварительной фильтрации, состоящая из бака 503В3, смесителя
503МХ4 и насоса 503П2. Эта система позволяет дозировать предварительный фильтр 503V3
вручную на начальном этапе.Для поддержания температуры резервуар оснащен четырьмя
нагревательными гофрированными трубками, по которым циркулирует пар под давлением
3,5 бар. Резервуар предварительной фильтрации, расположенный рядом с промежуточным
резервуаром, имеет бетонный пол и толщину стенок 450мм. Его размеры составляют
внутреннюю ширину 4200 мм, высоту 3500 мм и длину 5100 мм; в одной из сторон бетонной
стенки резервуара предусмотрено отверстие, которое используется при его заполнении.
Рабочий объем резервуара составляет около 60 м3. Бак имеет один вертикальный
насос (503Р2) погружного типа, который преобразует обогащенный пар под давлением 2,5
бар. Кислотность сырья нейтрализуют добавлением необходимого количества Ca(OH)2 с
помощью загрузчика 503В2 и шнекового транспортера 500СР1. Нейтрализация остатков
серной кислоты происходит в следующей жидкофазной реакции:
H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2 x H2O
После нейтрализации образуется сульфат натрия, который удаляется фильтрацией.
Количество используемого материала должно быть в два раза больше стехиометрического.
Поэтому, принимая во внимание скорость первоначального переноса серы (FS (кг/ч)) при ее
кислотности (m H2SO4 (кг/кг всего)), потери гидроксида кальция должны составлять:
FCa(OH)2 = 2 x (PMCa(OH)2 / PM H2SO4 ) x FS (kg/h) x m H2SO4
затем
PMCa(OH)2 = 74,1 kg / kmolPM H2SO4 = 98,1
молекулярная масса используемого химического вещества. Избыток Ca(OH)2
выпадает в осадок и затем фильтруется. Поток возвращается в плавильный сосуд, и для
дальнейшей работы размер LV503.3 A/B уровня получается путем управления
автоматическим клапаном.
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Во время работы постоянно контролируются колебания давления в каждом фильтре,
максимальное значение, измеренное с течением времени, достигает максимального значения,
так как толщина фильтровальной панели увеличивается из-за осадка.
Во время фильтрации исходные сернистые примеси оседают в осадке и захватывают
фильтр. Осадок можно разделить на золу (твердые вещества, не участвующие в процессе
горения) и тяжелые органические соединения. Внутри шламового фильтра находится
"месть", которая ежедневно удаляется в виде твердых отходов. Общее содержание твердых
веществ в жмыхе составляет 40%, остальное-жидкая сера, которая увлажняет кэк.
Фильтр расплавленной серы с двумя горизонтальными фильтровальными пластинами
из нержавеющей стали оснащен автоматической гидравлической системой очистки
фильтровальных пластин. После удаления осадка фильтра ударьте по фильтрующему
элементу деревянным молотком и снимите его вручную. Сырая расплавленная сера должна
быть отфильтрована перед заполнением каждого фильтрующего сосуда. Фильтрация
происходит во внутренних рядах фильтрующих элементов; отфильтрованный продукт
собирается в общий коллектор, соединенный с пластиной и подаваемый на выпускной
патрубок. Каждый фильтр снабжен вертикальным соплом из углеродистой стали,
установленным на специальной стальной раме, с вращающейся паровой оболочкой низкого
давления; при открытии фильтра для очистки эти сосуды перемещаются в одном
направлении с помощью гидравлики.
Отфильтрованная сера непрерывно возвращается в плавильню одним из специальных
насосов 503P1 A/B. При запуске нового цикла фильтрации образуется новый
отфильтрованный остаток путем впрыска серы в фильтр 503V3 с помощью насоса 503P2.
Расчетный объем - 65 кг. Отфильтрованная жидкая сера хранится в резервуаре, соединенном
с атмосферным резервуаром (503В4 A/B), объем каждого резервуара составляет 500 м3,
паропроводы установлены вдоль вертикальных стенок и дна резервуаров.
Из этих резервуаров насосы серной печи могут дополнительно использовать
расплавленную серу. Заменяет катализатор во время ежегодных ремонтов. Используя
газоэлектросварщик, вырежьте и установите 4 колпачка конвертера. Согласно правилам
проведения ремонтных работ, работы выполняются в дневную смену. Время ремонта - 22
часа. Из-за этого производство серной кислоты прекращается на 48 часов. Нетрудно
заметить, что если производительность составляет 70 тонн в час, то расход за 48 часов
составит 3360 тонн. Для оптимизации вышеописанного процесса было предложено заменить
сварку 4 колпачков конвертера винтами. Учитывая, что этот ремонт займет 2 часа, а с учетом
других технологических процессов завода, общая работа завода остановится на 3 часа, то
есть стоимость составит 210 тонн.
Используя описанный выше процесс оптимизации, производительность завода
увеличится на 3150 тонн. Если учесть, что тонна серной кислоты стоит 22 тысячи тенге, то
можно определить, что на одном процессе можно заработать около миллиона тенге.
Производство серной кислоты вызывает много экологических проблем. На первом
этапе многие виды сырья не реализуются в процессе производства, транспортировки,
хранения и переработки. Далее продукты промежуточных реакций SO2 и SO3 попадают в
атмосферу и приводят к образованию кислотных дождей, что приводит к гибели растений,
респираторным заболеваниям у животных и человека. Металлические конструкции
подвержены коррозии вследствие окисления грунта и водных объектов.
Необходимо создавать безотходные производства для предотвращения загрязнения
окружающей среды. В этом случае лучше использовать герметичные системы.
Рекомендуется использовать специальные фильтры для предотвращения выбросов SO 2 и
SO3. Ответственность за надлежащее использование оборудования и безопасность персонала
несет ТОО "СКЗ-U".
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ОБ АСИМПТОТИКЕ ВЗВЕШЕННОГО СЛЕДА ОПЕРАТОРНОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА НА ПОЛУОСИ
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Ключевые слова: операторно-дифференциальное уравнение, начертанный след,
функция Грина, конкретные единицы, Таубер типные теоремы.
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numbers, specific vector Tauber theorem type.
Summary: The direct report submitted asymptotic formula for traces of higher order
operator-differential equation was weighted. The operator of the issue being considered by
imposing certain conditions on the Green function of the ratio established by its regular assessments
were proved asymptotic equality. Keldysh type Tauber theorem by applying a formula to follow in
the footsteps of the weight of the operator is taken.
Пусть Н-сепарабельное гильбертово пространство. В пространстве
𝐻1 = 𝐿2 [𝐻; 0 ≤ 𝑥 ≤ ∞] рассматривается оператор L, порожденный операторнодифференциальным выражением
𝑙(𝑦) = (−1)𝑛 𝑦 (2𝑛) + 𝑄𝑗 (𝑥)𝑦
(1)
и граничными условиями
(𝑙 )
𝑙𝑗
(𝑙 ) (𝑙 −𝑚)
𝐵𝑗 𝑦|𝑥=0 = 𝑦(0)𝑗 + ∑𝑚=1
𝛼𝑚𝑗 𝑦(0)𝑗
= 0, 𝑗 = 1,2, … 𝑛
(2)
Здесь 0 ≤ 𝑙1 < 𝑙2 < ⋯ < 𝑙𝑛 ≤ 2𝑚 − 1
При некоторых предположениях относительно операторный коэффициент 𝑄(𝑥),
оператор L имеет чисто дискретный спектр. Пусть 𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑛 , … собственные значения ,а
𝜑1 (𝑥), 𝜑2 (𝑥) … 𝜑𝑛 (𝑥), … соответствующие ортонормированные собственные функции
оператора L.
(𝑠)
Положим 𝑁𝑠 (𝜆) = ∑𝜆𝑛<𝜆 𝐶𝑛
где
∞
(𝑠)
𝐶𝑛 = ∫0 ‖𝑄 𝑠 (𝑥)𝜑𝑛 (𝑥)‖2𝐻 𝑑𝑥 , 𝜆 > 0-фиксированные число.
Функцию 𝑁𝑆 (𝜆)называют взвешенным следом оператора L. При s=0 она превращается
в функцию распределения собственных чисел оператора L, т.е. 𝑁0 (𝜆) = 𝑁(𝜆) = ∑𝜆𝑛<𝜆 1.
Основная цель работы – изучение асимптотического поведения взвешенного
следа 𝑁𝑆 (𝜆) при 𝜆 → ∞.
Отметим, что взвешенный след для самосопряженного операторного уравнения
Штурма-Лиувилля, заданного на всей оси исследован в работе [1] Г.И.Асланова.
Взвешенный след для операторного уравнения Штурма-Лиувилля, заданного на полуоси,
когда в граничное условие входит постоянный оператор изучен М.Байрамоглы [2]. Подобная
задача, для операторного уравнения Шредингера, заданного в 𝑅 3 рассмотрен Г.И.Асланов и
М.Байрамоглы [3]. М.Байрамоглы рассмотрел также оператор вида ∆2 + 𝑄(𝑥) и вычислил
асимптотику взвешенного следа [4]. Асимптотику взвешенного следа операторногодифференциальных уравнений высокого порядка в различных случаях исследован в работах
Г.И.Касумовой [5], К.Г.Бадалова и Г.И.Асланова [6].
Используя оценки операторной функции Грина оператора
L, доказывается
следующая асимптотическая формула:
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∑∞
𝑛=1

(𝑠)

𝐶𝑛
(𝜆𝑛

~
+𝜇)2

𝛼𝑛
2

∞

∑∞
𝑛=1 ∫0

(2𝑠)

𝛽𝑘

(𝑥)𝑑𝑥

(3)

4𝑛−1

{𝛽𝑘 (𝑥)+𝜇} 2𝑛

здесь 𝛽𝑘 (𝜆)- собственные значения оператора 𝑄(𝑥) в пространстве H.
Применяя тауберову теорему М.В.Келдыша [7] из соотношения (3) получаем
асимптотическую формулу для фукции 𝑁𝑠 (𝜆) при 𝜆 → ∞.
2𝑠
∞ ∫ 𝛽𝑖 (𝑥)[𝜆
∑
𝑁𝑠 (𝜆)~
1
1
(2𝑛−1)Г( )∙Г(1− ) 𝑖=1
𝑛2 𝛼𝑛
2𝑛

2𝑛

1

− 𝛽𝑖 (𝑥)]2𝑛 𝑑𝑥
𝑚𝑒𝑠{𝛽𝑖(𝑥)<𝜆 }

(4)
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
Балаховська Ю.М.
кандидат педагогічних наук, старший викладач
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Проблема підготовки вчителя набуває особливої актуальності у зв'язку з докорінними
змінами, що відбуваються в суспільстві та в системі освіти. Особливе місце посідає проблема
формування в майбутніх учителів особистісних якостей, котрі забезпечать високу
ефективність їхньої професійно-педагогічної діяльності. Викладання філологічних дисциплін
вимагає від педагога працювати у творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно
вдосконалювати свою професійну діяльність, спрямовувати роботу на розвиток творчих
можливостей здобувачів освіти, їхніх талантів. Важливого значення набуває володіння
словом. Сучасний заклад загальної середньої освіти повинен допомогти здобувачам освіти
відчувати себе впевненими на ринку праці, адаптуватися до соціальних змін і криз у
суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самореалізації, а сучасний
учитель це не урокодавець. Це креативна особистість, носій гуманітарної культури,
морально-етичних і культурно-естетичних цінностей, дослідник, менеджер, психолог,
мудрий наставник, здатний до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів.
Кожна професія – різновид суспільно необхідної, постійно виконуваної діяльності на
основі набутих знань, умінь, навичок, особистих якостей. Структура кожної професійної
діяльності "певним чином організована, вимагає взаємозв'язку і послідовності дій, розподілу
уваги, вольової напруги, подолання труднощів, своєрідних психічних властивостей
особистості" [1, с. 274].
За час навчання у виші у студентів розвивається і формується професійна
спрямованість особистості, тобто прагнення застосовувати свої знання, досвід, здібності в
галузі обраної професійної діяльності. Це виражається в позитивному ставленні до професії,
інтересі до неї, бажанні вдосконалювати свою підготовку.
А. Зарукіна виділяє три рівні професійної педагогічної спрямованості 1) високий
рівень відзначається великим інтересом до професії вчителя з дитинства, активною роботою
з дітьми, любов'ю до окремих предметів. У цьому випадку професія вчителя є покликанням;
2) середній рівень характеризується захопленням професією вчителя в старших класах,
любов'ю до окремих предметів. Навчання в педагогічному виші – результат захоплення
педагогікою; 3) низький рівень – це рівень, коли студента привабило до закладу освіти
розмаїття предметів або спрямувала порада родичів. Відсутність професійної спрямованості
– рівень, коли студенти не думають про професію вчителя, а вступили до педагогічного вишу
тому, що не вступили до інших [1, с. 274–275]. Найбільшу соціальну цінність має ідейно
витримана професійна спрямованість.
Формувати професійну спрямованість у студентів – значить зміцнювати в них
позитивне ставлення до майбутньої професії, формувати її престиж. У нинішніх студентів
головним мотивом вибору професії є майбутня матеріальна забезпеченість. Лише невелика
кількість обирає професію за покликанням, власним уподобанням.
Навчальна діяльність студентів є засобом їхнього професійного становлення.
Відповідно успішність, з якою здійснюється ця діяльність, впливає на рівень їхньої
професійної підготовки, включаючи й розвиток професійної самосвідомості. Одним із
важливих чинників формування професійної спрямованості студентів є приклад викладачів,
учителів, їхнього ставлення до професії. Для того, щоб студенти-філологи стали гарними
фахівцями, вони мають знати ті вимоги, котрі в різний час висувалися до професійної
майстерності вчителя-словесника.
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Проблему професійної майстерності словесника досліджували В. Острогорський,
Т. Бугайко, Ф. Бугайко, Г. Гуковський, Н. Кузьміна, О. Мазуркевич, Є. Пасічник та інші.
Зупинимося на вимогах до вчителя-словесника, в основі яких методична концепція
О. Мазуркевича. Науковець неодноразово відзначав у своїх працях, що вчитель літератури
має сформувати у здобувачів освіти вміння відчувати літературу як мистецтво. Основним на
уроці має бути художній твір. У кожному творі, який вивчається на уроці літератури,
потрібно знайти важливе й цікаве для сучасного учня, що допоможе йому розібратися в
проблемах сьогодення або краще зрозуміти минуле і глибше осягнути історичну дійсність
через художнє її відображення, мистецьке пізнання. "Учитель літератури повинен брати на
своє озброєння мистецтво слова і мистецтво звуків, фарб, ліній і нести на урок художній твір
чи картину не просто як ілюстрацію", а як засіб розкриття дійсності [2, с. 25].
О. Мазуркевич наголошував, що вчителя літератури ніщо не може замінити – ні
технічні засоби, ні автоматика, ні електроніка, тому що донести ідеї творів, сформувати душу
і свідомість людини, морально звеличити, естетично збагатити, творчо наснажити може
тільки він – "Учитель, Митець, Людина" [2, с. 38].
Новаторською свого часу була думка дослідника про те, що крізь призму діяльності
учня потрібно переосмислити саму структуру освітнього процесу, перейти до вирішення
проблеми розвитку та реалізації творчих здібностей кожного школяра. Творчу діяльність
учителя-словесника характеризує відмова від стереотипів. Таким чином, творчість, творчий
підхід до роботи це ще одна вимога, що висувається до педагога.
Особливо актуально нині звучать думки О. Мазуркевича про співдружність учителя й
учня, яка розширює діапазон вільного творчого мислення, створює атмосферу радості
спілкування. Спосіб навчання літератури має забезпечити умови для духовного
самовдосконалення, самореалізації й самоутвердження здобувача освіти. Учитель літератури
має будувати педагогічний процес за принципом діалогу, полілогу, із застосуванням
імпровізації. Важлива вимога при цьому – ціннісно-смислова рівність учителя й учня.
Учитель ні на крок не повинен відставати від життя, навпаки – бути на найвищому
щаблі сучасності. О. Мазуркевич особливо відзначав потребу постійного підвищення
культурного рівня педагога, а також зміцнення його зв'язків з наукою. Тільки вчитель, який
усе життя вчиться, поглиблює знання науки, здатний забезпечити єднання національного й
загальнолюдського, не лише в системі літературної освіти, а й у всьому освітньому процесі,
формуванні особистості громадянина України [3, с. 11].
Таким чином, формування професійної спрямованості у студентів передбачає
розширення і поглиблення їхньої обізнаності про майбутню спеціальність, посилення
професійних мотивів, практичне виконання професійних задач. У професійній спрямованості
виражається позитивне ставлення до професії. Основним у формуванні професійної
спрямованості є бажання студентів займатися майбутньою професією й оволодіти нею
якомога краще. Ставлення до педагога – чинник активності, успішного формування
професійної спрямованості майбутніх учителів. Важливими вимогами до вчителя-словесника
є: формування рис характеру сучасної людини, відкриття на уроці для кожного учня скарбів
мистецтва слова, поєднання праці за покликанням з любов'ю до дітей, глибокі знання, висока
майстерність, творче натхнення.
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Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук
Одержання насіннєвого матеріалу картоплі в умовах півдня України відбувається при
використанні методу двоврожайної культури, тобто за період вегетації вирощується два
врожаї: перший – у весняному садінні і збиранні наприкінці червня, другий – у літньому
садінні свіжозібраними бульбами. В обох випадках період формування врожаю значно
скорочується порівняно з вирощуванням бульб у повній стиглості, тому природно
відбувається недобір врожаю, але якість насіннєвої продукції зростає завдяки зменшенню
екологічного стресу рослин та уникненню повторного перезараження матеріалу вірусними
хворобами. Такий матеріал слід максимально використовувати для садіння, виключення
становлять бульби менше 20 г. В Нідерландах та інших північних європейських країнах, де
переважає вологий і прохолодний клімат, різання бульб на частки не проводять. Але такий
прийом загальновизнаний у Канаді і США, де використовуються спеціальні машини, які
ріжуть великі бульби на частини. Різаним насіннєвим матеріалом там висаджують 95%
площ, зайнятих цією культурою. У США картоплю садять тільки різаними бульбами: дрібні
бульби ріжуться на дві, середні на три, великі на чотири частини. Різані бульби, тобто
насіннєву картоплю, перед посадкою обробляють дезінфікуючими розчинами для захисту від
шкідників та хвороб і негайно висаджують. Японські фермери ріжуть на дві частини
закуплені в іноземних колег часточки, отримуючи 4 одиниці посадкового матеріалу з однієї
бульби. Проте в країнах, названих вище, не застосовують двоврожайну культуру. Попередні
дослідження лабораторії біотехнології картоплі ІЗЗ НААН засвідчили, що бульби масою
більше 100 г слід різати на частки масою 40–50 г, а дрібні масою 20–30 г – висаджувати
більш загущено. Питання різання бульб не нове – перші дослідження проводилися ще у ХІХ
столітті на зрошенні. Вони показали, що при цьому вдвоє зменшується садивна норма, від
половинок одержують врожай вищий, ніж від цілих бульб середнього розміру, а інколи
навіть близький до врожаїв від цілих бульб, у два рази більших за масою, ніж половинки.
Однозначно визначити ступінь ефективності прийому при його практичному використанні
не можливо.
Процес одержання сходів картоплі від різаного свіжозібраного матеріалу в літніх
посадках відрізняється від весняного садіння. По-перше, це пов’язано з умовами досходового
періоду: в липні на півдні здебільшого спостерігаються максимально високі температури
повітря і ґрунту. У сполученні з високою вологістю ґрунту при проведенні досходових
поливів у шарі розміщення садивних бульб створюються парникові умови для розвитку в
тому числі і грибних та бактеріальних хвороб. Зріз свіжозібраних бульб, на якому ще не
утворилася перидерма, стає поживним середовищем для розвитку специфічних хвороб і
сприяє проникненню інфекції. Тому в літніх посадках часто спостерігається зрідженість
насаджень внаслідок інфікування та загнивання різаного садивного матеріалу. Такі бульби
необхідно захищати або шляхом підсушування до утворення перидерми, або шляхом
протруєння. Є багато досліджень з ефективності застосування хімічних препаратів для
захисту картоплі. Крім цього, в процес підготовки такого матеріалу вклинюється і
необхідність обробки свіжозібраних бульб розчином стимуляторів для переривання періоду
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спокою. У науці майже відсутні дані про сумісність протруєння і стимуляції, тому вивчення
цих питань викликає інтерес як у науковому, так і в практичному плані. Для комплексного
вирішення питань використання різаного садивного матеріалу у двоврожайній культурі та
його захисту від ураження хворобами з метою одержання оптимальної густоти стояння
рослин, що є необхідною умовою формування максимально можливого урожаю бульб, у
лабораторії біотехнології картоплі протягом 2001–2003 рр. проводили польовий
двофакторний дослід у літній посадці свіжозібраними бульбами. Польові дослідження
виконувалися на зрошуваних землях Інституту зрошуваного землеробства НААН у зоні дії
Інгулецької зрошувальної системи. Ґрунт дослідної ділянки – темно-каштановий
слабосолонцюватий середньосуглинковий, вміст гумусу в орному шарі – 2,1 %, рН водної
витяжки – 7,3, найменша вологоємність (НВ) – 22,3%, вологість в’янення – 9,7 %, щільність
складення будови ґрунту – 1,41 т/м3.
Проведення польового досліду супроводжувалося комплексом супутніх досліджень –
обліків, вимірювань та спостережень за ростом і розвитком рослин, агрохімічними та
агрофізичними аналізами зразків ґрунту і рослин з використанням загальновизнаних в
Україні методик і методичних рекомендацій. Дослідженнями було передбачено порівняння
впливу обробки садивних часток бульб хімічними препаратами після підсихання на них 4компонентного розчину стимуляторів (1% тіосечовини, 1% роданистого калію, 0,002 %
бурштинової кислоти, 0,0005 % гібереліну) на схожість, розвиток рослин і продуктивність
посадки. Агротехніка в досліді, крім досліджуваних факторів, загальноприйнята для
зрошуваних земель півдня України. Повторність – чотириразова. Облік урожаю проводили за
раннього збирання.
Свіжозібрані бульби, різані на частки масою 40 г, сорту Косінь 95 спочатку обробляли
4-компонентним розчином стимуляторів для переривання періоду спокою, а потім –
хімічними препаратами. Посадили матеріал у першій декаді липня. Серед показників
продуктивності посадки найбільший вплив на формування врожайності мав показник маси
середньої товарної бульби. Максимальне значення цього показника одержали за обробки
часток садивних бульб перед садінням препаратом «Престиж» і присипання місця зрізу на
бульбі гіпсом, що перевищило контроль на 43 г або 31,7 % та 52,1 г або 38,4 % відповідно.
Результати поліноміальної моделі вказують на високий ступінь залежності урожайності
бульб від маси середньої товарної бульби (r = 0,941; R² = 0,885). Середня кількість бульб,
сформованих одним кущем, становила 4,1 шт., що не перевищувало контрольний показник,
проте мінімальна їх кількість визначена за обробки часток садивних бульб перед садінням
розчином борної кислоти (Н3ВО3) – 3,4 шт., що на 17,0 % нижче від контрольного показника,
а за присипання місця зрізу на бульбі гіпсом – максимальною в 4,5 шт., що перевищувало
контроль на 9,8 %. Більш значущим за впливом на формування врожаю був показник маси
середньої товарної бульби. Середнє значення вмісту крохмалю в бульбах по досліду
становило 9,9%. Найменший вміст крохмалю в бульбах – 9,3 % зафіксовано за обробки
різаного матеріалу 0,05% розчином мідного купоросу, максимальним цей показник 10,3 %
визначено за обробки різаного матеріалу препаратом «Престиж», 0,05 % розчином ZnSО4 та
0,1% розчином КМnО4. У варіанті з найменшим показником урожайності визначено
мінімальний вміст крохмалю в бульбах, із підвищенням урожайності вміст крохмалю
збільшується. За результатами кореляційно-регресійного аналізу визначено високий ступінь
залежності показників урожайності бульб і вмісту в них крохмалю (r = 0,954; R² = 0,909). У
середньому за два роки урожайність знаходиться в одній групі, ефект від прийомів хімічного
захисту різаних часток не простежується. Найменшим цей показник зафіксовано за обробки
різаного матеріалу 0,05% розчином мідного купоросу – 8,28 т/га. Оптимальний захист
різаних садивних бульб у літньому садінні забезпечує обробка часток препаратом Престиж і
присипання місця зрізу гіпсом, продуктивність посадки зростає на 2,11 та 2,48 т/га, або 25,0 і
29,3 % відповідно. За умови сильного 109 Селекція, насінництво ступеня зв’язку (r = 0,673)
та середньої варіативної залежності (R² = 0,453) між урожаєм і досліджуваними факторами
маємо від’ємний коефіцієнт у розрахованому рівнянні кореляційно-регресійної залежності,
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який вказує на те, що на більшості варіантів додаткові обробки бульб хімічними препаратами
сприяли лише незначному підвищенню врожаю порівняно з контролем або ж взагалі його
зниженню (обробка часток 0,05 % розчином СuSО4).
Розрахунок економічної ефективності показав, що додаткова передсадивна обробка
різаного насіннєвого матеріалу бульб картоплі літнього садіння з обробкою різаного
матеріалу 0,05% розчинами CuSО4 та H3BO3 порівняно з контролем виявилася збитковою на
1,89 та 2,39 тис. грн/га відповідно. Найбільші витрати на виробництво були зафіксовані на
варіанті з обробкою різаного матеріалу препаратом «Престиж» – 50,05 тис. грн/га, що на
9,3% перевищує контроль, проте за рахунок приросту врожаю на 2,11 т/га знижується
собівартість продукції на 680 грн/т, рентабельність зростає відповідно на 26,5%. Найбільш
економічно вигідним варіантом можна вважати присипання місця зрізу на бульбі гіпсом, що
забезпечило порівняно з контролем збільшення на 20,93 тис. грн/га умовного чистого
прибутку, зниження собівартості продукції на 16,24% та зростання рентабельності на 35,6%.
Таким чином, при використанні прийому різання садивного матеріалу для літнього
садіння висадку часток слід проводити відразу після різки і обробки розчином стимуляторів
для переривання періоду спокою та препаратом «Престиж», урожайність бульб зростає на
2,11 т/га, або 25,0 %, умовний чистий прибуток – на 16,84 тис. грн/га. Для отримання
максимального економічного ефекту різаний насіннєвий матеріал перед садінням слід
обробити гіпсом для підсушування місця зрізу і зменшення ймовірності інфікування
матеріалу патогенами, урожайність бульб зростає при цьому на 2,48 т/га, або 29,3 %,
умовний чистий прибуток – на 20,93 тис. грн/га.
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ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В ЗДО
Баранова Оксана Миколаївна
Посада - Вихователь - методист
Місце роботи – ЗДО № 535м.Києва
Місце навчання - Київський університет іменіБориса Грінченка
Законодавство України у галузі освіти закріплює необхідність побудови освітнього
процесу на засадах гуманізму та індивідуалізації, а утвердження особистісноорієнтованого
підходу в освіті сприяють формуванню високоморальної, інтелектуально та фізично
розвиненої особистості. Базовий компонент дошкільної освіти та програми навчання і
виховання дітей дошкільного віку, орієнтовані на визнання унікальної ролі дошкільного
дитинства в становленні особистості.
Розвитку особистості дитини, формуванню її моральності, культури та духовності в
умовах дошкільного закладу значною мірою сприяє взаємодія з педагогом побудована на
засадах гуманізму та дитиноцентризму.
Ретроспективний аналіз джерельної бази дозволяє стверджувати, що явище гуманізму
не нове в світовій історії, його ідеї почали зароджуватись ще в античності, продовживши
своє формування в епоху Відродження та Просвітництва. Власне, гуманістичні погляди
таких мислителів Відродження як П. Верджеріо, Ф. Петрарка, Е-С. Пікколоміні, Ф-Р. да
Фельтре та ін. сприяли розвитку освіти і посиленню уваги до проблем виховання.
Розвитку ідей гуманізму у всіх сферах суспільного життя сприяли праці видатних
гуманістів минулого: К. Гельвеція, О. Декролі, Д. Дідро, Дж. Дьюї, Я. Коменського,
М. Монтеня, Й. Песталоцці, Ф. Рабле, В. Ратке, Е. Роттердамського, С. Русової, Ж-Ж. Руссо,
Г. Сковороди, Г.Спенсера, К. Ушинського, Ф. Фребеля, С. Шацького та ін.
В Україні, гуманістичні ідеї розкривались у творчості П. Грабовського,
М. Грушевського, М. Коцюбинського, Л. Українки, І. Франка, Т. Шевченка та ін.
Новий імпульс отримали ідеї гуманізму на межі 19-20 ст., коли незалежно один від
одного Р. Кузіне у Франції, О.Декроллі в Бельгії та Дж. Дьюї у США почали розробляти ідеї
про необхідність врахування інтересів дітей в освітньому процесі, а згодом послідовники
розвинули гуманістичні ідеї та поширили їх серед педагогічного товариства [4].
Сучасна українська педагогічна наука трактує поняття гуманізм (від лат. humanus –
людський, людяний) як систему ідей і поглядів на людину як найвищу цінність [3, с.76 ].
Л. Хоружа під гуманізмом розуміє відображення людяності в усіх багатовимірних
проявах особистості, ствердження поваги до неї та її цінностей [7, с.193].
Поряд із гуманізмом широко використовується поняття «гуманність», що за
визняченням Т. Поніманської є увагою до людей, прагнення добрих стосунків з ними,
готовністю надавати допомогу, виявляти співчуття і співпереживання [5].
Доречно сказати, що на думку Г. Балла, гуманізм в освіті передбачає урахування
індивідуальних особливостей кожної дитини, її прагнення та інтереси, рівень і якісну
визначеність її здібностей, типу темпераменту і рис характеру [1, с.51-52].
На основі проведеного аналізу розглядаємо гуманізацію освітнього процесу в ЗДО як
стратегію діяльності всіх учасників освітнього процесу, що в основі своїй мають
гуманістичну спрямованість та реалізуються в психологічному і особистісному розвитку
дитини, для забезпечення реалізації її можливостей у особистій та соціальній сферах.
Важливою складовою феномену гуманізації освітнього процесу є особистість
педагогічного працівника. Як зазначає І. Бех «особистість значущого для вихованців
педагога є суттєвим чинником у їхньому морально-духовному зростанні. Вплив цього
чинника пов'язується з процесом наслідування, коли вихованець приймає ті чи інші цінності
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вихователя» [2, с.47], а значить лише особа із сформованими морально-психологічними
якостями здатна забезпечити гуманність у взаєминах з дітьми.
Т. Поніманська додає, що орієнтований на цінності гуманізму педагог може
сформувати гуманістичні цінності у дітей. У гуманістично орієнтованому педагогічному
процесі особистісні та професійні якості педагога взаємозумовлені. Педагог з позитивною Я
– концепцією не тільки репрезентує дітям приклад оптимістичного світосприйняття, але і
здатний приймати зрілі професійні рішення, знаходити адекватні альтернативи поведінки ,
виявляти справжню увагу і турботу про зростаючу особистість [6].
На наш погляд, забезпечення гуманізації освітнього процесу в умовах закладу
дошкільної освіти неможливо без залучення педагогічних працівників та їх переорієнтації на
дитиноцентриських підхід у взаєминах з дітьми. А тому вважаємо доцільним спрямувати
зусилля на розвиток особистості педагога та формування гуманних рис, зокрема
толерантності, тактовності, доброти, правдивості. Окрім цього важливою є щира повага і
любов до дітей, що проявляється у повсякденному спілкуванні.
Перспективи подальших розвідок вбачаємо у науковому пошуку комплексного
вирішення проблеми впровадження гуманної складової в освітній процес закладу дошкільної
освіти.
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ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД УРОКІВ МАТЕМАТИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА
ПРОБЛЕМА
Баранова Світлана Леонівна
вчитель-методист Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №3
Феномен здоров'я привертає увагу багатьох науковців та є однією з найбільш
складних проблем дослідження. Здоров’я – це найбільший дар, який подарувала людині
природа; один із найважливіших компонентів самоактуалізації особистості. Тому наше
завдання полягає у дотриманні здорового способу життя, що є запорукою щасливого
майбутнього. Усім відоме українське прислів’я: «Гроші втратив – нічого не втратив, час
втратив – багато втратив, здоров’я втратив – все втратив». Але мало хто замислюється над
своїм способом життя до тих пір, поки не зтикається з проблемами здоров’я. Усі матеріальні
блага втрачають будь-який сенс, коли людина хворіє. А відчути справжню радість і насолоду
від оточуючого світу може лише здорова людина.
У статті 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю
[1]. Питанням збереження та зміцнення здоров’я присвячені Національна доктрина розвитку
освіти України у ХХІ столітті, Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»,
Національна програма «Діти України», Національна програма виховання дітей та учнівської
молоді, Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні, Концепція Загальнодержавної
програми «Здоров’я 2020: український вимір», Концепція «Нова українська школа» та інші
державні нормативні акти. Таким чином, найважливішим показником розвитку країни є
здоров’я її громадян.
На уроках математики піднімається актуальна тема збереження здоров’я, що дає
імпульс розвитку навичок забезпечення здорового та гармонійного життя учнів. Математика
дає потужний імпульс для розвитку в учнів знань та навичок, необхідних для того, щоб бути
здоровими й успішними.
Валеологізації освітнього процесу присвячували свої праці Бойченко Т., Воронцова
Т., Ващенко Л., Гончаренко М., Гриньова М., Горащук В., Давидюк В., Долинський Б.,
Зайцев Г., Кривич І., Качеров О., Кривошеєва С., Кучменко О., Лапаєнко С., Мегалінська Г.,
Омельченко О., Савченко О., Страшко С., Татарнікова Л., Юрочкіна С. та ін.
Проаналізуємо поняття «здоров’я», «здоровий спосіб життя», «валеологізація
освітнього процесу».
Здоров’я – це не тільки відсутність хвороб, але й найменша вірогідність їх розвитку в
конкретних умовах життєдіяльності людини, що можлива при добрій адаптації
(пристосованості) до певних чинників довкілля [2, c. 15]. Стан здоров’я людини
характеризується динамічністю і від кожного з нас залежить, – буде ця динаміка позитивною
чи негативною.
Здоров’я – це цілісний багатовимірний динамічний стан, що розвивається в процесі
реалізації генетичного потенціалу в умовах конкретного соціального й екологічного
середовища і дозволяє людині в різному ступені здійснювати її біологічні та соціальні
функції; процес збереження і розвитку фізіологічних властивостей, потенцій психічних і
соціальних; процес максимальної тривалості життя при оптимальній працездатності й
соціальній активності [3, с. 55]. Як бачимо, поняття «здоров’я» включає в себе багато
компонентів та обумовлюється низкою чинників. Міцне здоров’я забезпечує людині якісне
та максимально тривале життя.
Здоровий спосіб життя – це система поведінки людей, яка спрямована на постійне
фізичне вдосконалення, культуру харчування та взаємовідносин, повноцінне сімейне життя,
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високу творчу активність, високе моральне ставлення до навколишнього середовища, людей
та самих себе [4, с. 28]. Отже, здоровий спосіб життя – це не лише підтримання свого тіла у
належному фізичному стані, а й моральний розвиток, духовне єднання з оточуючим світом.
Психологічно здорова дитина – це, перш за все, дитина творча, життєрадісна й весела,
відкрита й така, що пізнає себе й навколишній світ не лише розумом, але й відчуттями та
інтуїцією.
Валеологізація освітнього процесу – це сукупність навчальних заходів, спрямованих
на збереження та зміцнення здоров’я молоді, сукупність педагогічних впливів на соціальне,
духовне, психічне, фізичне здоров’я учнів, які здійснюються як на уроці, так і в позакласній
роботі [5, с. 122 – 123].
Наукою доведено, що для життєвого успіху необхідні не самі знання, а вміння їх
застосовувати відповідно до конкретної життєвої ситуації. Організація практичних робіт
сприяє розвитку краси, естетики оформлення, задоволення від здобуття кінцевого
результату. А також виховує культуру праці, звичку до систематичної роботи, повагу до
людей праці, сприяє профорієнтації.
Продемонструємо деякі практичні аспекти валеологізації освітнього процесу на
уроках математики у середніх та старших класах школи.
Під час вивчення теми «Відсотки» у 5, 6, 9 класах можливо опрацювати інформацію
про дотримання режиму праці і відпочинку, необхідність вітамінів для регуляції
життєдіяльності людини, а також вміст складових компонентів у тілі людини, тварин та
рослин.
Раціональні числа, що вивчаються з 6-го класу, можуть бути використані для
вираження емоційного стану за допомогою додатних і від’ємних чисел, вивчення
підвищення і зниження температури повітря, тиску як атмосферного, так і артеріального,
вологості, сили вітру, видів загартовування.
При вивченні теми «Функції» (8, 9 клас) доцільно зобразити за допомогою графіків
оберненої пропорційності залежність здоров’я людини від розвитку виробництва, від
шкідливих звичок. За допомогою графіків лінійної функції продемонструвати накопичення
ліків в організмі людини, намітити правила користування ліками, а також показати гігієну
роботи на персональному комп’ютері.
Правила безпеки в школі та на вулиці доцільно повторити при вивченні теми
«Перпендикулярні і паралельні прямі», що вивчається у 6-9 класах.
Під час вивчення у 8 класі теми «Центральна та осьова симетрії. Рухи» можна
порівняти рух людини з рухом фігур, розглянути рух як основу здоров’я. Наголосити на
симетрії в будові людини. Ввести поняття правильної постави та шляхи профілактики
сколіозу.
У темі «Об’єми» можна формувати поняття об’єму з посиланням на об’єм грудної
клітки та біцепсів відомих людей. Познайомити з пірамідами валеологічного харчування та
пірамідою здоров’я людини. Повторити поняття об’єм дихального повітря.
Тема «Числові послідовності» в 9 класі ілюструє швидкість розмноження бактерій,
вірусів, мікроорганізмів, що дає можливість намітити шляхи профілактики захворювань.
При вивченні кола, описаного навколо многокутника (7-9 клас) доцільно практично
застосувати знання при освітленні робочого місця учня та наголосити на цінність зору в
житті людини.
Яскраві малюнки та вислови, приказки до теми кожного уроку привертають увагу
дитини як до проблеми збереження здоров’я, так і до розв’язування математичної задачі.
Шляхами розширення валеологічного простору на заняттях з математики є
розв'язування задач валеологічного змісту, виконання завдань з закодованими числами, під
час яких інформація читається лише після виконання певних дій, участь школярів у роботі з
визначеного напрямку: збір інформації, складання на її основі задач, математичних
кросвордів.
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Таким чином формується уміння працювати з додатковою літературою, періодичними
виданнями, виділяти головне, суттєве, запам’ятовувати факти самому та доносити їх до
однокласників, і в кінцевому результаті, – замислитися над способом свого життя,
усвідомити необхідність і потребу бути здоровим.
Одним із малорозвинених напрямків здоров'язберігаючих технологій є напрямок
вправ зі сміхом. Такі вправи сприяють реалізації здоров'язберігаючих технологій, що
впроваджуються в навчальних закладах. Оскільки сміх робить кожного щасливим, його
можна вважати ліками від стресу та смутку. Це дуже важливо для дітей, адже тривале
перебування в стані нервової напруги призводить до заниженої самооцінки та замкненості.
На уроках математики практикується розв'язання задач із смішним
текстом. Гуморески та жартівливі інсценівки відомих авторів, яким притаманне
несподіване, цікаве й дотепне використання математики у художніх творах. Розповіді про
«нематематичні» захоплення видатних математиків, зокрема літературою, дають змогу
привернути увагу учнів до загальнолюдських цінностей і культури, а також демонструють
різносторонні інтереси творців математики.
В результаті раціонального використання робочого часу на уроці слід робити
вкраплення валеологічних хвилинок на уроці (показ тематичних слайдів, інформаційні
повідомлення, творчі доробки учнів: вірші, малюнки). Крім того, учні залучаються до
активної позакласної роботи з окреслених проблем.
Для уникнення психологічного перевантаження вчителеві слід перемикати увагу учнів
з одного виду діяльності на інший. Неабияку роль у цьому має проведення
фізкультхвилинок, адже це дозволяє зняти напруження в учнів, підвищити їхню активність
на уроці та забезпечити результативність навчання. Фізкультхвилинки мають багато
різновидів, серед яких можна виокремити: використання вправ із застосуванням опорнозорових сигналів, здійснення завдань у віршованій формі, використання елементів
«емоційного перезавантаження».
Здоров'язбережувальній діяльності сприяє використання на уроках математики
активних методів взаємодії учасників освітнього процесу (круглих столів, кейс-методу,
методу проєктів, математичних квестів та ін.). Проведення таких заходів дозволяє підвищити
мотивацію і зробити шкільні уроки справді корисними й незабутніми. Учні проявляють
ініціативу, розвивають свої творчі здібності і, в той же час, отримують якісні знання.
Цікавими та пізнавальними є пленерні уроки, які проводяться не в класі, а просто неба
із залученням багатства довкілля в усіх його проявах для того, щоб учитися бачити, слухати і
розуміти навколишній світ. Такі уроки проводяться без мобільних телефонів, гаджетів,
комп'ютерної техніки, калькуляторів тощо. Пленерні уроки дають можливість вдало
пов'язати теорію з практикою та реальним життям та дозволяють дотримуватись принципів
сучасного уроку: екологізація (інформація для всіх каналів сприйняття), гармонізація
навчання, гуманізація, особистісно-орієнтоване навчання, випереджувальний розвиток,
простота пізнання, потенційна інтелектуальна безпека, системність, креативність,
інноваційність.
Отже, уроки математики спрямовані на формування в учнів ціннісного ставлення до
здоров’я та необхідності його збереження. Використання різноманітних технологій на уроках
математики сприяє вирішенню валеологічної проблеми.
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Проголошення державної незалежності України зумовило розвиток тих галузей, які
були штучно призабуті, серед них і етногеографія. Актуальними стають дослідження
етнічних процесів як на території всієї держави, так і окремих її регіонів. Недостатність
вивчення теоретичних, методичних і прикладних аспектів етногеографії зумовило
актуальність наукових досліджень в цій галузі. Вона підсилюється тим, що етнічні процеси,
які відбувалися впродовж тривалого історичного відтинку на території України загалом, і
Тернопільської області зокрема, значно впливали на історичну, економічну і соціальну
ситуацію в ній. Етнічна структура населення є важливим чинником демографічних та
соціальних явищ у регіонах країни, особливо релігійної та електоральних ситуацій.
Недооцінювання цього чинника не дозволяє створити об’єктивну картину буття народу,
визначити особливості його розселення і життєдіяльності у реґіонах, що характеризуються
різним етнічним складом населення, різною етнічною історією. У цьому контексті територія
сучасної Тернопільської області, етнічний склад населення якої формувався впродовж
тривалого історичного часу під впливом різних факторів, а тому змінювався, як в часі із
зміною політичного статусу території, так і в просторовому аспекті, є надзвичайно цікавою.
Етнічний склад населення є тією характеристикою соціуму, яка постійно змінюється,
позаяк змінними є показники природного та механічного руху етносів, а також етнічні
процеси, що значною мірою обумовлені цілим комплексом складних явищ суспільноекономічного характеру, як впливають на динаміку чисельності етносів і етнічну структуру
населення території. На території Тернопільської області останні, в свою чергу, були
продиктовані особливостями суспільно-політичного статусу території, яка впродовж кількох
століть перебувала у колоніальній залежності від держав-метрополій [1].
Соціально-економічне підґрунтя, яке передбачало певні переваги в господарському
житті, ще з часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, було вагомим
чинником імміграції у нашому краї, зокрема представників польської національності.
Заохочувані великими земельними наділами та звільненням від податків, вибором місця
поселення в регіоні з’явились німці, греки, угорці, вірмени, чехи, волохи, а також поляки.
Політична експансія земель внаслідок втрати власної державності визначила
верховенство економічних інтересів держав-метрополій. В міру просування імперської влади
посилювалась і колонізація, яка в ХІV-ХV ст. на території краю мала польський характер.
Для забезпечення державницької колонізації, провідне місце в якій посідала шляхта, польські
королі роздавали землі. Особливо активно колонізувалися міста. Таким чином на території
сучасної Тернопільської області сформувались міграційні потоки, спрямовані, передусім, у
міські поселення. Після захоплення Східної Галичини Австрією польська колонізація
послабилась за рахунок німецької.
Адміністративно територія області впродовж тривалого часу була розділена кордоном
двох держав, що обумовило істотні відміни в структурі населення за етнічною ознакою її
північної (волинської) та переважної (галицької) частин, а тому і різне абсолютне і відносне
представництво польського населення.
На землях краю, які підлягали габсбурзькій монархії на початку ХХ ст. було
проведено перепис населення, згідно з яким в 1900 р. польськомовне населення складало
другу за чисельністю та питомою вагою етнічну групу (табл. 1). Польська мова була
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розмовною мовою для 32,8% всього населення судових повітів. Проте необхідно
враховувати факт невизнання переписом єврейської мови, відтак, складність ідентифікувати
польськомовне населення з виключно польським за національністю.
Таблиця 1.
Розподіл населення за розмовною мовою в 1900р.*
№
Все
Судовий повіт
у тому числі з розмовною мовою:
з/п
населення,
(центр)
німецькою
польською
руською
осіб
осіб
%
осіб
%
осіб
%
1 Бережани
38000
4
0,01
7542
19,85
30454
80,14
2 Борщів
58839
380
0,65
12052
20,48
46407
78,87
3 Будзанів
24099
112
0,47
10718
44,47
13269
55,06
4 Бучач
44061
70
0,16
14195
32,22
29796
67,62
5 Вишнівчик
22574
—
—
9286
41,14
13288
58,86
6 Гримайлів
33962
220
0,65
13929
41,01
19813
58,34
7 Гусятин
41973
175
0,42
16727
39,85
25071
59,73
8 Залізці
2927
132
0,58
4106
17,91
18689
81,51
9 Збараж
41507
338
0,81
18963
45,69
22206
53,50
10 Зборів/без
38423
8
0,02
7511
19,55
30904
80,43
Поморян/
11 Заліщики
32113
98
0,30
3650
11,37
28365
88,33
12 Козова
37605
33
0,09
15509
41,24
22063
58,67
13 Копичинці
48953
140
0,29
18467
37,72
303460
61,99
14 Манастириська
37977
271
0,71
15379
40,50
22327
58,79
15 Мельниця
42277
543
1,29
8900
21,05
32834
77,66
16 Микулинці
27250
173
0,63
11651
42,76
15426
56,61
17 Нове Село
24570
57
0,23
4471
18,20
20042
81,57
18 Підволочиська
21940
301
1,37
9487
43,24
12152
55,39
19 Підгайці
60772
276
0,46
21838
35,93
38658
63,61
20 Потік Золотий
25020
94
0,38
6673
26,67
18253
72,95
21 Скалат
32633
77
0,24
16033
49,13
16523
50,63
22 Теребовля
52424
125
0,24
22346
42,63
29953
57,14
23 Тернопіль (без м.
69756
113
0,16
26009
37,29
43634
62,55
Тернополя)
24 Товсте
37424
1106 2,96
8635
23,07
27683
73,97
25 Чортків
67046
3565 5,32
18522
27,62
44959
67,06
Всього
984125
8411 0,85
322599 32,78
653115
66,37
*Розраховано авторкою за: [2].
Максимальні значення питомої ваги населення з польською розмовною мовою були
властиві Скалатському, Збаразькому та Будзанівському судовим повітам (с/п). Найменша
частка населення розмовляла польською мовою в Заліщицькому судовому повіті. В
останньому, а також Бережанському і Залозецькому відсутні населені пункти, де
польськомовне населення посідало перше місце. Натомість, у 22 судових повітах кількість
таких поселень коливалася від 1 (с/п Мельниця, Товсте, Зборів) до 12-14 (с/п Теребовля,
Тернопіль та Збараж), складаючи 14,9% всіх поселень краю, з яких 60% з числом мешканців
до 1200 осіб (т. села, присілки, обшари двірські). Перше місце у населеному пункті
польськомовна громада посідала, становлячи 40%-100% його населення, отже, були й
виключно польськомовні поселення: Пановичі, Доброводи (с/п Підгайці), Маловоди (с/п
Вишнівчик), Чернелів Мазовецький (с/п Тернопіль), Кретівці (с/п Збараж).
Присутність польськомовного населення впливала на мовну палітру населення
регіону. Отримані за результатами перепису населення 1900 р. показники індексу
різномовності населення краю варіюють у значних межах (табл. 2). Найбільші значення
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індексу різномовності властиві судовим повітам Будзанів, Скалат, Збараж, Підволочиськ, в
яких при одночасному домінуванні руської мови найбільшим серед повітів був відсоток
польськомовних.
Таблиця 2.
Індекс різномовності Дж. Ґрінберга в судових повітах Тернопільщини за 1900р.*
Судовий повіт
Індекс
Судовий повіт
Індекс
різномовності
різномовності
Бережани
0,319
Манастириська
0,492
Борщів
0,338
Мельниця
0,354
Будзанів
0,500
Микулинці
0,497
Бучач
0,440
Нове Село
0,303
Вишнівчик
0,485
Підволочиська
0,508
Грималів
0,492
Підгайці
0,467
Гусятин
0,485
Потік Золотий
0,398
Залізці
0,304
Скалат
0,503
Збараж
0,506
Теребовля
0,493
Зборів/без
0,316
Тернопіль (без м.
0,471
Поморян/
Тернополя)
Заліщики
0,208
Товсте
0,401
Козова
0,487
Чортків
0,475
Копичинці
0,475
*Розраховано авторкою за: [2].
У силу необ’єктивності мовної статистики вартим уваги є аналіз віросповідної, на
нашу думку, більш достовірної, насамперед тому, що переписом 1900 р. серед населення
виокремлювали римо-католиків, уніатів, православних, осіб мойсеєвої (іудейської) віри, а
також іншої віри, без віровизнання. При аналізуванні результатів перепису взято за основу
ідентифікацію В. Барвінського, згідно якої римо-католиків ототожнювали з поляками, уніатів
та православних – з українцями, євангелистів та представників мойсеєвої віри відповідно з
німцями і євреями. На повітовому рівні поляки посідали друге місце в структурі населення за
віровизнанням як римо-католики. Така ситуація була наслідком тривалого польського
панування на землях краю, яке зумовлювало притік осіб римо-католицької віри. У більшості
повітів їх частка становила менше 30%, а найменшою була в Заліщицькому (табл. 3).
Таблиця 3.
Розподіл населення Тернопільського воєводства за віросповіданням за
підсумками перепису населення 1900р.*
у тому числі з віросповіданням
Все
№
Повіти
населення,
римоуніати православні євангелисти іудеї інші
з/п
осіб
католики
1 Борщів
109220
19550
75333
17
14
14306
–
2 Бережани
95164
25676
58268
221
56
10942
1
3 Бучач
123704
34193
73573
1
31
15906
–
4 Гусятин
93854
24649
56599
12
21
12573
–
5 Заліщики
77641
10744
57221
1
175
9500
–
6 Збараж
67383
20582
41745
1
7
5048
–
7 Підгайці
88035
24188
55609
–
26
8212
–
8 Скалат
91763
30845
47453
–
42
13422
1
9 Теребовля
77212
29127
39924
2
121
8036
2
10 Тернопіль
131632
38824
72835
17
213
19740
3
11 Чортків
71981
18010
45507
62
200
8202
–
Всього
1027589
276388
624067
334
906
125887
7
*Розраховано авторкою за: [3, С.59-60, 82-83].
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Етнічна історія присутності польського етносу на території сучасної Тернопільської
області розпочалась ще з часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.
Політична експансія земель внаслідок втрати власної державності визначила в ХІV-ХV ст. на
території краю зростання польського населення. Після захоплення Східної Галичини
Австрією польська колонізація послабилась. За результатами перепису населення в 1900 р.
польськомовне населення складало другу за чисельністю та питомою вагою етнічну групу
(32,8% ). Максимальні значення питомої ваги населення з польською розмовною мовою були
властиві Скалатському, Збаразькому та Будзанівському судовим повітам, натомість
мінімальні – Заліщицькому. Перепис зафіксував й 5 виключно польськомовних поселень.
Список літератури:
1.
Барна І. Історико-географічні чинники формування етнічного складу населення
Тернопільщини. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль, 2002. (2). 109 -113.
2.
Національна статистика всіх громад (разом з приналежними обшарами
двірскими) в сільських округах Східної Галичини. Львів.: Накладом “Народної Ради” у
Львові, 1907. 57-65, 67-70.
3.
Zamorski K. Informator statystyczny do dziejów spoleczno-gospodarczych Galicyi.
Ludność Galicyi w latach 1857-1910. Kraków – W. 1989. 59-60, 82-83.
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Physical and mathematical sciences
ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМИ ZOOM В УМОВАХ
ПЕРЕХОДУ НА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Баталова А.Б.
старший викладач кафедри вищої математики СНАУ
Зважаючи на загрозу поширення коронавірусу, більшість університетів та коледжів за
рекомендацією Міністерства освіти та науки України вимушені перейти на дистанційну
форму навчання.
У цьому контексті, який пов’язаний з високим ризиком зараження коронавірусом,
єдиною можливою та адекватною реакцією університетів та коледжів на зовнішні виклики є
повний тимчасовий перехід на дистанційне навчання. І в цих умовах для реалізації
освітнього процесу через Інтернет використані всі можливі ресурси університетів, зовнішніх
провайдерів та сервісів.
У зв'язку з цим усі очні заняття, включаючи лекції, практичні та навіть лабораторні,
перенесені в Інтернет-середовище.
Викладачі змушені організовувати навчальний процес за допомогою різноманітних
дистанційних технологій та засобів комунікації, заснованих на різних методах представлення
електронного контенту, які є доступними студентам та викладачам в електронному
інформаційно-навчальному середовищі.
Важливими вимогами до засобів освіти є їх надійність, пропускна спроможність
Інтернет-каналів, простота створення та розміщення контенту, а також доступність послуг та
платформ для викладачів та студентів. Одним з таких засобів є платформа ZOOM.
За допомогою платформи ZOOM, проводити заняття з вищої або прикладної
математики, в умовах які склались дуже зручно. Тому що ця платформа надає можливість
проводити відео конференції, онлайн-зустрічі для студентів, на яких є можливість викладати
та пояснювати новий матеріал, розв’язувати прикладні задачі, використовуючи спільний
доступ до екрану (screensharing) зі звуком.
Завдяки вбудованій інтерактивній дошці, на яку можна швидко та легко перейти, є
можливість створення візуального малюнку, або графіку. Це допомагає студентам наявно
побачити графічний розв’язок запронованої задачі.
Якщо у студента не працює мікрофон, він має можливість написати свої відповіді у
чаті, через який можна також передавати файли всім студентам або деяким.
Головним є ще і те, що створити і передати іншим обліковий запис та посилання на
нього дуже просто. Програма чудово підходить для індивідуальних та групових занять.
Студенти можуть отримати доступ як із комп’ютера, так і з планшета або телефону.
Завдяки цьому сервісу кожен, хто створив обліковий запис, може домовитись про
зустріч.
Великим недоліком даної платформи є обмежений час конференції. Безкоштовний
контент дозволяє проводити відео конференцію лише до 40 хвилин.
Але можливість створення постійного посилання для занять, які повторюються, є
великим плюсом.
Для студентів, які з деяких причин не змогли бути присутніми на відео конференції є
можливість збереження заняття як на комп’ютері, так і в хмарі. При цьому зручно, що можна
встановити автозапуск запису або паузи. Під час конференції можна призначити
координатора, який буде мати ті самі можливості, що і організатор: вмикати та вимикати
мікрофон для окремих студентів, міняти імена та розподіляти їх по кімнатах.
Однак навіть ці надані можливості не забезпечують повноцінного засвоєння
студентами онлайн-курсів, оскільки безкоштовний доступ до контенту не передбачає
підтримки студентів і викладачів з боку університетів. А викладачі, які проводять онлайн-
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курси і занурені у зміст курсу, були незнайомі з методами онлайн-навчання і одночасно
проходять курси зі своїми студентами.
Водночас мотивовані студенти добре виконують свої завдання, але, на жаль, їх
кількість невелика.
Натомість викладачам бракує навичок роботи в цифровому середовищі, часу на
оволодіння новими інструментами та модернізації процесу викладання технічними службами
університету, які відіграють важливу роль у впровадженні новітніх технологій.
Навчання викладачів за такий короткий проміжок часу було неможливим і звилось до
рекомендацій і інструкцій щодо роботи з різними платформами, розміщеними на веб-сайтах.
Електронний вміст, призначений для вирішення негайних проблем, слід відрізняти від
очних онлайн-курсів, які включають в себе створення орієнтованого на студентів
інтерактивного середовища для здобуття знань та навичок. І як наслідок, немає підстав
судити про ефективність екстреного переходу на дистанційне навчання по результатам,
отриманим у цьому «глобальному» експерименті.
Оцінюючи ефективність нової технології або моделі навчання, цікаво порівняти
результати навчання студентів, які використовують цю технологію, з результатами
традиційної моделі навчання. Однак такий порівняльний аналіз, як правило, не дає точних
статистичних результатів.
Крім того, цей аналіз визначає ефективність роботи як досягнення студентів та не
враховує інші фактори успіху. Однак успіх не є абсолютною категорією і може бути
виміряний виходячи з інтересів різних учасників навчального процесу.
Для викладачів це результати навчання студентів, а для студентів, крім навчальних
досягнень, важливу роль відіграють мотивація та участь у навчальному процесі, яка
безпосередньо впливає на їх досягнення.
Для адміністрації університету пріоритетом будуть такі показники, як відсоток
студентів, які завершили курс, зменшення навантаження викладачів та збільшення їх
продуктивності.
Список літератури:
1. Осипова Л.Б., Горева О.М. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ: МОДЕЛИ И
ТЕХНОЛОГИИ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПРИПОРТОВОЇ СТАНЦІЇ ПРИ
ВЗАЄМОДІЇ З ПОРТОМ
Бауліна Г.С.
к.т.н., доцент,
Богомазова Г.Є.
к.т.н., доцент
Український державний університет залізничного транспорту
Залізниці та морські порти є одними з найбільших роботодавців та потужними
споживачами продукції різних вітчизняних галузей виробництва. Елементом транспортної
системи, що забезпечує взаємодію залізничного транспорту та портів, є припортові станції.
Ефективність їх роботи є тим фактором, що визначає як пропускну та переробну
спроможність транспортної системи, так і собівартість перевезень. У зв’язку з цим
підвищення ефективності організації експлуатаційної роботи припортових станцій, аналіз та
підвищення їх переробної спроможності при взаємодії з портом є наразі актуальною
проблемою, яка має суттєве значення для залізничного транспорту України.
Технологічний аспект проблеми взаємодії потребує необхідності виконання операцій
обробки вантажів у транспортних вузлах за єдиною технологією, без якої перехід вантажів з
одного виду транспорту на інший неможливий. Це потребує узгодженості технологічних
процесів, що відносяться до залізничних станцій, портів та під’їзних колій клієнтури.
Для вирішення проблеми розвитку транзитних перевезень через припортові станції
України в роботі [1] запропоновано модель вибору стратегії розподілу порожніх вагонів у
залізнично-водному вузлі, використання якої дозволить оперативннм працівникам
встановити та обрати раціональний варіант виконання технологічного процесу в конкретних
транспортних умовах.
Технологія взаємодії сортувальної та припортової станції при обслуговуванні
експортних вагонопотоків вимагає узгодженності застосування технічних засобів та
потужностей станції. Раціональне використання кількості та місткості станційних колій,
маневрових локомотивів, зменшення часу на виконання різних технологічних операцій у
системі взаємодії сортувальної станції з припортовою станцією та морським портом
визначають ефективність функціонування транспортної системи [2].
На припортових станціях при обслуговуванні вантажів часто виникають додаткові
затримки при виконанні митного контролю та обробці документів. Для вирішення цієї
проблеми у праці [3] розроблено модель функціонування лінії обробки вантажів у митному
відношенні на припортовій вантажній станції, яка враховує принципи раціоналізації процесу
виконання митних операцій.
Однією з основних проблем при організації роботи припортової станції при взаємодії
з портом, як відомо, є забезпечення ефективної взаємодії транспортних потоків суміжних
видів транспорту. При недостатньо чіткій взаємодії може виникнути ситуація, при якій
виникає простій транспортних засобів в очікуванні суміжного виду транспорту, через
відсутність вантажу на складі або вільної складської місткості. Зазначений простій може
привести до порушення договірних термінів доставки вантажу або графіків руху транспорту,
що негативно впливає на якість роботи транспортно-логістичного ланцюга і конкурентні
позиції оператора портового терміналу.
З цією метою формалізовано технологію роботи припортової станції при взаємодії з
портом при обслуговуванні вагонопотоків у вигляді математичної моделі, яка враховує
мінімальні експлуатаційні витрати, що припадають на один вагон за період його перебування
в системі при здійсненні всіх необхідних операцій та врахуванні відповідних технологічних
та нормативних обмежень. Цільова функція моделі надана у вигляді інтегрального критерію
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якості управління вагонопотоками за певний період, який включає вектор стану системи та
вектор управління системою.
Стан системи характеризується кількістю вагонів, що надходять на припортову станцію
та подаються в порт і перебувають під виконанням різних технологічних операцій, кількістю
маневрових локомотивів, бригад комерційного та технічного оглядів вагонів. Вектор
управління системою відображає витрати на обслуговування вагонопотоку, що пов’язані з
тривалістю перебування вагонів, локомотивів і бригад у різних станах. При цьому враховано час
знаходження рухомих одиниць під виконанням операцій на припортовій станції та в їх
очікуванні.
Значення інтегрального критерію, наприклад, за різні зміни роботи оперативних
працівників надасть можливість оцінити якість їх роботи при обслуговуванні вагонопотоку
на станції при взаємодії з портом, простежити динаміку скорочення витрат на проведення
зазначеної роботи, а також встановити шляхи їх зниження.
Розроблена модель є основою для формування автоматизованої технології управління
вагонопотоками на припортовій станції, яку можливо інтегрувати до автоматизованого
робочого місця маневрового диспетчера у вигляді системи підтримки прийняття рішень.
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ЗМІНА ФУНКЦІЙ МИСТЕЦТВА З ПОЯВОЮ МЕДІА-КОМУНІКАЦІЙ
Бахмат Анна
студентка 6 курсу
Інституту мистецтв Київського університету ім. Бориса Грінченка
Факультету образотворчого мистецтва
Виклад основного матеріалу. Поява медіа та фотографії істотно змінила завдання
образотворчого мистецтва та погляди художників. Якщо раніше, фотографічна фунція давала
можливість пронести мистецтво крізь часи та епохи, то тепер постало питання, а в чому ж
основна задача образотворчого мистецтва?
Першими спробами були спроби імпресіоністів, які намагалися надати відтворенню
дійсності особливого емоційного забарвлення.
Однак, ці спроби в подальшому переростали в постімпресіонізм Ван Гога,
ссюрреалізм Далі, експресіонізм Поллока, та кубізм Малевича. Однак це все немає нічого
спільного з первинними бажаннями імпресіоністів. Коли вони намагалися працювати з
конкретним реальним зображенням, змінюючи лише технологічні моменти передачі
дійсності.
Постмедійність не є терміном у науковому сенсі. Але це визначення доволі добре
прижилося в українській художній критиці, йому складно дібрати заміну. Найчастіше
постмедійність співвідносять з живописом 1990-2010-х. Постмедійними називають роботи,
які живописними засобами імітують погляд крізь об’єктив, картини, написані в кіно- або
фото стилістиці.
Самоідентичність сучасного мистецтва криється в постмедійності.Одним із визначних
діячів постмедійності є Герхард Ріхтер. Із початку 1960-х з'являються його чорно-білі фото
картини. Саме тоді мистецтво перестає бути зображенням і стає діалогом з глядачем. Його
комунікативна функція починає розвиватися з іншого боку. Мистецтво більше не стане
минулим, воно не набуває вигляду проектів, які вражають. Таким і був проект Ріхтера «Він
створює символічне вбивство традиційного мистецького меседжу, щоб зовєднатися із
стихією нового мистецтва. Він брав анонімні, випадкові фото, що не мали жодних
естетичних конотацій . І єдине його завдання- по показати, що відтепер живопис – це
назавжди «холодне» медіа. Саме медіа. Адже злам, який відбувається у мистецтві знищує
його фундаментально і тим самим ставить питання перед соціумом : «Чим тепер може бути
живопис?». І тут відбувається гра сенсів. Адже по суті мистецтво не можу бути холодним, бо
воно не зникає. Тоді чи може фотографія, бути продовженням мистецтва?
1962 року Ріхтер створює картину оголеної дівчини, що спускається сходами –
«Емма» і критики починають асоціювати її з «Венерою» Тіціана, «Оголеною, що спускається
сходами» Дюшана, але не зі сторінками еротичних журналів, звідки вона прийшла. І Ріхтер
приходить, що двох висновків: перший, що глядач намагається знайти мистецтво
стереотипно. Тобто, якщо це картина, то вона не може бути просто перенесеною
фотографією. І другий – це глядач аналізую мистецтво хронологічно і спитаючись на ті
знання, які в нього є. Від так його проекти показали, що образотворче мистецтво не помирає,
воно розвивається з часом, але не трансформується прямолінійно. Мистецтво, що увійшло в
історію, залишається в ній, не залежно від того, що буде створено після нього.
Розвиток постмедійності від проектного мислення реалізувався і в іншому стилі –
гіперреалізму. Роботи Річарда Естеса, яий створював фантоми симулякри, дивлячись на які
лякаєшся, від того, що у світі забагато візуальної інформації. Зображення нагадують
панорамні знімки без фокуса – це реакція відторгнення і утоми. Погляд людии не засвоює
такої інформації – він зосереджується на одному і відкидає інше. Гіперреалізм – це
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відкриття, яке стало можливим лише при появі об’єктиву. Художники перейняли технічні
особливості роботи камери. І замість прийомів академізму, вдалися до реалізму. Однак,
особливістю цих робіт стає великоформатність та робота з макросвітом. А це вже особливий
психологічний пплив і тиск на свідомість людини. Що є визначними функціями
постмедійності.
І ще одним проявом постмедійного мистецтва є трансавангард. Аккіле Боніко Оліва,
на початку 1990-х поклв початок італійського трансавангарду. Він є грою з контекстом
історії мистецтва, культурним кочевництвом. Ретроспективне мислення, звернене в минуле,
змінюється на перспективний погляд у майбутнє. Близький до сюрреалізму, але все ж
провокаційніший. Бо
якщо сюрреалізм – це звернення до пісвідомих образів, бо
трансавангард, це ніби подорож різних героїв і їх зустріч в найнеочікуванішому місці. [6,1315]
Можливості макро-зйомки дозволили художнику розширити світи своїх картин.
З’являється тематика космосу та зображення мікро-організмів. Художник тепер спілкується і
провокує людину глибшими формами і поняттями , зображуючи тематику, яку не можна
побачити людським оком.
Висновок.
Отже, поява медіа, змусила тих представників мистецтва, які займалися
відображенням дійсності знайти нову функцію мистецтва і цим стає провокація. Мистецтво
більше не описує об’єкт зображення, не намагається реально відтворити його, воно вступає в
діалог з глядачем за рахунок реальних образів і намагається ввести глядача в стан
непорозуміння, в якому глядачеві відкриватимуться нові і нові форми буття. Якщо дадаїзм
породив експеримент над підсвідомим неусвідомленим, то постомедійність породжує
провокацію над світомістю. І розуміння, цих двох направлення ають можливість зробити
один єдиний висновок, психіка людина знаходить повністю під впливом мистецтва.
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Вортіоксетин – новітній антидепресивний засіб, який за механізмом фармакологічної
дії характеризується мультимодальною взаємодією з нейромедіаторними системами ЦНС.
Терапевтична дія препарату опосередковується впливом на норадреналін, дофамін,
серотонін, гістамін та на холінореактивну систему організму. У медичній практиці препарат
рекомендовано застосовувати при лікуванні великих депресивних психозів у дорослих, а
також при ендогенних, реактивних та невротичних депресивних станах [1]. Вортіоксетин має
побічні ефекти, в літературі описано випадок передозування вказаним антидепресантом з
суїцидальною метою [2].
Дані з біоаналітичних методів визначення вортіоксетину в біологічних рідинах
людини малочисельні і рекомендовані для мети фармакокінетичних досліджень та
терапевтичного лікарського моніторінгу [3, 4]. Для пробопідготовки застосовано методи
твердофазної екстракції [3] та осадження протеїнів плазми [4]. Умови виділення
вортіоксетину з біологічних рідин за допомогою рідинної екстракції органічними
розчинниками в літературі відсутні.
Метою дослідження була розробка умов ізолювання вортіоксетину з крові та сечі
методом рідинно-рідинної екстракції для мети хіміко-токсикологічного аналізу.
Дослідження проводили з модельними пробами донорської крові та сечі, до яких було
додано вортіоксетину гідробромід. Форменні елементи крові попередньо осаджували за
допомогою 10% розчину кислоти трихлорацетатної. Після екстракційної очистки гексаном
(рН 1-2) препарат екстрагували з біологічних рідин хлористим метиленом при рН 8-9.
Отримані екстракти додатково піддавали ТШХ-очистці.
Визначення вортіоксетину в екстрактах проводили УФ-спектрофотометричним
методом. УФ-спектри елюатів з хроматограм мали максимуми світлопоглинання при
довжинах хвиль 229±2 та 232±2 нм і за характером світлопоглинання співпадали з УФспектром стандартного розчину вортіоксетину в метанолі. Кількісне визначення проводили
при λmax232 нм за рівнянням калібрувального графіка y=(0,0172±3·10-4)x+(0,027±0,008). В
розроблених умовах пробопідготовки з крові було виділено 27±1% вортіоксетину, з сечі –
62±2% препарату.
Висновки. Встановлено умови рідинно-рідинної екстракції вортіоксетину з
біологічних рідин людини. Розроблені методики пробопідготовки рекомендовано для
використання у судовій та клінічній токсикології.
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В Правобережному Лісоступу України картопля є однією з найбільш важливих
продовольчих культур, в зв'язку з цим існує необхідність у введенні в виробництво
високоадаптивних сортів для вирощування в різноманітних кліматичних умовах [2, с. 8].
Кононученко В. В., Сторожук В. А., М’ялковський Р. О. відмічають, що сорт –
невід’ємна частина біоенергетичних ресурсів країни. В міру використання можливостей
техногенної оптимізації умов зовнішнього середовища значення стійкості культивованих
видів і сортів у підвищенні економічної ефективності галузі рослинництва зростає. В свою
чергу формування ринкової економіки в аграрному секторі потребує надійного механізму
регулювання ринку сортів шляхом оцінки не тільки господарської придатності, але і їх
економічної ефективності та комерційності [4, с. 3; 6, с. 250].
Екологічні умови Правобережного Лісостепу мають нестійкий характер. Погодні
умови в період вегетації культури істотно змінюються в залежності від екологічних факторів,
тому одні й ті ж сорти, в різних за екологічними умовами роки дослідження, по-різному
реалізують свій генетичний потенціал, кількісні та якісні показники
Вивчення біологічного ресурсу картоплі на конкретній території пов'язано з
впровадженням у виробничий процес високопродуктивних, в даних умовах, сортів.
Метою дослідження було вивчення впливу сучасних різних за стиглістю сортів
картоплі, на показники продуктивності в умовах Правобережного Лісостепу.
Дослідження проводились на дослідному полі Навчально-виробничого центру
«Поділля» Подільського державного аграрно-технічного університету впродовж 2019-2020
років. Як об'єкти дослідження було використано 5 сортів вітчизняної селекції. Всі
випробовувані сорти районовані. В експеримент включені сорти: Левада – стандарт,
Княгиня, Солоха, Мирослава, Щедрик. Площа посівної ділянки 20 м2, повторність 4-х
кратна. Розміщення варіантів у блоках рендомізоване. Маса бульб при посадці варіювала від
70 до 100 г. Термін посадки – остання декада квітня. Площа живлення рослин – 0,245 м2 (0,70
х 0,35), тобто 40816 рослин на 1 га.
Польові досліди проводили згідно: «Методики державного випробування сортів
рослин на придатність до поширення в Україні» [3, с. 52]., методиками Г.Л. Бондаренка, К.І.
Яковенка., В.Ф. Мойсейченка [1, с.108; 5, с. 84].
Результати досліджень. Найбільш важливою ознакою для оцінки біологічного ресурсу
сорту є продуктивність куща (г), так як вона кількісно характеризує вихід бульб, отриманих в
результаті вирощування культури. У наших дослідженнях найбільш сприятливим, для
формування маси бульб з куща був 2019 рік (794 г). Так, за 2019-2020 роки випробувань 5-ти
сортів середня продуктивність куща склала – 707 г. Найбільшу продуктивність в 2019 році
показав сорт Княгиня –1084 г., і в 2020 році – 764 г. Менш продуктивними в 2019 році були
сорти: Левада – 594 г. і Щедрик – 584 г.
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Для формування ознаки «продуктивність куща» найбільш сприятливими були
кліматичні умови 2019 року, значення ознаки в цьому році з середньому склало 794 г., менш
сприятливі умови для розвитку аналізованого ознаки склалися в 2020 р – 620 г.
Одним з важливих показників продуктивності картоплі є показник кількість бульб з 1
куща, шт. За результатами наших досліджень, середнє число бульб з одного куща варіювало
в 2019 році від 6,3 шт. у сорту Щедрик до 10,2 шт. у сорту Княгиня, а в 2020 році від 6,8 шт.
у сорту Мирослава до 10,7 шт. у сорту Княгиня. В середньому за два роки досліджень,
відмінності по середній кількості бульб з одного куща між сортами було незначне.
Випробування досліджених сортів показало, що найбільша кількість бульб з одного куща
протягом двох років, сформувалася у сорту Княгиня – 10,4 шт., сорту Солоха – 8,3 шт., і
сорту Левада – 8,1 шт.
Особливим показником у формуванні врожайності бульб картоплі є середня маса
бульб (г.). В середньому за два роки досліджень по 5 сортам, середня маса бульб була на
рівні – 83 г. Так, найбільшу середню маса бульб сформував сорт Мирослава –101 г., і сорт
Княгиня – 91 г.
Маса однієї бульби варіювала в 2019 р від 65 г. у сорту Солоха до 113 г. у сорту
Мирослава; а в 2020 р від 70 г. у сорту Левада до 90 г. у сорту Мирослава.
Найбільш сприятливими для формування великих бульб були метеорологічні умови
2019 року, середня маса бульб в цей період склала 89 г., в 2020 році – 77 г.
Таким чином, наші дослідження виявили, що найбільш продуктивними сортами
картоплі в умовах Правобережного Лісостепу показали себе: сорт Княгиня, сорт Мирослава і
сорт Солоха.
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Бездітко Ю.М.
кандидат економічних наук, доцент.
Семибратня В.В.
здобувач ступеня магістра
Херсонський національний технічний університет
Постановка проблеми. Важливою складовою соціально-економічного розвитку
регіону є забезпечення його достатніми обсягами фінансових ресурсів. В умовах еволюційно
сформованої банкоцентричної фінансової системи України, тобто коли із великого розмаїття
різного виду кредитно-фінансових установ провідними є саме банки, та коли банківська
система сформувалась із відносно незначною кількістю банків, від кількісного та якісного
розвитку мережі відокремлених структурних підрозділів банків якраз і залежить
забезпечення регіонів необхідними фінансовими ресурсами.
Крім того розвинена мережа відокремлених структурних підрозділів є інструментом
забезпечення громадян фінансовими послугами, в першу чергу можливістю оперативного та
ефективного управління як своїми заощадженнями, так і коштами трансакційного
призначення. Таким чином, аналіз стану розвитку відокремлених структурних підрозділів
банків, та їх ролі у формуванні та перерозподілі фінансових ресурсів регіону є актуальним
питанням з погляду подальшої розбудови не тільки банківської системи зокрема, але й
економіки в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та практичним аспектам
дослідження динаміки та структури розвитку та функціонування мережі структурних
підрозділів банківської системи України приділяється значна увага в наукових працях
вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема В.В. Гончаренка, Т.В. Челомбітька, І.Б.
Чернявського, О.О. Іщенка, С. Гундета, Г.Д. Шермана та інших.
Однак важливим, невирішеним до сьогодні питанням є виявлення об’єктивних
факторів, які впливають на розміщення відокремлених структурних підрозділів по території
України, та їх вплив на фінансове забезпечення окремих регіонів.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є оцінка динаміки розвитку
мережі відокремлених структурних підрозділів в України.
Викладення основного матеріалу дослідження. Мережа відокремлених структурних
підрозділів є показником розвитку банку, характеризує сегмент ринку, на якому функціонує
банк, та відображає регіональну стратегію його розвитку і територіальний перерозподіл
ринку банківських продуктів і послуг.
З початку 2000-х років, завдяки зростанню економіки України, стрімкими темпами
розвивалась і банківська система, в тому числі мережа її відокремлених від головного банку
структурних підрозділів. При цьому головна увага була сконцентрована на екстенсивному
розвитку їх кількості, і головною метою такого розвитку було захоплення регіональних
ринків які потребували забезпечення свого економічного розвитку якісними банківськими
послугами. В значній мірі розвиток відокремлених структурних підрозділів був спрямований
на перспективу, що пояснювало, як здавалось, тимчасову збитковість діяльності значної їх
кількості.
Світова фінансова криза внесла свої корективи в діяльність банківської системи і
зокрема мережі відокремлених структурних підрозділів. Аналіз показників динаміки
кількості банків та їх відокремлених структурних підрозділів в Україні (табл. 1) показує, що
за досліджуваний період, а саме із 2010 року по 2019 рік, найбільша кількість відокремлених
структурних підрозділів (далі – ВСП) була у 2011 році і складала 20257 одиниць.
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Однак починаючи із 2012 року їх кількість неухильно зменшувалась, і на кінець 2019
року склала 8002 одиниць. При цьому, найбільша кількість банків за досліджуваний період
була у 2013 році, і тільки із 2014 року їх кількість почала зменшуватись, із 180 банків у 2013
році до 75 банків у 2019 році (рис. 2.3). Тобто абсолютне зменшення кількості відокремлених
структурних підрозділів розпочалося на два роки раніше, ніж зменшення кількості банків.
Таблиця 1
Показники кількості банків та їх відокремлених структурних підрозділів в Україні
за 2010-2019 роки*
Роки
Показник
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Всього ВСП
19449 20257 19632 19290 15082 11871 10316 9489 8509 8002
банків, од.
Всього банків,
171
175
174
180
146
117
96
82
77
75
од.
ВСП на 1 банк,
114
116
113
107
103
101
107
116
111 107
од.
ВСП до
попереднього
104,2 96,9
98,3
78,2
78,7
86,9
92,0 89,7 94,0
року, %
Банків до
попереднього
102,3 99,4 103,4 81,1
80,1
82,1
85,4 93,9 97,4
року, %
ВСП на 1 банк
до попереднього
101,8 97,5
95,0
96,4
98,2 105,9 107,7 95,5 96,4
року, %
*Примітка. Складено автором за даними [2].

Рис. 2.3. Динаміка кількості банків та їх відокремлених структурних підрозділів в
Україні за 2010-2019 роки, од. [2]
У 2013 році, навіть незважаючи на зростання кількості банків, мережа відокремлених
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структурних підрозділів продовжувала знижуватись. За 2014 та 2015 роки відносні
показники зменшення кількості ВСП перевищували показники зменшення кількості банків, у
2016 та 2017 роках навпаки, відносні показники зменшення кількості банків перевищували
відповідні показники зменшення кількості ВСП. Однак в цілому на кінець 2019 року
кількість відокремлених структурних підрозділів порівняно із максимальною їх кількістю за
досліджуваний період, та відповідно кількість банків порівняно із їх максимумом за
досліджуваний період зменшилась приблизно на однакову величину, відповідно на 240%, та
245%.
При цьому кореляційна залежність між зміною кількості банків та відокремлених
структурних підрозділів у банківській системі України складає 0,9895, однак, незважаючи
на високу кореляційну залежність між зміною кількості банків і кількістю відокремлених
структурних підрозділів, можна стверджувати, що по відносних показниках кількісних змін,
та термінах таких змін немає прямолінійної залежності, оскільки зменшення кількості
відокремлених структурних підрозділів розпочалося раніше, ніж зменшення кількості банків.
Висновки. Проведене дослідження дає можливість зробити висновок, що в силу
історичних, економічних та соціальних факторів в Україні формується банкоцентрична
фінансова система з відносно невеликою кількістю банків, та розгалуженою мережею
відокремлених від головного банку структурних підрозділів. В силу об’єктивних та
суб’єктивних причин, зменшення кількості відокремлених структурних підрозділів банків в
Україні почалося на два роки раніше, ніж стрімке зменшення кількості банків, яке
розпочалося у 2014 році.
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ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ В УРСР У ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ
ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945 – 1955 РР.)
Безлюдна Ірина Вікторівна
Інститут історії України НАН України
аспірантка відділу історії України другої половини ХХ ст.
Під час та по війні контингент безпритульних дітей в УРСР складався переважно з
тих, батьки яких загинули під час окупації, внаслідок воєнних дій або були вивезені до
Німеччини. Ці малолітні, які були направлені до рідних чи для влаштування у дитячих
будинках, часто, шукаючи тимчасового пристосування до життя на вулиці, обирали
бродяжництво основним його способом. Крім того, після звільнення Києва, навесні 1944 р.
збільшився в рази потік безпритульних із східних областей  Сталінградської, Актюбінської,
Московської, Воронезької та інших.
Крім того, кількість безпритульних збільшувалася за рахунок підлітків, які самовільно
залишали ремісничі училища і школи ФЗН, та приїздили із різних міст Радянського Союзу.
Причинами цього були настільки незадовільні умови існування у гуртожитках при заводах і
фабриках, куди направлялися вихованці дитбудинків, що діти не витримували і втікали
звідти. Для прикладу, у 1945 р. Київський завод № 784 прийняв для працевлаштування 63
підлітки. Гуртожиток, куди були влаштовані діти, перебував у антисанітарному стані, ліжок
не вистачало, в їдальні харчування було організовано вкрай незадовільно, технічного
навчання діти не одержували. Це все привело до того, що 57 чоловік з них самовільно
залишили завод.
Також втікали діти з дитячих будинків. Так, у 1945 р. лише з дитячих будинків
Київської області було зафіксовано 220 втеч дітей. Щоправда, під час голоду 1946–1947 рр.
кількість втеч зменшилася, адже діти розуміли, що в дитячому будинку вони будуть
одержувати хоча б мінімальне харчування. Але коли ситуація в республіці стабілізувалася,
втечі поновилися, і вже у 1950 р. самовільно залишили дитячі будинки більше ніж 3550
вихованців. Вагомою, але не одиничною причиною втеч, також були нестерпні умови
проживання дітей. Наприклад, взимку 1953 р. в дитячих будинках Чернівецької та
Ізмаїльської областей, через нестачу палива, температура повітря в спальнях та робочих
кімнатах складала всього 10–14 градусів тепла. А через брак спальних приміщень та ліжок, у
більшості дитбудинків УРСР вихованці спали по двоє-троє на одному ліжку, на розкладачках
у робочих кімнатах або, навіть, розташовувалися на підлозі. Так, 1949 р. у Київському
дитячому будинку № 4 із 124 вихованців 86 спали по двоє на одному ліжку. Катастрофічно не
вистачало одягу і взуття для вихованців дитячих будинків. Так, під час перевірки у 1947 р.
Тарутинського дитячого будинку Ізмаїльської області було виявлено, що всі діти ходили у
рваному взутті, з мокрими ногами, а вихованці Котловинського дитбудинку, через брак
пальт, ходили до їдальні, загорнуті в ковдри.
Ще однією причиною самовільного залишення дитячих будинків вихованцями, було
ставлення до них вихователів і директорів, які повсякчас поводилися з сиротами вкрай не
професійно, а нерідко і злочинно. Так, наприклад, за окремі порушення дисципліни до
вихованців застосовувалися такі форми покарання, як побиття, позбавлення їжі,
переодягання у рваний одяг, залишення у підвалі та інші. А директори подекуди розглядали
неповнолітніх вихованок як об’єкти для своїх сексуальних задоволень. Так, наприклад, у
Львівському дитячому будинку № 4 довгий час працював директор, який систематично
розбещував підлітків і якого у 1954 р. було засуджено за співжиття з неповнолітніми
вихованками.
Для виявлення і влаштування безпритульних та бездоглядних дітей регулярно
проводилися рейди, в яких брали участь працівники міліції, бригади сприяння міліції,
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комсомольці та представники громадськості. Так, у Ворошиловграді (нині Луганськ – І.Б.) у
1951 р. було здійснено 46 рейдів з підбору безпритульних і бездоглядних дітей, в результаті
яких було підібрано 179 дітей. Як правило, затримували малолітніх на базарах, вокзалах,
вулицях, у кінотеатрах тощо.
Крім того, безпритульні безборонно пересувались між населеними пунктами,
мандруючи на буферах та на дахах вагонів потягів. Тож, на деяких залізничних станціях (як,
наприклад, Проскурів, Гречани, Старокостянтинів, Камʼянець-Подільський, Шепетівка) було
організовано загороджувальні бригади для вилучення безпритульних дітей з потягів, що
проходять повз. Затримані діти відправлялись у дитрозподільники, а звідти їх розподіляли по
дитбудинках або передавали у школи ФЗН та ремісничі училища.
Отже, у повоєнний період держава докладала певних зусиль, для того, щоб, за
допомогою міліції і громадськості, вилучити з вулиць безпритульних дітей. Але ці дії
обмежувались лише виявленням і, власне, вилученням дітей з вулиці. Відповідні служби не
переймалася забезпеченням належних умов існування дітей у державних дитячих закладах –
як матеріальних, так і кадрових. Відтак, відбувався безкінечний коловорот: діти втікали з
дитбудинків, шкіл ФЗН, ремісничих училищ, їх виявляли, повертали до дитбудинків, з яких
вони знову втікали.
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Аннотация: в настоящей работе обсуждаются основы системы трансдермальной
доставки лекарства с помощью электрофореза включая факторы, влияющие на его
эффективность. Этот метод доставки препаратов использует электрический ток как
движущую силу для трансдермального проникновения ионных и неионных медикаментов.
Система лекарственного электрофореза обеспечивает контролируемое проникновение
активных ингредиентов через кожу в системное кровообращение с предсказуемым
поведением и дозировкой.
Ключевые слова: электрофорез, доставка лекарств, трансдермальный.
Система трансдермальной доставки лекарств (СТДЛ) может быть определена как
устройство доставки, которая приемлема для контакта с кожей и способна доставлять
лекарство с контролируемой скоростью и дозировкой в систему кровообращения для
достижения концентраций, достаточной для терапевтического воздействия в течение
продолжительного периода времени [1]. Основные преимущества использования СТДЛ
включают в себя возможность избежать некоторые риски парентерального введения
препаратов; улучшенную системную биосовместимость; снижение вероятности
гепототоксического эффекта; возможность предупредить разрушение препаратов при их
введение через гастроинтенсиальную систему с низким pH, смешивание с пищей и т.д.
Кроме того, СТДЛ полезна с точки зрения контроллируемого препаратов, имеющих низкий
молекулярный вес и являющиеся липофильными. С другой стороны, есть определенные
ограничения по применению СТДЛ для белковосодержащих препаратов и гидрофильных
лекарств.
Метод электрофореза подходит для трансдермальной доставки препаратов при
помощи слабых токов в течение короткого периода времени. При этом происходит
проникновение ионизированных молекул препарата через биологические мембраны с
использованием полярных электродов [2]. Электрофорез предусматривает использование
физиологически приемлемой величины тока (0.5 мА / см2 или меньше), чтобы передвигать
ионизированные препараты в ткани, используя электрод той же полярности как и у
препарата. Важным является обеспечение влажной прослойки между электродом и кожей,
чтобы предупредить ожог вследствие высокого сопротивления сухих кожных покровов.
Кроме того, неотъемлемым преимуществом СТДЛ с применение электрофореза является
возможность обеспечить программируемую доставку препаратов. Это достигается благодаря
регулировки скорости проникновения препаратов в зависимости плотности тока, которая
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может быть отрегулирована. Такая зависимость от тока делает степень абсорбции лекарства
менее зависимой от биологических особенностей ткани [3].
Электрофорез обеспечивает доставку препаратов через кожу посредством двух
основных
принципов:
электростатического
отталкивания
и
электроосмоса.
Электростатическое отталкивание – это эффект приложенного электрического поля на
заряженные частицы. Второй механизм, эдектроосмос, исходит из того, что кожа хорошо
воспринимает отрицательный заряд вещества при физиологическом pH [4]. Электрофорез
является неинвазивным методом, который способен через кожные покровы создавать
высокие концентрации ионизированных частиц препарата при помощи электродвижущей
силы с низким током.
Механизм ионно-молекулярного транспорта через кожу посредством электрофореза
может быть кратко описан следующим способом. Заряженный иона отталкивается от
одноименно заряженного электрода и проникает через кожу. Кожа имеет отрицательный
заряд при физиологическом pH и действует как избирательная катионная мембрана, что
способствует движению катионов через нее. Это вызывает конвекционное движение
раствора с препаратом в соответствии с передвижением этих ионов.
Различные факторы могут влиять на результаты лекарственного электрофореза. Их
стоит учитывать, так как они могут улучшить доставку препарата от СТДЛ к пациенту. Один
из этих факторов, региональная перфузия крови в коже, определяет степень системной
абсорбции препарата. Другие факторы включают в себя pH кожи, концентрацию раствора,
молекулярный вес препарата, плотность тока, длительность процедуры, материал электрода,
режим постоянной или импульсной подачи тока [5].
Во время процедуры рекомендуется постепенно увеличивать силу тока, затем
сохранять его на определенном уровне и в конце постепенно снизить до нуля. Используемая
интенсивность тока обычно составляет от 10 до 40 мА и регулируется в процессе процедуры.
Ток величиной от 5 до 10 мА не оказывает болезненных ощущений [6]. Оптимальная
плотность тока составляет 3-5 мА [7]. При более высоких значениях силы тока или его
плотности есть риск неспецифической сосудистой реакции (вазодилитации) с покраснением
кожи. Оптимальный уровень pH кожи – не более 5,5. Избыточно низкое или высокое pH
также вызывает вазодилитацию и ухудшает условия проникновения препарата [5].
Основным элементом аппаратов для лекарственного электрофореза является
генератор тока. В большинстве электрофоретических процедур используются
гальванические токи, однако при заболеваниях нервной системы нередко применяют
диадинамические токи. Также могут применяться и синусоидальные модулированные токи в
выпрямленном режиме. Современные аппараты для получения синусоидальных
модулированных токов дают возможность модулировать токи по глубине, чередовать их с
паузами и между собой, что получить большое число разновидностей этих токов.
Электрофорез приобретает все большую популярность, так как предоставляет
неинвазивную возможность доставки препаратов в ткани и системное кровообращение,
особенно лекарств с коротким периодом действия и требующих различных схем дозировки.
Учет факторов, влияющих на работоспособность СТДЛ, важен для его эффективной работы
по трансермальной доставки препаратов.
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Персонал предприятия – главный ресурс для достижения успеха любой организации.
Поэтому к подбору работников необходимо подходить со всей ответственностью, не жалея
средств и времени.
Работа с кадрами состоит из следующих элементов:

оценка потребностей предприятия и определение критериев подбора кадров;

подбор кадров и их прием на работу;

обучение кадров;

руководство кадрами;

оценка качества работы персонала.
Для того, чтобы нанять необходимых работников, следует поставить четкие условия
того, какие задачи они будут выполнять, какими качествами и квалификацией должны
обладать, то есть руководителю необходимо проанализировать содержание и суть работы, на
которую организация нанимает сотрудника. В результате такого анализа можно получить
достаточно полное представление о должности, а также проверить, подходит ли она
структуре предприятия.
На основе проведенного анализа необходимо составить должностную инструкцию,
которая включает следующие параметры:

название должности и указание лица, которому подчиняется данный работник;

обязанности и основные функции работника;

вознаграждение, в том числе: заработная плата, сверхурочные, отпуск и пр.;

дополнительные льготы, например, пенсионные, или скидки.
В процессе подбора кадров, проводимого на основе подробного собеседования, а
также письменного тестирования, выясняется пригодность кандидата для соответствующей
работы и отбирается наиболее подходящий квалифицированный и опытный специалист.
Однако трудно рассчитывать, что новички сразу поймут организационную структуру
предприятия или быстро освоят какое-то специальное оборудование, а уже работающим
сотрудникам тоже необходимо обновлять свои знания по различным аспектам бизнеса в
привязке к выполняемой ими работе. Отсюда возникает потребность в обучении кадров,
которое позволяет решить следующие задачи:

персонал узнает больше о своей организации и вырабатывает чувство
принадлежности и лояльности к ней;

повышается уровень удовлетворенности коллектива, поскольку сотрудники
чувствуют, что их ценят;

в сочетании с эффективным стимулированием обучение поможет получить
максимальную отдачу от персонала.
Обучение можно проводить по-разному:

на рабочем месте;

короткие консультации в процессе работы;

организованные курсы обучения в течение какого-то времени;

краткосрочные курсы с отрывом от производства.
После завершения программы обучения предстоит оценить ее эффективность. Для
этого можно провести опрос сотрудников и инструкторов, анализ их комментариев и
впоследствии оценить качество работы сотрудника, прошедшего обучение.
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В процессе управления персоналом полезно опираться на ряд принципов.
Подчиненный должен четко представлять себе результаты и поставленные цели, на основе
которых он может определять, что именно нужно делать и в каком направлении. Хорошее
управление предполагает, что менеджер активно руководит персоналом. Речь, однако, идет
не о чрезмерной опеке, а об ощущении личностью определенной самостоятельности и
оказании поддержки. Руководитель должен говорить таким языком, чтобы подчиненный его
понимал.
Эффективное управление предполагает, что с точки зрения человеческих отношений
проблем нет. Хороший контакт улучшает микроклимат в коллективе, так как пресекает
всякие недоразумения и высвечивает все появившиеся проблемы, не позволяя им
разрастаться в неразрешимые противоречия. Хорошее управление исключает наличие
плохих взаимоотношений в течение длительного времени. В межличностных противоречиях
нет ничего опасного, если только с ними быстро справляются.
Важным принципом успешного управления является правильное соизмерение задачи
и способностей человека. Реализация этого принципа позволяет ставить перед работником те
задачи, которые он в состоянии решить успешно.
Эффективное управление предполагает заботу о психическом и физическом
состоянии подчиненных. Руководитель должен управлять так, чтобы обеспечить
подчиненному положительное подкрепление, то есть он должен получить от подчиненных
реакцию удовлетворения. Если у менеджера хороший контакт с персоналом и он
прислушивается к замечаниям работников, то нетрудно будет узнать, чем их можно
заинтересовать. Стимулами могут служить самые различные факторы: размеры заработной
платы, условия работы, поездки, пенсии, льготы, продвижение по службе и так далее.
Важно помнить и о том, что результаты достигаются постепенно. Не стоит ожидать
моментальных результатов, нужно только знать, как к ним постепенно продвигаться. С
другой стороны, с точки зрения управления следует заботиться о достижении
промежуточных целей и не допускать халатности, контролируя процесс.
Важной частью работы с персоналом является оценка результатов работы. Такую
оценку целесообразно проводить по итогам работы за год. При этом необходимо:

проанализировать показатели работы сотрудника за последний год;

подчеркнуть и похвалить его за сильные стороны;

выявить и разобраться вместе с ним в его слабых сторонах;

определить задачи на будущее, которые могут включать обучение или
повышение квалификации;

дать сотруднику возможность высказаться по результатам аттестации;

выслушать замечания относительно условий работы персонала, обсудить
любые жалобы или вопросы дисциплины.
Если руководство фирмы будет регулярно проводить такую аттестацию, то коллектив
почувствует, что руководство следит за качеством его работы. Это убавит их сомнения и
неуверенность и укрепит уверенность в себе, побудит улучшить свою работу.
Оценка результатов работы персонала служит трем целям: административной,
информационной и мотивационной.
Административные функции. Повышение по службе, понижение, перевод,
прекращение трудового договора.
Информационные функции. Оценка результатов работы нужна и для того, чтобы
можно было информировать людей об уровне их работы. При должной постановке этого
дела работник узнает не только, достаточно ли хорошо он работает, но и что конкретно
является его сильными или слабыми сторонами и в каком направлении он может
совершенствоваться.
Мотивационные функции. Оценка результатов трудовой деятельности представляет
собой важное средство мотивации поведения людей. Определив сильных работников,
руководство может вынести благодарность, повысить заработную плату или повысить в
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должности. Систематическое положительное подкрепление поведения, ассоциирующегося с
высокими результатами работы, должно вести к аналогичному поведению в будущем.
Таким образом, можно сказать, что персонал организации является одним из самых
сложных объектов управления. В отличие от материальных активов, люди способны
самостоятельно принимать решения и оценивать предъявляемые к ним требования. Кроме
того, персонал – это коллектив, каждый член которого имеет свои интересы и весьма
чувствителен к управленческим воздействиям, причем реакцию на них нередко сложно
предугадать.
Современные концепции управления персоналом основаны на признании
возрастающей значимости личности сотрудника, на изучении его мотиваций, умении
правильно формировать их и корректировать в соответствии со стратегическими задачами,
стоящими перед компанией.
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Сьогодні планетарна спільнота знаходиться у просторі міжцивілізаційного зсуву.
Криза, що охопила планетарний соціальний світ стає постійним чинником соціального
розвитку. Запущено механізм зміни цивілізацій, головною причиною якої є нарощування
світовою спільнотою власного інтелекту. Це призвело до незворотних наслідків, оскільки
стрибкоподібно зросла потужність колективного інтелекту, а накопичений енергетичний і
організаційний потенціал світової спільноти викликав глобалізацію і інформатизацію. Якщо
глобалізація змінює просторові параметри життєустрою планетарної спільноти, то
інформатизація, навпаки, революціонізує його якість.
Це означає, що у першу чергу буде змінена наука і освіта, що породжують якісно нову
культуру, оскільки наявна індустріальна культура здатна лише гальмувати новий паросток
життєустрою людини. На роль парадигми знань у саморозгортанні цивілізації звернув увагу
М.Фуко [4]. За його прикладом, ми дослідили феномен індустріальної освіти з метою
формалізації закономірностей породження даного явища. Встановлення об’єктивних умов і
підстави відкриває перспективу у мороку соціального хаосу розгледіти риси системи освіти
інформаційної доби. Це важливо зробити ще й тієї точки зору, що освіта стає параметром
управління соціальним розвитком планетарної спільноти витискаючи з цього горизонту
релігійний чинник [1-3].
Виходячи з цієї ідеологеми, ми використали у якості методологічного засобу вивчення
індустріальної цивілізації парадигму життєвого циклу соціальної системи індустріальної
освіти для відтворення метаморфоз планетарного процесу, що відбувався на протязі майже
500 років (див.: Рис.1).
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Рис. 1. Життєвий цикл соціальної системи індустріальної освіти
Отримані у даному дослідженні знання про життєвий цикл соціальної системи
індустріальної освіти, ми цілком можемо використати для прогнозування життєвого шляху
соціальної системи інформаційної цивілізації. Водночас ми усвідомлюємо, що будь-яка,
навіть унікально витончена аналітика сучасного стану системи індустріальної освіти,
нездатна нас вивести на розуміння нового змісту і форми, технології навчання і виховання,
принципів організації і управління системи освіти інформаційної цивілізації (див.: Табл. 1.).
Таблиця 1
індустріальної

Підстава

Умови

Порівняльний
аналіз
етапів
зародження
систем
освіти
і інформаційної цивілізації в парадигмі життєвого циклу [3, с.149-151].
ЕТАП ЗАРОДЖЕННЯ
ЕТАП/
Індустріальної
ЧИННИК
Інформаційної цивілізації
цивілізації
Часовий вимір
1
XVI ст. – XVII ст.
2010–2050 рр.
(роки)
Дух Середньовіччя з
флуктуаціями Реформації,
Дух когнітивістики
Дух епохи
релігійності і Ренесансу
(Відродження)
Філософія
Релігійна філософія
Філософія хаосу (абсурду)
Наукова
Статика – визначає час
Плинна
картина світу
через простір
Світогляд
Антропоцентризм
Екогуманізм
Ідеологія

Релігійно-державна

Парадигма сталого розвитку

Науковий
супровід
системи освіти

Стихійна наукова
діяльність

Філософія освіти як
світоглядно-ідеологічне
підгрунття створення цілісної
теорії освіти

Стихійна педагогіка,
андрагогіка

Когнітивна педагогіка

Природниче знання

Методологічне знання

Педагогічне
забезпечення
Головна
ознака змісту
освіти
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ЕТАП/
ЧИННИК

ПАРАМЕТРИ
СИСТЕМИ
ОСВІТИ

ЕТАП ЗАРОДЖЕННЯ
Індустріальної
цивілізації

Інформаційної цивілізації

Особистість як
продукт освіти

Людина релігійна

Планетарна особистість

Персонал
системи освіти

Монахи,
філософи,
святі отці

Науковці з педагогаминоваторами

Структура
системи освіти

Елементарна

Мережева

Провідні
напрями освіти

Медичний, юридичний,
військовий, природничий

Аналітичний,
когнітивний

Вид організації
освіти

Домашня гувернантська
освіта з елементами
державної і церковної
освіти

Персоналізована
/індивідуалізована
(за кордоном –
на основі авторських
концепцій; у межах СНД –
у парадигмі авторських шкіл)

Провідний
принцип
формування і
дії системи

Конвеєрний

Персоналізації/індивідуалізації

Вид технології
навчання і
виховання
Форми освіти
Методи
навчання і
виховання
Менеджмент
системи освіти
Вид механізму
саморуху
Закономірності
Кінцевий
продукт
соціального
розвитку

Класно-урочна
Сімейно-цехові з
використанням класноурочної освіти
Силові за участі батьків і
церкви,
вербальні

Персоналізована на основі
поєднання мозку людини з
Інтернетом та ІТтехнологіями
Державно-приватні з
породженням елементів
індивідуального навчання
Змішані: силові з нахилом у
бік демократизації

Породження
(самоорганізація)
Генетичні, на основі
суспільного поділу
індустріальної праці

Самоменеджмент у системі
посилення державноприватного управління
Породження
(самоорганізація)
Генетичні, на основі
суспільного поділу
інформаційної праці

Індустріалізація
планетарного життя

Фундаменталізація
планетарного життя

Відсутній як система

Таким чином, наведена порівняльна таблиця демонструє, що сьогодні дійсно
відбувається зародження системи інформаційної освіти, оскільки наявні усі елементи
першого етапу життєвого циклу. Справа тепер залежить від того, яку спрямованість буде
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мати система управління цим процесом з боку державних органів управління, що має
реалізуватись за принципом персоналізації, і якою мірою освіта, що має будуватися на основі
принципу персоналізації/індивідуалізації, буде під контролем з боку особистості, що
навчається і суспільства, що вибудовує нову архетектоніку освіти ХХІ ст.
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БУЛІНГ, ЯК ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА
Бєлоус Олена Василівна
викладач з основ правових знань
Державного навчального закладу
«Харківське вище професійне училище №6»
Булінг – одна з гострих проблем нашого суспільства. Знущання у школі замінили
модним словом булінг, проте ситуацію це ніяким чином не змінило. Моральний тиск,
зіпсовані речі та жорстокі побиття набирають безліч переглядів та коментарів у мережі.
Як попередити моральний тиск на дитину?
Ознаки насильства над дитиною:
-пригнічений настрій
- небажання йти до школи
- небажання вчити якийсь конкретний предмет
- тривожність
- агресивність
-поганий сон та апетит
- депресивність
У більшості випадків діти не хочуть розповідати, що відбувається. Чим менша дитина
– тим менше ймовірність, що вона щось розкаже. У таких випадках доведеться випитувати
про те, що відбувається. Варто звертати увагу з яким настроєм дитина прокидається, з яким
йде до школи та з яким повертається. Коли діти вже старші, то вони можуть уже щось
розповідати, жалітися. Однак це у тому випадку якщо між дитиною та батькам довірливі
стосунки.
Якщо дитина відмовляється вчити, якийсь предмет та приносить постійно погані
оцінки з нього, то тут можна вже дивитися у бік вчителів. Також, якщо дитина гарно
вчилася, а тут різко оцінки падають. Тут потрібно поцікавитися, можливо проблеми з
друзями, однолітками. Варто звертати увагу на показники, які різко змінюються. Батьки
точно не можуть залишатися осторонь. Під час усього процесу навчання, діти мають право
на захист від приниження честі та гідності.
- По-перше, потрібно активно діяти та захищати права своєї дитини, з цим не можна
зволікати. Як превентивний захід, батьки повинні спробувати поспілкуватись із однолітками,
їх батьками, вчителями і адміністрацією школи аби вирішити конфліктні ситуації.
- По-друге, не буде зайвим звернутись до дитячого психолога. Якщо вищенаведені
спроби були марними, потрібно замислитися над переведенням дитини до іншої школи.
Як дитина має реагувати на булінг ?
1) Батькам варто з дитиною обговорити всі можливі сценарії цькування. Як правило,
вони повторюються це:
обзивання
пошкодження речей
загрози
фізичне насилля.
2) Дитина має діяти несподівано, аби збити з пантелику нападника.
3) На образи потрібно відповідати спокійно, без лайки: "Я з тобою нормально
говорю. Тому, якщо крім образ тобі нічого сказати, то я не хочу продовжувати розмову".
4) Якщо дитина помітила, що її речі зіпсували, то варто повідомити вчителеві, але
зробити це при всіх.
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5) Якщо дійшло до крайньої міри – фізичного насилля, то варто тікати або голосно
кричати.
Пам’ятайте!!!!!! дитина має з малечку розуміти, що конфлікти повинні вирішуватися
дипломатично. Тому ви також маєте показувати приклад.
Як виховати сильну особистість?
1) Дитина має вміти захищати себе і від морального, і від фізичного тиску.
2) Треба працювати над самооцінкою дитини. Просто перевести дитину до іншої
школи – це не вихід і навряд чи це допоможе на 100% у такій ситуації. Дитина може сама
себе захистити, якщо в неї все нормально із самооцінкою. Тому варто відправити її до
психолога або на спеціальні курси, де допоможуть позбавитися клейма жертви та навчать
проявляти активні дії у зовнішньому світі. Жертвами стають ті, хто на загальному фоні
виглядають слабкими або невпевненими в собі. Якщо дитина буде впевнена в собі, то вона
сама собі дасть раду і зможе відстоювати свої інтереси.
3) Також варто виховувати у дитині самодостатність та впевненість у своїх силах.
Дозвольте своєму чаду обрати захоплення різних напрямків: мистецтво, наука, спорт. Проте
точно не потрібно насильно змушувати щось робити. Якщо якийсь вид спорту не
подобається, нехай спробує інші і так з усім. Різносторонній розвиток, участь та перемоги на
різних конкурсах допоможуть сформувати у дитині якості успішної людини.
Проте весь цей процес має проходити за підтримки батьків. Зазвичай кривдники,
вдаючись до насилля у різних проявах, намагаються таким чином самоствердитися у
колективі. Показавши приклад того, як це можна робити по іншому, хоча б частково
зменшить потяг до “влади” за рахунок приниження когось.
Фізичне насилля у школах
Якщо дитина стала жертвою фізичного насилля, то для неї батьки це:
підтримка
зона безпеки
безумовне прийняття дитини
Не варто нападати на дитину, що ніби вона винна:
Ти не міг себе захистити,
Ти сам винен, що тебе побили.
Так батьки покладають вину на дитину, а з неї варто її знімати.
Однокласник-терорист – як виявити ?
Таку дитину не можуть виявити батьки чи вчителі, навіть спеціалісти не завжди
можуть це зробити. Така вибухова агресія накопичується з часом. І навіть сам носій цієї
агресії може не здогадуватись, що він на таке спроможний. Існують тести, які можуть
виявити схильність дитини до руйнівної сили. Зазвичай це не дає 100% вірогідності, що це
саме така людина. Такі емоційні вибухи – це наслідок накопичення стресу та агресії, тобто
руйнівної енергії.
Якщо від людини постійно вимагати щасливий вигляд, толерантність, а вона не може
виражати агресію здоровим чином, то це призводить до плачевних наслідків. Всі діти, які
вчинили такі дії, у них є передісторія і не проста. Я вважаю, що це проблема суспільства, яке
не вчить проявляти агресію здоровим чином і дозволяє насиллю бути у їхніх сім’ях.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
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ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Пилипів Н.І.
д.е.н., проф.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Бажання нашої держави щодо створення сучасної європейської держави стосується
утворення нових поглядів та механізмів щодо базових закономірностей існування публічного
управління. Основними завданнями такого реформування являються такі, як перебудова
механізму державних фінансів з застосуванням передового світового досвіду, а відтак і
особливостей діяльності вітчизняної фінансової системи. Публічний фінансовий контроль є
обов’язковим атрибутом публічних фінансів, а його переосмислення – одним із
найважливіших завдань щодо зведення ефективної та діючої системи адміністрування.
Беручи до уваги те, що кожна країна у світі існує зі своїми недоліками та проблемами,
що характеризують лише її, тому і особливості аудиту та контролю відрізняються між собою.
Але, міжнародна співдружність ставить перед усіма країнами завдання, головними серед
яких є впровадження МСБО та аудиту; об’єднання намагань щодо здійснення заходів
міжнародного аудиту; визначення національних підходів до проведення контролю та аудиту;
надання порад та рекомендацій всім органам, що здійснюють та забезпечують контрольну та
аудиторську діяльність[2].
Членство України у міжнародних інстанціях з публічним фінансовим контролем
потребує врахування їх розробки задля його покращення у процесі розбудови вітчизняної
системи державного фінансового контролю.
Сьогодні в європейських країнах функціонує дві головні форми фінансового
контролю, а саме публічний і аудиторський. Висока ефективність діяльності контролюючих
органів іноземних країн заслуговує на увагу, адже ці органи забезпечують контрольні
функції в основному через витрачання державних коштів та використання публічного майна
шляхом здійснення контролю витрат коштів вищестоящими органами, виданих для
утримання і реалізації державних програм, звірку фінансової діяльності приватних фірм,
котрі виконують урядові замовлення[3]. Загалом завдяки проведенню ревізій та перевірок є
можливість розкривати злочини і вертати до бюджету вагомі суми незаконно витрачених
фінансових ресурсів держави. За допомогою проведення аналізу фінансово-господарської
діяльності визначаються дієві пропозиції щодо зменшення витрат, відповідно практична їх
цінність стає ще більш значною[1].
Система внутрішнього контролю в певній мірі вирізняється в окремих країнах і
поділяється на два підходи. Перший підхід, який використовується в таких країнах, як
Португалія, Франція та Іспанія, можна назвати «відповідальністю третьої сторони». У
країнах – членах ЄС Міністерство фінансів має право втручання в процес попереднього
контролю за сприяння певно категорії працівників та службовців.
В усіх зарубіжних країнах чільне місце посідає незалежний аудит, проте у кожній він
має свої особливості. Разом з тим, дослідження усіх особливостей та передового досвіду
проведення аудиту є досить важливим, адже він тільки розпочинає своє становлення в
Україні[5].
Підсумовуючи зарубіжний досвід впровадження публічного фінансового контролю, і
застосовуючи дослідження і рекомендації відомих науковців можна зробити наступні
висновки:
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 система публічного фінансового контролю у кожній країні Європейського Союзу
базується на єдиних міжнародних стандартах (або іншими словами нормах чи принципах), та
разом з тим на стандартах зовнішнього та внутрішнього контролю;
 високий рівень особистої незалежності посадових осіб органів поточний
фінансовий контроль у країнах Європейського Союзу підкріплюється чіткими та
відповідними нормативно-правовими актами;
 на шляху здійснення контролю та проведення аудиту органи публічний фінансовий
контроль країн Європейського Союзу здійснюють перевірку не тільки щодо дотримання
системи обліку та звітності, а в першу чергу – обґрунтованості підстав для проведення
кожної операції, а також результат та ефект від витрачання державних коштів;
 умови для розвитку системи публічного фінансового контролю в країнах
Європейського Союзу створюються і на рівні кожної держави, і на рівні функціонування
певних міжнародних організацій[4].
В Україні задля опанування певних нових підходів щодо проведення публічного
фінансового контролю, повчальним та корисним є дослідження досвіду Німеччини та США у
даному питанні.
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ПІДГОТОВКА ЕКОЛОГІВ У АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
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Херсонський аграрно-економічний університет, доценти
Екологія є спільною базою співпраці фахівців усіх напрямків, для яких екологічні
знання є просто необхідними. Набуття кожною людиною екологічних знань буде сприяти
дбайливому ставленню до природи, збереженню її. Відповідно до Концепції екологічної
освіти України, одним із найголовніших завдань є підготовка майбутніх екологів для різних
сфер суспільної діяльності: освіти, промисловості, агропромислового комплексу, державних
органів управління у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального
природокористування, громадських екологічних організацій.
В “Основних напрямках перебудови вищої і середньої фахової освіти в країні”
відзначається, що необхідно підсилити екологічне виховання майбутніх фахівців, їхню
орієнтацію на раціональне і комплексне природокористування.
Фахова підготовка майбутніх екологів набуває особливої актуальності в нових
соціально-економічних умовах становлення ринкової економіки, наростання екологічної
напруженості, дефіциту багатьох видів ресурсів сільськогосподарського та промислового
виробництва. Зміни, що відбуваються в суспільстві, вимагають відновлення і удосконалення
нормального функціонування багатьох галузей промисловості з урахуванням їх впливу на
довкілля, а отже і відповідного кадрового забезпечення, фахівців, які б змогли оцінити його
та запропонувати заходи зменшення такого впливу.
Освітні, соціальні, економічні, природоохоронні та виробничі передумови
удосконалення вищої екологічної освіти розкривають низку проблем у професійній
підготовці майбутніх екологів. По-перше, відсутність престижу екологічної освіти, по-друге,
перевага економічного розвитку суспільства над екологічним, по-третє, недостатня кількість
часу, відведеного на вивчення професійних дисциплін, по-четверте, теоретичний характер
викладу матеріалу деяких дисциплін, що пов’язано із застарілим лабораторним обладнанням,
по-п’яте, небажання керівників підприємств надавати базу для практик майбутніх екологів.
Підготовка майбутніх екологів у закладах вищої освіти визначається освітньопрофесійною програмою, навчальним планом, структурно-логічною схемою підготовки,
навчальними програмами дисциплін і відображається у відповідних підручниках, навчальних
посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах та реалізується при проведенні
навчальних занять та інших видів освітньої діяльності.
Освітньо-професійна програма підготовки фахівця – це галузевий нормативний
документ, в якому визначається зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і
рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня
певного напрямку.
Освітня-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
- цикл математичної та природничо-наукової підготовки;
- цикл професійної та практичної підготовки.
Згідно галузевого стандарту, бакалавр екології є фахівцем широкого профілю, який
повинен на сучасному рівні виконувати екологічні спостереження й узагальнення в межах
природних і антропогенних об’єктів, робити розрахунки забруднень атмосфери, гідросфери
та ґрунтів; приймати участь в комплексному екологічному моніторингу довкілля, визначати
причини і наслідки негативних екологічних ситуацій.
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Згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики, еколог може займати такі посади:
інспектор з охорони природи, громадський інспектор з використання та охорони земель,
державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор з охорони
природно-заповідного фонду, інспектор з використання водних ресурсів, технолог, технікеколог, консультант з питань екології, охорони навколишнього середовища та
збалансованого природокористування, державний інспектор, стажист-дослідник в галузі
природничих наук, громадський інспектор з охорони довкілля.
Особливими завданнями екологічної освіти є:
•
виховувати у студентів розуміння сучасних екологічних проблем держави і
світу, усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності;
•
формувати усвідомлення безперспективності технократичної ідеї розвитку і
необхідності заміни її на екологічну, що базується на розумінні єдності всього живого і
неживого в складно організованій глобальній системі гармонійного співіснування і розвитку;
•
розвивати уміння приймати відповідальні рішення щодо проблем
навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки,
виховувати глибоку повагу до власного здоров’я та вироблення навиків щодо його
збереження;
В основу екологічної освіти покладено принципи гуманізму, науковості,
неперервності, наскрізності та систематичності. Екологічна освіта студентів спрямовується
на поєднання раціонального та емоційного у взаємовідносинах людини з природою на базі
принципів добра й краси, розуму і свідомості, патріотизму та універсалізму, наукових знань.
Формування творчих здібностей майбутніх спеціалістів – одна із найважливіших
задач сучасної вищої школи. Один із шляхів розв’язання цієї задачі полягає у використанні
досягнень сучасної психологічної науки, зокрема, системного підходу та методів
проблемного навчання, використання прийомів, які стимулюють пізнавальний інтерес та
творчу активність студентів. Розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних та творчих
здібностей студентів необхідно проводити в процесі планування та виконання лабораторних
робіт з хімії, активної участі в обговорені питань розвитку хімічного знання і його
практичного застосування в житті.
Ефективною формою роботи на заняттях з хімії є розв’язування задач екологічного
змісту відповідно до тем навчальної програми. Уміння розв’язувати задачі – один з основних
показників рівня засвоєння студентами знань з хімії. Кожна з підібраних задач містить
екологічну інформацію і передбачає теоретичні розрахунки, що активізує творче мислення
студентів.
Вирішення проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів з вищою освітою на
сучасному етапі передбачає озброєння студентів – майбутніх фахівців – практичними
знаннями і навичками, наприклад, визначення якісного і кількісного складу основних
біоєлементів в об’єктах геохімічного середовища; використання основних фізичних,
хімічних та фізико-хімічних методів аналізу об’єктів довкілля (води, ґрунту, повітря);
користування типовим обладнанням та приладами для проведення хімічного аналізу
навколишнього середовища.
Виховання багатомірної творчої особистості в вищих навчальних закладах повинно
реалізовуватися через розуміння студентами суті дослідження, вміння відшукати і
сформулювати проблему, ввести необхідний понятійний апарат; сформулювати об’єкт,
предмет, мету завдання, гіпотезу, довести її або спростувати; здійснити вибір методів і
конкретних методик дослідження, провести аналіз дослідження, зробити правильні
висновки, оцінити межі застосування дослідницької моделі.
Отже, екологічна освіта спрямована на розвиток у майбутніх спеціалістів нахилів до
пошукової, дослідницької діяльності, формування умінь і навичок застосування
дослідницьких методів для розв’язання практичних питань щодо охорони довкілля та санації
навколишнього середовища.
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Виходячи з вищевказаного, важливо підкреслити, що екологічна освіта в активній
діяльнісній формі дає можливості поглибити екологічну обізнаність студентів, сформувати в
них необхідні цінносні орієнтації, підвищити рівень їх екологічної культури. А практична
спрямованість екологічного виховання є одним з ефективних засобів творчої активності
студентів у природоохоронній діяльності, формування екологічної культури. Адже
показником сформованості екологічної культури є готовність і здатність особистості діяти
практично.
Список літератури:
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Основним показником роботи підприємств промислового сектору економіки є ступінь
задоволеності споживача виробленою продукцією. При цьому ключовими є саме її
технічний рівень якості та збереження наданої користі в процесі експлуатації. З таких
позицій вимоги до конструкції, матеріалів, технології виготовлення продукції лежать в
основі оцінки якості, яка є комплексним показником.
Питаннями системного підходу до комплексної оцінки якості займалися Білоцька Л.Б.
[1]; проектуванням інтегрованих систем управління якістю продукції з врахуванням
міжнародного унормовування - Хімічева Г.І. [2]. Власний досвід авторів в проектуванні
систем управління якістю виробництвом [3, 4] вказує на важливість системного підходу до
планування, контролю й управління якістю задля створення більш швидких, інтегрованих і
гнучких виробничих процесів виготовлення одягу.
Враховуючи вищенаведене, об’єктом дослідження даної роботи є процеси
забезпечення якості потокового виробництва на прикладі трикотажного асортименту
виробів. Рівень якості організації технологі́чних проце́сів потокового виробництва - це
частина виробничого процесу, яка потребує узгодженості всієї сукупності технологічних
операцій, організаційних аспектів, компетенції та фаховості персоналу.
Оскільки мета нашого дослідження полягає в актуалізації сучасних підходів до
контролю якості швейних виробів, які відіграють ключову роль у вдосконаленні та
оптимізації галузевих технологічних процесів з виготовлення одягу різного призначення, за
основу взято нормативні документи [5, 6], котрі визначають основну термінологію з якості,
оцінку якості, порядок здійснення контролю якості та вимоги до керування якістю. Згідно з
[5] якість продукції - сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності
задовольняти встановлені і передбачені потреби. Організація виробництва побудована за
чітко визначеною послідовністю виробничих етапів забезпечення якості швейних виробів.
Дана послідовність наведена на рисунку 1.

Рис.1. Послідовність виробничих етапів забезпечення якості при виготовленні одягу
різних асортиментних груп
З унаочненої послідовності слідує, що кожен етап вносить свій внесок в забезпечення
якості кінцевого продукту. Загальний показник якості швейних виробів побудований на
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вдосконаленні системи нормативного забезпечення та вказує на напрями забезпечення якості
продукції легкої промисловості. Проте, не дивлячись, що важливу роль у забезпеченні якості
відіграє стандартизація, сучасні галузеві стандарти являються доволі застарілими при
наявних змінах у нормативному забезпеченні. Вони не в достатній мірі задовільняють
швейну промисловість, особливо в період значних економічних трансформацій сучасного
суспільства і хороших у галузі можливостей співпрацювати з різними міжнародними
ринками. Тому, на наш погляд, дослідження, повязані з якістю та роботою щодо
унормування підходів до управління якістю на сучасних виробництвах, осучаснення видів
контролю якості, залучення прогресивних методів контролю є актуальними науковим
напрямком.
Здійснений у ході дослідження аналіз роботи регіональних швейних підприємств
Закарпаття показав, що важливим аспектом на сучасному швейному підприємстві
залишається мінімізація всіх невідповідностей задля збільшення його ресурсозбереження.
Враховуючи різні форми організації контролю якості, беручи до уваги види технічного
контролю, в даній роботі узагальнено підходи із забезпечення технічного рівня якості
виробів на основі систематизації дефектів на прикладі трикотажних виробів платтяного
асортименту. На основі аналізу стандартних методів технічного контролю якості
виготовлення виробів, в роботі представлено основні складові, які забезпечують якість
виробів.
Для мінімізації рівня дефектності на стадіях підготовки виробництва систематизація
дефектів може слугувати їх попередженням, й кращою інформаційною підготовкою
виробництва щодо якості перебігу процесів.
Працюючи на сьогодні на умовах «толінгу», сучасні швейні підприємства стикаються
із проблемою наявності різних дефектів зовнішнього виду матеріалів, які передують
виробничим стадіям розкрою та пошиву готових виробів.
Виходячи з цього, в даній роботі систематизованими є виробничі дефектів за
виробничими процесами підготовки, пошиву та оцінки кінцевогої якості виготовленої
експериментальної моделі. Унаочнені дефекти подані із наведенням основних їх визначень
та причин появи і можуть вважатися інформаційної базою для процесів забезпечення якості
та прогонрозування їх рівня на сучасному швейному підприємстві.
Також, систематизованими
є
дефекти зовнішнього вигляду на прикладі
трикотажного асортименту полотен із зазначенням відсотка втрати якості, якщо такий
дефект виявиться у готовому виробі. Такий підхід дозволяє прогнозувати рівень якості
готової продукції та мінімізувати втрати.
Результатом даної роботи є розробка ряду технологічних операційних карт контролю
якості готового виробу як одного із видів технологічних документів спеціального
призначення, що корисні для технічного процесу контролю якості в умовах сучасного
швейно-трикотажного виробництва різних форм власності та потужностей.
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Розвиток громадянського суспільства в Європі в цілому, і Центральній Європі
зокрема – супроводжувався кількома тенденціями: 1) новим типом колективної ідентичності
– національною свідомістю, поєднаною з громадянською свідомістю у вимірі вільної
політичної культури, демократичної національної держави – республіки; 2) вимогами кожної
нації отримання права власного представницького, демократичного врядування; 3)
формуванням демократичної держави, здатної конституційно гарантувати свободу і права
людини; 4) новим типом господарсько-економічних відносин базованих на вимірах
конкуренції і вільному ринку; 5) оформленням партійного каркасу політичних відносин з
вимогою розподілу гілок влади: 6) формуванням єдиної національної мови та переходом на
неї у роботі органів освіти, науки, культури, тощо.
Можемо констатувати, що суспільні процеси розгортаються, за виразом Е. Шилза,
таким чином, що «нація є необхідним елементом розвитку соціального капіталу та
ствердження громадянського суспільства»[1, 198]. Дійсно, вона є однією з її головних
підпор, необхідним інгредієнтом для громадянського суспільства. Тієї ж думки дотримується
і Ю. Габермас, який, зокрема, зазначає, що «свого часу демократична держава і нація
взаємно витворили одна одну»[2, 164].
Доречним буде нагадати, що гасло Viva La Nation („хай живе нація”) було гаслом тих,
хто творив велику Французьку революція, і саме воно здобуло юридично-правове втілення у
«Декларації прав людини і громадянина». Зважаючи на процесуальний характер соціальних
трансформацій, громадянське суспільство може розглядатися як важливий інститут
відтворення соціального капіталу – громадянського та національного розвитку різних
спільнот. Ключовими елементами поступу є виражені тенденції до самоорганізації життя і
громадянського самоврядування, потреба в громадянській публічній активності,
національному ствердженні, поглибленні приватної сфери, а також формування вимог
публічної відкритості спільних громадських рішень. Загальна інтенція громадянського
поступу обумовлювалась, як слушно зазначає А. Карась, «його дискурсивно-етичною
спрямованістю на здійснення свободи й автентичності особи, які є модусами самоздійснення
людини”[3, 194].
Очевидно, що контекст соціальних трансформацій не обмежувався лише
громадянським поступом. Другою стороною є сфера приватного інтересу і пов’язаних з ним
необхідностей, щоденними турботами виживання багатьох людей, узалежнення та примусу.
Саме проблеми пов’язані з розширенням приватного інтересу в добу Модерну, змушують
зупинитись на суперечностях лібералізму в контексті його взаємовідносин з громадянським
суспільством.
Лібералізм, як відомо, історично мав підґрунтя в протестантській етиці. Саме
протестантизм сприяв легітимізації багатства та утвердженню класу приватних власників,
які, спираючись на божественне провидіння, стали активними представниками ринкового
суспільства, репрезентуючи етику модульного індивіда (термін Е. Гелнера)[4, 131].
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Водночас ринкова капіталістична система приватного інтересу породжує соціальні
патології, оскільки приватна власність, яка не обмежена принципом відповідальності аж ніяк
не сприяє утворенню соціального капіталу, а є джерелом нерівності та відчуження на тлі
формальної конституційної і правової рівноправності. Формування і розвиток класичної
ліберальної демократії історично супроводжувались не тільки цивілізаційними зрушеннями,
ствердженням прав особи, але й соціальними, ціннісними конфліктами, які мали місце як в
самому лоні громадянського суспільства так і по лінії держава–громадянське суспільство.
Зростаючи, соціальні конфлікти загострювались не тільки через суперечності ринкової
системи та пов’язаних з нею соціальні несправедливості, що перетворили велику кількість
потенційних членів громадянського суспільства у соціальних аутсайдерів практично у всіх
країнах Західної та Центральної Європи.
Конфліктними та небезпечними для громадянського суспільства виявились
соціокультурні суперечності по лінії «система – життєвий світ» (особа, культура,
суспільство), коли розширений анонімний простір влади протягом тривалого історичного
часу намагався поставити під свій контроль символічні коди, традиційні архетипи, інтимне
життя людини. З часом система отримує статус, незалежний від нормативних структур
життєвого світу. Її автономність у ліберальних і соціальних державах набула для
громадянського суспільства загрозливого характеру. Протягом ХІХ-ХХ століть можемо
спостерігати експансію системи у сферу традиційної культури, звичаєвості. Пронизана
корпоративним інтересом реклама, система вертикальних та викривлених між людських
відносин, модерні впливи на людську свідомість, безжальна експлуатація науки і техніки
призводять до втрати ваги та значення традиційної культури, яка базується на потужній
нормативній і символічній традиції. В процесі розширення впливів системи відбувається
пошкодження символічної компоненти життєвого світу – втручання в нього системи
неокорпоративізму через владу і гроші, що з одного боку, приводить до зниження моральних
норм в суспільстві, суспільної аномії, відчуження, байдужості, а з іншого – до втрати
легітимації відповідної системи з боку членів життєвого світу. Спостерігаємо процес втрати
репрезентантами громадянського суспільства реальної мотивації до підтримання існуючих
державних інститутів.
Можемо констатувати, що перешкоджаючи процесам вільної комунікації, автентичної
публічності, держава в її неокорпоративній версії є інститутом духовної руйнації та
обмеження прав громадянського суспільства. З іншого боку, пошкоджуючи комунікативні та
культурні компоненти життєвого світу, сам система втрачає свою силу та інтегративні
можливості, позбувається підтримки з боку особи та суспільства.
На початку 70х років Ю. Габермас, відображаючи думку значної кількості
інтелектуалів різного теоретичного спрямування вважав, що «структури суспільності
громадянського суспільства скрізь у Європі знаходяться у стадії ентропії»[5, 132]. Йдеться
передусім про обмеження прав громадянського суспільства. Особливо боляче процес
обмеження впливу громадянських інституцій спостерігається в країнах пострадянського
простору, які є яскравим прикладом новітнього неокорпоративізму. Попри те, що структури
суспільності продовжують формуватись на противагу інтервенції держави, остання через
економічні та політичні канали знаходить можливості поглинути спонтанні, вільні стимули
суспільності.
На думку видатних теоретиків громадянського суспільства Ю. Габермаса, М. Фуко,
Л. Колаковського риторика будь якої патернальної влади є і буде залишатися марною, а
економічні механізми неефективними, допоки влада не знайде можливості сприймати творчі
імпульси з боку мережі вільних асоціацій та національно-культурних рухів, чиї дії
потребують раціонального доповнення з боку структурованої, інституційно сильної та
демократично налаштованої правової держави, яка здатна стати фактором соціальної
інклюзії широких суспільних груп. Відтак, держава має допомагати суспільству,
забезпечувати комплексні права громадян.
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КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Білоусько Тетяна Миколаївна
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
В умовах сьогодення неможливо недооцінювати важливість комунікацій у керуванні.
Навряд чи не усе, що роблять управлінці, щоб полегшити установі (підприємству,
організації) досягнення її цілей, вимагає ефективного обміну інформацією. Обмеження
комунікацій, призведе до того, що вони не зуміють працювати разом та злагоджено,
сформулювати мету, прийняти рішення і досягти бажаного результату.
В сучасному суспільстві комунікація займає в житті людини особливе місце, вона
повністю оволоділа увагою сучасників в наслідок того, що зараз поширюється розвиток
нової інформаційної техніки, яка здатна ще більше підвищити рівень інформаційного
сервісу, а також, завдяки тому, що засоби комунікації стають усе більш доступними для
людини.
Комунікації – це обмін інформацією, на основі якого керівник (управлінець) отримує
інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень і доводить прийняті рішення до
працівників установи (підприємства, організації). Ефективністю комунікацій часто
визначають якість рішень і те, як вони насправді будуть реалізовані.
Інформація – це лише зовнішній прояв комунікації і є її результатом. Інформація грає
центральну роль в комунікаційному існуванні людини і виступає як засіб комунікації [1].
На сьогодні новітні форми комунікації активно витісняють міжособистісну
комунікацію з сфери публічного життя. Звідси здається природним висновок про те, що
сучасна культура визначається роботою засобів масової комунікації. Але слід враховувати
той факт, що міжособистісна комунікація, яка в інформаційному просторі тотожна
безпосередньому спілкуванню людей, не потребує публічності.
Для того, щоб ефективно виконувати свої обов’язки, менеджер має спланувати роботу
об’єкта управління, організувати її, розподіливши завдання між безпосередніми виконавцями
і забезпечивши їх необхідними ресурсами, зацікавити працівників у якісному виконанні
дорученої роботи, проконтролювати результати, яких вони досягли і, за необхідності, ввести
ті чи інші корективи у їх дії. Цю роботу неможливо здійснити, якщо не скласти ясну і чітку
картину щодо стану керованого об’єкта і середовища його існування, що можливо лише при
наявності відповідної інформації. Основою процесу управління є інформація. Вона
перетворилась сьогодні у найважливіший ресурс, який дає змогу організаціям забезпечувати
свій розвиток, зміцнювати свої стратегічні позиції. В умовах значного розподілу праці без
своєчасного надходження інформації неможлива спільна робота. Без неї не можна
сформулювати цілі, оцінити ситуацію, визначити проблеми, підготувати і прийняти рішення
і проконтролювати його виконання. Лише вона дозволяє менеджерам належним чином
здійснювати управлінські функції [2, c. 217].
Серед переліку робіт, які щодня виконує менеджер, робота з інформацією займає 5090%. Це опрацювання документів, заплановані та незаплановані зустрічі, телефонні розмови,
і участь у нарадах та засіданнях тощо. Всі ці дії пов’язані з комунікаціями [3, c. 65].
Комунікаціями пронизана вся система управління організацією (рис. 1). Отже, комунікація –
це процес передавання інформації від однієї особи до іншої, результатом якої є розуміння,
осмислення переданої інформації.
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Рисунок 1 – Місце комунікацій у процесі управління [4, с. 38]
Організаційні комунікації мають відбуватися у різних напрямках – всередину
організації і назовні, в межах одного управлінського рівня (горизонтальні) і між рівнями
(вертикальні). Також, комунікації можуть здійснюватися по діагоналі, якщо у обговорення
шляхів усунення проблеми включаються суміжні підрозділи, а також бути вільними від
усяких обмежень і відбуватися неформальним чином (через поширення чуток) [5, c. 220]
Кожен керівник мусить заохочувати інформаційні потоки у всіх напрямках – вниз,
вгору, по горизонталі. Це збільшує кількість залучених до участі в управлінні, поліпшує
організаційний клімат, усуває перешкоди у доступі до необхідної інформації.
Особливо великою стає потреба у висхідних та горизонтальних комунікаціях, коли
організація розвивається – збільшується у розмірах, розширюється територіально,
впроваджує нові технологічні процеси, освоює випуск складних продуктів чи збагачує
асортимент послуг. Але при цьому треба стежити за тим, щоб на тих чи інших рівнях
управління не відбувалось перенасичення непотрібною інформацією, оскільки її фільтрація
займає багато часу.
Варто зауважити, що процеси фільтрації інформації тією чи іншою мірою, свідомо чи
мимоволі, здійснюються усіма учасниками комунікаційного процесу. На нього впливають і
досвід працівника, і його особисті якості, і сприйняття ним характеру інформації, а також
стимули (те, на чому акцентується увага вищим керівництвом). Ці чинники можуть зумовити
відсіювання важливої інформації або підтасування фактів. Певними запобіжними заходами
щодо цього є встановлення правил, за якими інформація має передаватися лише у певному
напрямку і певній послідовності. Ключові ланки (особи), через які проходить інформація,
несуть відповідальність за її повноту і достовірність.
В кожній організації, крім формальних комунікаційних каналів, існує і неформальний
спосіб передачі інформації. Неформальні комунікації – це обмін інформацією (здебільшого
чутками) поза каналами, передбаченими організаційною структурою. Вони можуть
здійснюватися спонтанно, при зустрічі добре знайомих людей, що мають доступ до різних
джерел інформації, а можуть провокуватися навмисне для того, щоб пересвідчитися у
достовірності офіційної інформації (доповнити її) чи визначити реакцію підлеглих на деякі
зміни, що здійснюються, чи плануються в організації. В останньому випадку
«санкціонованим» витоком інформації може скористатися керівництво для того, щоб
зрозуміти, як поставляться підлеглі до майбутніх змін і розробити заходи для подолання
опору, якщо він очікується.
Інформація, отримана неформальними каналами, є досить цінною для керівника,
оскільки надходить набагато швидше і доповнює офіційну, надіслану формальними
каналами. Вона також є гарним засобом зворотного зв’язку. Однак не можна допускати, щоб
вона домінувала у стосунках між керівниками та підлеглими.
Неформальні комунікації, так само, як і формальні, можуть бути вертикальними,
горизонтальними та діагональними. Але їм не притаманна усталеність, вони можуть
виникати спорадично, час від часу і з випадковими особами. Хоча, у разі родинних чи
дружніх зв’язків, можуть бути тривалими і плідними. Характерною особливістю їх є те, що
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на них важко впливати і неможливо контролювати, тому керівникам варто вживати
запобіжних заходів для того, щоб попередити витік конфіденційної інформації за коло осіб,
які мають до неї доступ, особливо якщо йдеться про комерційні чи технологічні таємниці,
ноу-хау тощо.
Керівники фірми мають використовувати як формальні, так і неформальні канали
надходження інформації, оскільки це дозволяє скласти краще уявлення про стан справ в
організації, прийняти більш виважене рішення для розв’язання проблемних ситуацій.
Комунікації є невід’ємним атрибутом процесу управління. Вони зв’язують окремі
елементи організації у єдине ціле, даючи можливість координувати їх дії, аналізувати успіхи
та невдачі, виправляти допущені помилки, доручати нові завдання тощо; з’єднують її із
зовнішнім середовищем – дозволяють отримувати інформацію про стан ринку та поведінку
на ньому суб’єктів господарювання, повідомляти партнерів по бізнесу і споживачів про свої
наміри та впливати на їх поведінку.
Отже, комунікація не обмежується простим передаванням інформації. Вона має
здійснюватися таким чином, щоб надіслана інформація впливала на поведінку того, кому
вона адресована, мотивувала його до певних дій. А це можливо у тому випадку, коли обидві
сторони впевнені у тому, що рішення і відповідні дії на основі даної інформації змінять
ситуацію на краще. Для цього інформація має бути достовірною, своєчасною, повною і
релевантною (прямо чи опосередковано стосуватися об’єкта управління). Кожен із видів
комунікацій переслідує свою задачу і здійснюється за певними правилами чи процедурами,
дотримання яких забезпечує їх ефективність. Також, система бізнес-комунікації як головний
елемент управління підприємством має відбуватися у різних напрямках – всередину
організації і назовні, в межах одного управлінського рівня (горизонтальні) і між рівнями
(вертикальні), здійснюватися по діагоналі, якщо у обговорення шляхів усунення проблеми
включаються суміжні підрозділи, а також бути вільними від усяких обмежень і відбуватися
неформальним чином.
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ОПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
КОФЕЇНУ У ЗРАЗКАХ ЧАЮ ЗЕЛЕНОГО МЕТОДОМ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ
Блажеєвський М.Є.
Доктор хімічних наук, професор,
професор кафедри неорганічної та фізичної хімії,
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Оглянуто літературні джерела стосовно сучасних методів кількісного визначення
кофеїну в рослинній сировині. Запропонована експресна методика кількісного визначення
кофеїну у зразках чаю зеленого кінетичним методом за ефектом інгібування індикаторної
реакції хемілюмінесцентного окиснення люмінолу в присутності каталітичних кількостей
гемоглобіну. RSD≤ 2,6% ; [(х ̅ - µ) 100%/ µ] <RSD. Нижня межа визначуваних концентрацій
кофеїну (LOQ=10s) становить 0,2 мкг/мл.
Ключові слова: кофеїн, хіміко-фармацевтичний аналіз, хемілюмінесценція
Вступ. Кофеїн (КФ) – алкалоїд пуринового ряду – відомий психомоторний
стимулятор центральної нервової системи та кардіотонічний засіб, широко застосовується в
медичній практиці. Субстанцію Кофеїну з кофеїновмісної рослинної сировини добувають
методом, заснованим на адсорбції кофеїну з водних розчинів з подальшою десорбцією
хлороформом або дихлоретаном (метод Ізмайлова М.А, Шостенко Ю.В. та Безуглого В.Д)
або синтетично після попереднього добування ксантину з сечової кислоти.
Для кількісного визначення вмісту основної речовини у субстанції кофеїну
застосовують кислотно-основне титрування у неводному середовищі та йодометрію.
Кількісне визначення кофеїну у зразках чаю зеленого рекомендують здійснювати методом
обернено-фазової ВЕРХ зі спектрофотометричним детектуванням (Європейська фармакопея
9.4), або методом прямої спектрофотометрії за власним світлопоглинанням за довжини хвилі
275-280 нм після попереднього вилучення основи алкалоїду з водного розчину
хлороформом.
У літературі описані також інші методики кількісного визначення кофеїну, зокрема,
методом фотометрії після перетворення його у забарвлені сполуки. Однак, фотометричні
методики не вирізняються високою чутливістю. З іншого боку, не дивлячись на високу
вибірковість та чутливість, відомі хроматографічні методики кількісного визначення кофеїну
вимагають використання токсичних розчинників (ацетонітрил та метанол), що порушує
основні принципи «зеленої хімії».
Тому актуальним завданням убачається опрацювання простих, достаньо точних та
швидких у виконанні вибіркових методик кількісного визначення кофеїну у екстрактах чаю
зеленого з використанням нових аналітичних реакцій.
Мета дослідження. Опрацювання методики кількісного визначення кофеїну у зразках
чаю зеленого кінетичним методом з використанням як індикаторної реакції
хемілюмінесцентного окиснення люмінолу в присутності каталітичних кількостей
гемоглобіну.
Результати та їх обговорення.
При змішуванні лужних розчинів гідроген пероксиду та люмінолу в присутності
нанограмових кількостей гемоглобіну (Нb) спостерігали яскраву хемілюмінесценцію,
обумовлену виникненням аніону амінофталевої кислоти у електронно-збудженому стані [1].
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Встановлено, що в присутності кофеїну відбувається гасіння хемілюмінесценції в
досліджуваній системі H2L(люмінол) – Н2О2 – Нb. Вельми ймовірно, що явище інгібування
хемілюмінесценції обумовлене координацією радикалів НО· з подвійним зв’язком C = N
імідазольного кільця кофеїну, а відтак рекомбінацією новоутвореного радикалу НОInh· з
надоксид-радикалом оксигену ·О-О– відповідно. Також у попередньо проведених дослідах
встановлено, що інші пуриної алкалоїди помітно не впливали на ефект гальмування КФ
швидкості перебігу індикаторної хемілюмінесцентної реакції. Така поведінка кофеїну у
хемілюмінесцентній системі нами покладена в основу опрацювання нової методики
кількісного визначення кофеїну у зразках зеленого чаю. Раніше одним з нас була розроблена
методика та показана можливість визначення кофеїну у каві та лікарських формах з
використанням як індикаторної реакції окиснення люмінолу гідроген пероксидом в
присутності гемоглобіну [2, с. 265; 3, c. 75; 4, c.14]. Оптимальними концентраціями реагентів
у досліджуваній хемілюмінесцентній системі є: с(NaOH)=0,05 моль/л, с(Н2О2)=0,075 моль/л,
с(H2L)=10-4 моль/л, С(Нb) = 38 нг/мл.
Залежність зміни максимальної інтенсивності хемілюмінесценції (ΔIхл) в системі H 2L
– Н2О2 – (КФ) – Нb від концентрації КФ описувалась рівнянням ΔІхл=1,45×С(мкг/мл)+1,1
(R= 0,997). Аналіз зразків чаю зеленого виконували «методом добавок». Досліджували
зразки чаю китайського зеленого байхового листового «Greenfield Flying DRAGON»
виробництва "Orimi Trade"-Ukraine, 100 г. Для екстракції 2,5 г (точна наважка)
досліджуваного зразка подрібненого чаю поміщали у 200 мл доведеної до кипіння води та
нагрівали ще 15 хв на киплячому водяному огрівнику. Після цього отриманий екстракт в
гарячому вигляді фільтрували через шар марлі та відтискали. Для очищення екстракту від
баластних речовин, при перемішуванні потроху додали в гарячий екстракт розчин гашеного
вапна у воді до сильнолужної реакції. При цьому утворювався великий, пластівчастий осад.
До отриманого розчину додавали натрій хлорид (3 г на 10 мл розчину). При цьому осад
укрупнювався, а каламутний розчин додатково прояснювався. Гарячий розчин
відфільтрували, потім розчин доводили водою до ~ 250 мл та охолоджували. Остиглий
екстракт екстрагували п’ять разів по 15 мл хлороформу у ділильній воронці. Шар
хлороформу зливали в колбу. Хлороформ випарювали на водяному огрівнику до сухої маси.
Потім добутий кофеїн розчиняли в гарячій воді і охолоджували до кімнатної температури.
Методика кількісного визначення кофеїну у зразках зеленого чаю (методом
добавок).
Приготування розчину робочого стандартного зразка кофеїну 10,4 мкг/мл. У мірній
колбі на 100 мл розчиняли 0,1137 г кофеїну моногідрату, що відповідає 0,1040 г кофеїну
основи безводної, у 80 мл двічі дистильованої води при 368 – 372 К, охолоджували до 293 К
та доводили об’єм розчину до позначки при 293 К. Одержаний розчин розбавляли двічі
дистильованою водою точно у 100 разів. У кварцову кювету хемілюмінометра послідовно
приливали 1 мл 1·10-3 моль/л розчину H2L, 5 мл 0,1 моль/л розчину натрій гідроксиду, (10 –
х) мл двічі дистильованої води, де Х – сумарний об’єм всіх розчинів-компонентів, крім двічі
дистильованої води, 0,50 мл 5% розчину Н2О2, 1,00 мл розчину екстракту досліджуваного
зразка чаю зеленого. Одержану суміш перемішували і встановлювали кювету у
світлозахисну камеру. Відкривали шторку і вливали за допомогою піпеткового дозувача 0,50
мл розчину Нb з концентрацією 1,0 мкг/мл. Паралельно аналогічно проводили визначення
кофеїну в розчині суміші екстракту з добавкою 1,00 мл розчину РСЗ кофеїну. Вміст кофеїну
Х (%, мас.) у зеленому чаю, у %, в перерахунку на суху речовину, розраховують за
формулою:
Х=

сх  100,00  100 100 100%
,
mн  (100  W )

Сх – знайдена концентрація кофеїну у досліджуваному розчині методом добавок, г/мл;
W – вміст вологи в досліджуваному зразку, %, мас.;
100 – ступінь розбавлення; 100,00 – об’єм мірної колби, мл; 100% – перерахунок у %
(мас.); mн – наважка зразка, подріблених листочків чаю зеленого, г.
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Результати хемілюмінесцентного визначення кофеїну у зразках чаю зеленого
«Greenfield Flying Dragon» представлені у таблиці.
Результати хемілюмінесцентного визначення вмісту кофеїну у зразках чаю
зеленого «Greenfield Flying Dragon» у перерахунку на суху речовину
(Р=0,95, n=5)
Взято розчину кофеїну для
Знайдено кофеїну, %
Метрологічні характеристики
аналізу, мл
1,00
(розчину
екстракту,
3,599
X = 3,604 %
розбавленого у 100 разів)
3,656
S = ± 0,095 %
3,706
S X = ± 0,0425 %
3,606
 X = ± 0,12 %
3,452
RSD= 2,64 %
1,00 (розчину екстракту) +1,00
δ =+1,24%.
(додаток розчину PCЗ)
Примітка: δ = ( X - µ) 100% / µ; µ - вміст кофеїну, визначений методом прямої УФспектрофотометрії при λ макс. = 274 нм (3,56%).
Як видно з наведених даних, одержані результати характеризуються задовільною
репродуктивністю – відносне стандартне відхилення при визначенні кофеїну у зразках чаю
зеленого не перевищує ± 2,6 % (δ = +1,24 %), Нижня межа визначуваних концентрацій КФ
(LOQ) становить 0,2 мкг/мл.
Висновки.
1. Узагальнені відомості стосовно сучасних методів виділення (ізолювання) та
кількісного визначення кофеїну у зразках чаю зеленого.
2.Запропонована методика та показана можливість здійснення кількісного визначення
кофеїну у зразках зеленого чаю кінетичним методом за ефектом інгібування
хемілюмінесценції системи H2L (люмінол) – Н2О2 – Нb (гемоглобін). Результати визначення
кофеїну у зразку зеленого чаю засвідчили задовільну точність (precision) та правильність
(асcuracy): RSD≤ 2,6% ; [(х̅ - µ) 100%/ µ] <RSD. Нижня межа визначуваних концентрацій
кофеїну (LOQ=10s) становить 0,2 мкг/мл.
Одержані результати можуть бути використані у практиці фармацевтичного та хімікотоксикологічного аналізу.
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ВПЛИВ ГУСТОТИ РОСЛИН НА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ СОРТІВ
КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ
Бобось І.М.
кандидат с.-г наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Однією з поширених овочевих бобових культур є квасоля звичайна. Ця цінна
високобілкова культура у світовому землеробстві займає друге місце після сої. Попит на
світовому ринку на зерно квасолі дуже високий, а ціни нерідко прирівнюються до ціни на
м'ясо. Білки квасолі містять незамінні амінокислоти: лізин, лейцин, фенолаланін, триптофан,
цистин, гістидін, тріонін. Засвоєння білків квасолі залежно від кулінарної обробки досягає
85-89% [1,4,5].
В Україні ґрунтово - кліматичні умови сприятливі для виробництва квасолі. З’явлення
на ринку нового сортименту і удосконалених технологій вирощування, вимагає оптимізації
густоти рослин нових сортів, від якої залежать особливості формування продуктивності та
якості бобів овочевої різновидності квасолі звичайної у динаміці процесів росту, розвитку та
господарсько-цінних показників. Вивчення густоти рослин квасолі звичайної дасть
можливість удосконалити технологію вирощування культури на основі регулювання
найважливіших процесів росту і розвитку рослинного організму та ефективно реалізувати
генетичні можливості сорту закладені селекційним шляхом [4,5].
Науково-дослідна робота проводилась в 2018-2019 р. в ТОВ «Інтерагроінвест», яке
розташоване в смт Ставище Київської області. Метою досліджень було удосконалення
технології вирощування квасолі звичайної на основі оптимізації густоти рослин в умовах
Київської області. Досліджено сорти квасолі звичайної іноземної селекції (Клоз Тезьє,
Франція) Крокет, Пайк та схеми сівби– 45 × 10 (220 тис. шт.), 45 × 15 (150 тис. шт.), 45× 20
(120 тис. шт.) - контроль, 45 × 25 см (90 тис. шт.). Строк сівби насіння – ІІ декада травня.
Площа облікової ділянки – 5 м2, повторення варіантів ІІІ-разове з систематичним
розміщенням [2]. За час досліджень дотримувались необхідних елементів технології
вирощування квасолі звичайної овочевої різновидності з метою забезпечення оптимального
росту і розвитку рослин [3].
Сорти квасолі, які досліджували характеризувалися ранніми строками достигання
бобів. Більш ранніми строками достигання бобів відзначилися сорти на загущених посівах
(150-220 тис. шт.) Крокет (54 діб) і Пайк (50-51 доба) з найкоротшою тривалістю
фенологічних фаз росту і розвитку.
Найбільш придатною для механізованого збирання і овочевого напряму виявилася
густота рослин 150-220 тис. шт. з довжиною стебла у сорту Крокет 45,1-45,8 см, Пайк – 42,543,7 см та висотою прикріплення нижнього бобу, відповідно 13,0-13,5 та 13,7-14,0 см з
округлими в поперечному розрізі бобами.
Різна густота рослин разом із сортами впливала на вміст біохімічних показників. У
середньому за рік досліджень у сортів Крокет і Пайк із збільшенням кількості рослин на
одиницю площі вміст сухої речовини, вітаміну С і цукру, а загального азоту зменшувався.
Боби сорту Пайк зеленого забарвлення, м'ясисті, гладенькі та вирівняні, округлої в
поперечному розрізі форми та виявилися кращими за якісними показниками. Вони
характеризуються найвищим вмістом загального азоту 1,2-1,42%, сухої речовини – 11,912,7% та вітаміну С – 20,2-23 мг/100 г. Однак закономірність, пов’язана з густотою рослин
зберігалась в обох сортів.
Загущення призводить до зниження продуктивності рослин, але збільшує урожайність
за рахунок густоти рослин на одиниці площі. Найбільший вихід товарних бобів виявився у
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сортів за густоти рослин 220 тис. шт./га з товарною врожайністю бобів 14,1 т/га у сорту
Крокет і 14,9 т/га – Пайк з кількістю бобів на одній рослині 15,1-15,2 шт.
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МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ
ЧЛЕНСТВО В ВТО
Бобохонзода Раджабали Хайрулло
помощник первого проректора, проректор по учебной работе, старший преподаватель
кафедры информационных систем в экономике
факультета бухгалтерского учета и цифровой экономики
Таджикского национального университета
Аннотация. В статье исследованы современное состояние и тенденции развития
внутреннего рынка Республики Таджикистан и аргументированы необходимости защиты
отечественных товаропроизводителей в условиях роста импорта. Дана оценка состоянию
потребительского рынка с учетом анализа динамики спроса на важнейшие виды
продовольственных товаров, баланс важнейших видов продуктов питания в Республике
Таджикистан и динамики импорта продуктов питания. Анализ показал, что в настоящее
время товары отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке не могут в полной
мере обеспечить население продуктами питания. Насыщение внутреннего рынка происходит
за счет импорта. Исходя из этого, авторами проводится ряд рекомендаций для
совершенствования структуры внутреннего рынка в Республике Таджикистан, важнейшими
из которых является оптимизация структуры внутреннего рынка посредством повышения
конкурентоспособности товаров отечественного производства, разработки и реализации
политики импортозамещения, улучшения системы государственного контроля цен на
основные продукты питания и применение комплексного протекционистского нетарифного
характера, не противоречащие правилам ВТО.
Ключевые слова: внутренний рынок, рынок продовольственных товаров,
внешнеторговая политика, протекционизм, инструменты защиты внутреннего рынка,
многосторонние торговые соглашения
Annotation. The article examines the current state and development trends of the domestic
market of the Republic of Tajikistan and argues the need protection of domestic producers in the
context of growing imports. The authors estimates the state of consumer market using the indicators
of the demand for the most important types of food products, the balance of the most important
types of food products in the Republic of Tajikistan and the dynamics of food imports. The analysis
showed that, domestic food producers are not able yet fully provide the internal market with local
goods. The saturation of the domestic market is due to imports. Taking into consideration this
factors, the authors make a number of recommendations for improving the structure of the domestic
market in the Republic of Tajikistan, the most important of which are optimizing the structure of the
domestic market by increasing the competitiveness of domestic goods, developing and
implementing import substitution policies, improving the system of state control of prices for basic
food products and applying an integrated protectionist non-tariff measures which are not contrary
to WTO rules.
Keywords: domestic market, food market, foreign trade policy, protectionism, instruments
for protecting the domestic market, multilateral trade agreements
Обеспечение внутреннего рынка товаром отечественного производства является
одним из важнейших задач стратегического развития экономики Республики Таджикистан.
Однако ознакомление дел с состоянием внутреннего рынка Республики Таджикистан
показывает, что на внутреннем рынке страны основную долю занимают дешевые импортные
товары, что вытесняет место большинства отечественных товаропроизводителей. Острота
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данной проблемы заключается в том, что вследствие снижения продовольственного
потенциала наблюдается резкий спад производства некоторых видов сельскохозяйственной
продукции в стране. В отдельные годы рост цен на импортные товары приводит к дефициту
качественной продовольственной продукции. Исходя из этого, для удовлетворения
потребностей
населения
товаром
отечественного
производства
необходимо
совершенствовать конъюнктуру внутреннего рынка потребительских и продовольственных
товаров.
Анализ показывает, что в период 2013–2019 годов во внутреннем рынке
продовольственных товаров, несмотря на положительные тенденции, наблюдаются
некоторые противоречия. За последние 5 лет потребление основных продуктов питания
увеличилось на душу населения, но в период 2016-2017г. из-за резкого повышения цен,
потребление мясо и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, и растительного масла
уменьшилось. В то же время потребление мяса и молока не соответствует установленным
медицинским стандартам, а потребление масла, хлеба, сахара превышает эти стандарты, что
свидетельствует о необходимости создания условий для более полноценного питания. Кроме
того, калорийность рациона потребления населения ниже необходимого уровня, которое
связано с большой долей потребления продуктов растительного происхождения, и в
структуре общего потребления населения, доля потребления продуктов животного
происхождения ниже необходимого уровня.
Таблица 1
Динамика потребления продуктов питания на душу населения в год, килограмм

мясо и
13,9 14,9 14,6 14,8
14,0
14,2
13,1
94,24
40,8
-27,7
мясопро-дукты
молоко и
молочные
52,0 58,8 57,5 59,5
58,1
60,5
63,8
122,69 115,3 -51,5
продукты
яйца, штук
62
71
72
68
76
84
92
148,39
180
-88
сахар, включая
кондитерс-кие
13,4 14,0 13,7 14,3
15,9
16,9
15,4
114,93
20,1
-4,7
изделия
хлебные
157 153 150 151,5 161,4 165,4 158,69 101,08 147,7 10,99
продукты
картофель
38,6 33,3 35,8 39,1
42,4
46,4
42,4
109,84
92,0
-49,6
овощи и
76,9 76,0 80,0 80,4
89,0
88,5
86,4
112,35 166,1 -79,7
бахчевые
фрукты, ягоды
40,0 33,5 35,9 30,4
33,3
38,7
28,7
71,75
124,1 -95,4
и виноград
масло
15,5 16,4 15,7 17,1
16,7
18,3
17,5
112,90
16,6
0,9
раститель-ное
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан //Статистический
сборник. -Душанбе, АСПРТ, 2020. - С.119.
Увеличение потребления продуктов животного происхождения в расчете на человека
наблюдается до 2015 года, затем - снижение. Кроме того, в стране не достигнуты
рекомендуемые нормы потребления мяса и мясопродуктов на душу населения, которое
составляет 80 кг по международным стандартам. Основным фактором низкого уровня
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потребления мяса и мясных продуктов связано с низкой покупательской способностью
населения.
На конъюнктуру продовольственного рынка оказывает сильное влияние импорт
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Если за период 2013–2019 гг. импорт
товаров в целом уменьшился на 31,4, то импорт продовольственных товаров сократился на
20,8. Т.е. по мере снижения общего объема импорта страны доля импорта
продовольственных товаров в общей структуре импорта растет. Если данный показатель в
2013 г. составил 19,91%, то в 2017г вырос почти до 23%.
Таблица 2
Динамика импорта продовольственных товаров в Республике Таджикистан, тыс.
долл. США
2019/
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2013 %
Импорт, всего
4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 2774,9 3151,0 3349,3
82,79
Продовольственные
805,4
891,1 792,4 651,2 637,9 617,6 756,9
93,98
товары
в%
19,91
20,74 23,06 21,48 22,99
19,6
22,60
113,51
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан //Статистический
сборник. -Душанбе, АСПРТ, 2020. -С.484.
В структуре импорта продовольственных товаров основную долю занимает импорт
живых животных и продуктов животноводства, продуктов растительного происхождения,
жиров и масла растительного и животного происхождения, готовых пищевых продуктов,
алкогольных и безалкогольных напитков, а также табак и его заменителей. Высокая доля
импорта этих продуктов наблюдается в 2013-2015гг. Начиная с 2016 в суммарном значении
импорт продовольственных товаров снижается, что в основном связано с обесценением
национальной валюты и роста дешевых импортных продуктов.
Анализ данных таможенной службы показал, что из всех групп продовольственных
товаров в 2017 по сравнению с 2013г. на 8,2% сократился ввоз в страну живых животных и
продуктов животноводства, на 31% продукты растительного происхождения, на 16%.
Динамика импорта жира и масла растительного и животного происхождения почти не
изменилась.
С учетом проведенного анализа состояние внутреннего рынка во второй главе
диссертационной работы и принятое обязательство Республики Таджикистан в ВТО,
предлагаем следующие основные направления защиты внутреннего рынка в условиях
членства Республики Таджикистан в ВТО

Повышение конкурентоспособности товаров отечественного производства на
внутреннем рынке.

Принятие соответствующих мер по минимизации возможных отрицательных
последствий членства Таджикистана в ВТО.

Принятие мер по реструктуризации отечественной промышленности с
использованием всех инструментов оптимизации отрасли.

Принятие мер по расширению позиций Таджикистана на региональных рынках
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Разработка механизма координации действия государства и рынка на
внутреннем и внешнем рынке

Ускорение процесса индустриализации страны
Таким образом, комбинация политики импорта замещения, стимулирования экспорта,
поддержки зарождающихся отраслей промышленности гарантирует переход на устойчивое
развитие экономики страны в условиях членства в ВТО.
Таким образом, либерализация отечественного рынка в рамках ВТО сам по себе не
является гарантией успеха в развитии экономики страны. Торговая политика должна
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служить достижению долгосрочных целей развития. Следовательно, оно должно быть
неотъемлемой частью стратегии промышленного развития.
Стимулирование экспорта должно происходить не только ради экспорта, но и
формирования конкурентоспособной промышленности, улучшения уровней жизни граждан
страны и достижение пыльной занятости. При таких условиях достижение этой цели
оправдывает использование любого соответствующего инструмента торговой политики для
защиты отечественной промышленности, включая количественные ограничения,
субсидирование производственной деятельности или любые другие меры, которые работают
для достижения целей развития.
История индустриализации, как в развитых странах, так и новых индустриальных
странах показывает, что, ни одна страна не смогла осуществить индустриализацию без
защиты зарождающихся отраслей промышленности. Во всех этапах развития экономики
индустриальных стран государственное вмешательство - как функциональное, так и
избирательное - в торговом и индустриализационном процессе было важным. Другими
словами, сравнительное преимущество той или иной страны не сразу сформировалось, а
было создано постепенно в течение времени. Хотя наряду с этим длительная защита
внутреннего рынка в определенных странах привела к провалам экономики в целом.
Мировая практика показывает, что в международном рынке большинство товаров
цена не определяется конкуренцией, а действий определенных стран или групп крупных
товаропроизводителей. Международные цены искажены деятельностью и интересами
крупных олигополистических фирм, неравномерным распределением доходов и активов
между развитыми и развивающимися странами, а также вкусами и технологиями. В
локализирующемся мире крупные фирмы все больше доминируют в производстве и торговле
по всему миру.
Все это свидетельствует о том, что в первоначальном этапе либерализации экономики
требуется определенная поддержка для проникновения на международные рынки
посредством протекционизма, субсидирования производства или экспорта. Поддержка
зарождающихся отраслей промышлености, важны не только для импорта замещения, но и
для стимулирования экспорта.
Проводимая экономическая политика, включая программы реформ, должна быть
ориентирована на потребности экономики Таджикистана, степени развития рынка, цели
развития и социально-экономической политики страны. На первых этапах развития
внутреннего рынка необходимо принимать меры по развитию внутреннего рынка и
закладывание основы для расширения экспортного рынка. По мере расширения внутреннего
рынка товарами отечественного производства уже можно применять меры по повышению
эффективности и конкурентоспособности отечественных отраслей промышленности на
внешних рынках и таким и образом повысить экспортный потенциал страны.
Список литературы:
1.
Джумъаев, Б.М. Таджикистан и ВТО: вопросы секторальной адаптации и пути
нейтрализации возможных угроз [Текст] / Б.М. Джумъаев, Ф.А.Джабборов, Т.Њ.Каримова. –
Душанбе: Ирфон, 2016. -128с.
2.
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030
г.// Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан от 1 декабря 2016 года, № 636. - Душанбе: «Контраст», 2016.
3.
Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских
странах//Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 2014-2015. -С.111131.
4.
Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан 22.12.2017 13:21, город Душанбе
[Электронный ресурс], режим доступа: www.prezident.tj

179

5.
Статистический ежегодник Республики Таджикистан //Статистический
сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2020. -484с.
6.
Фомина Э. А. Протекционизм в условиях глобализации мировой экономики
[Текст] /Э.А.Фомина/ Известия Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. Санкт-Петербург, 2016. -С. 155-158.

180

Economic sciences
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ ФІРМАХ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Бобровник В.М.
студентка ННІ економіки,
оподаткування та митної справи УДФСУ
Канцур І.Г.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри менеджменту УДФСУ
м. Ірпінь, Україна
В сучасних умовах надзвичайно інтенсивного розвитку процесів глобалізації,
прискореного росту масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародного обміну, за
яких світова економіка стає більш інтегрованою та відкритою, традиційні шляхи управління
уже не відповідають об'єктивним реаліям сьогоднішньому світу: економіки, політики,
бізнесу, соціального розвитку. Розвиток підприємств, реструктуризація національної
економіки формування ринкових відносин та інші зміни потребують нових підходів до
управління підприємство, зокрема міжнародною фірмою.
Управління міжнародним бізнесом потребує значно більших масштабів якісної
інформації про економічний, політичний, демографічний, соціальний та культурний
розвиток країн світу. Саме тому, для системного підходу вирішення цієї проблеми
застосовується міжнародний менеджмент як механізм спеціальної системи управління, що
робить вплив на розвиток міжнародного бізнесу і забезпечує його безперебійне
функціонування [1].
Діяльність міжнародної фірми відрізняється від фірми, яка веде бізнес у своїй країні,
тим, що безпосередньо пов’язана із формуванням міждержавних ділових відносин, які, в
свою чергу, забезпечують більше переваг: вихід до зовнішніх ринків робочої сили (ціна та
кваліфікація), доступ до джерел сировини, підкорення нових ринків, зростання обсягів
виробництва, бюджетні валютні надходження та інше.
Під стратегічним плануванням, на думку науковців [2; 3], слід розглядати процес
формування, оцінювання і прийняття стратегій розвитку бізнесу, зокрема і міжнародного. До
питань стратегічного планування належить також контроль реалізації планів та їхнє
коригування.
Важливість стратегічного планування в міжнародному менеджменті обумовлено
необхідністю добору напрямів розвитку компанії в умовах диверсифікації міжнародних
операцій, належною підготовкою до нових міжнародних викликів і проривів, потребою в
координації та інтеграції різноманітних операцій у масштабах усієї міжнародної фірми.
Серед головних підходів щодо формулювання та реалізації міжнародних стратегійслід
виділити: економічний імператив, політичний імператив, якісний імператив та
адміністративний імператив [4].
Економічний імператив базується на виборі і розповсюдженні продуктів
міжнародними фірмами в інші країни шляхом використання брендів цінової конкуренції,
обслуговування і т.п. Політичний імператив відображає вибір певних країн міжнародними
фірмами для бізнесу, задля захисту позицій на зовнішніх ринках. Якісний імператив
характеризується вживанням новітніх систем управління якістю задля значного покращення
позицій міжнародної фірми на внутрішніх та зовнішніх ринках. Адміністративний імператив
ґрунтується особливостях кожної ситуації та обґрунтуванні рішень при невизначеності, та
застосуванні гнучких систем координації [4]. Вище згадані імперативи застосовуються в
комбінації.
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Отже, процес стратегічного планування в міжнародній
представлений у вигляді чотирьох взаємопов'язаних блоків (рис.1):

фірмі

може

бути

Рис.1. Процес стратегічного планування в міжнародних фірмах [5]
При визначенні основних пріоритетів необхідно: по-перше, зробити аналіз
зовнішнього середовища фірми. Відштовхуючись від зовнішнього оточення обирається місія
й ціль міжнародної фірми із врахуванням власних можливостей. Доцільно буде дослідити
такі аспекти: а) специфічна діяльність, яка спрямована на виготовлення деякої продукції
разом із застосуванням деяких технологічних прийомів; б) конкурентоспроможність. Ці
аспекти є важливими для міжнародної фірми та мають свої особливості; по-друге
проаналізувати ресурси, тобто внутрішні можливості.
Другий блок процесу стратегічного планування в міжнародній фірмі передбачає
накопичення стратегічних даних: характеристичні дані сфери, дані, що стосуються
конкуренції, врахування зовнішніх факторів функціонування, прогнозування подальшого
розвитку зовнішнього оточення, визначення сильних та слабких сторін міжнародної фірми.
Наступний блок передбачає визначення завдань. Завдяки співвідношенню внутрішніх
та зовнішніх факторів окреслюються склад й характер завдань міжнародної фірми.
Аналізуючи ці фактори можна виокремити такі області: фінансові ресурси, трудові ресурси,
виробничі ресурси, вплив зовнішнього середовища.
Останнім кроком процесу стратегічного планування в міжнародних фірмах є розробка
стратегії. Тож, після формування цілей, та проведення оцінки їх взаємоузгодженності, можна
переходити до наступного блоку – розроблення стратегії, яка починається з аналізу умов
зовнішнього середовища. Потім ці умови поєднуються у такі групи: внутрішні, фінансові,
маркетингові та інші фактори [6].
Крім того, до особливостей стратегічного планування у міжнародних фірмах можна
віднести: координацію й моніторинг тривалих міжнародних операцій, детальне опрацювання
проблем, зв'язаних із політичними ризиками, конкурентами, стабільністю валютних курсів та
ін.
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При цьому, слід зазначити, що методи стратегічного планування, які застосовуються у
міжнародній практиці є неадаптованими до вітчизняного ринку, і при їх використанні
результати можуть бути незадовільними.
Отже, стратегічне планування є важливою складовою функціонування міжнародної
фірми. Сучасні умови розвитку світової економіки, зміни в структурі міжнародних ринків
зумовлюють пріоритетність дослідження питань розроблення та вибору стратегії в сфері
міжнародного бізнесу, що є життєвоважливим і необхідним інструментом запобігання
прийняття різнорідних і неефективних стратегічних рішень.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТИКИ СПРИЙНЯТТЯ МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ
Бойко С.С.
викладач кафедри культурології та зарубіжної літератури
Хмельницької гуманітарної педагогічної академії
Анотація. У статті окреслено питання важливості художнього сприйняття творів
мистецтва. Визначено основні компоненти процесу, його провідні етапи та особливості їх
взаємодії . Розглядається художній твір, його зміст, система формування художніх образів.
Наведено приклади аналізів твору, зокрема музичного, визначено їх роль та місце в процесі
художнього сприйняття.
Ключові слова: мистецтво, художнє сприйняття, художній твір, художній образ,
аналіз творів.
Постановка проблеми. Мистецька освіта в Україні посідає центральне місце в
навчально-виховному процесі школи , особливе значення набуває критичне, синтетичне,
інтерактивне та творче мислення, навички практичної художньо-творчої діяльності.
Важливою складовою в контексті розуміння мистецтва є його сприйняття, що забезпечує
залучення людини до розуміння образного змісту художніх творів, відіграє суттєву роль в
розвитку естетичної свідомості глядача.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблема теорії і практики
мистецької освіти розроблені багатьма науковцями (Г. Гребенюк, О. Олексюк, О. Отич, В.
Радкевич, О. Рудницька);питання культурної комунікації досліджувались в працях
зарубіжних науковців (Г. Грейс, Р. Вільямс,Є. Холл, Р. Якобсон,); соціальну
роль
мистецтва в суспільстві висвітлювали (О. Довженко, Ф. Кричевський, Л. Масол ,О.
Потебня,
Д. Щербаківський) ; суть мистецьких технологій навчання розкривали (Л.
Аристова, О. Гайдамака, О. Калініченко, О.Любова, Л.Масол та ін.).
Мистецтво по своїй природі є поліфункціональним, проте окрім провідної, естетичної
функції, розвиває та формує світогляд, певну систему знань, комплекс моральних
цінностей, гармонійне співіснування з оточуючими тощо. Завдячуючи прочитанню творів
мистецтва та розумінню діалектики сприйняття, формується система базових характеристик,
яка необхідна для їх поглибленого розуміння та вивчення. [4, с. 43].
Виклад основного матеріалу. Художня комунікація виступає інтелектуально-творчою
взаємодією автора та реципієнта: передача останньому художньої інформації, що містить
власне ставлення до світу, художню концепцію, ціннісні орієнтації. [3, с. 9]. Щодо творчого
характеру сприйняття , О.П. Рудницька зазначала: «Спорідненість діяльності митця свідчить
про те, що обидва процеси залежать від об’єкта інформації (у митця-навколишній світ, у
реципієнта-художні твір); інтерпретація та оцінка цього об’єкта становить основу діяльності
митця та реципієнта( митець оцінює явища світу, реципієнт-твори мистецтва); вплив об’єкта
позначається на характері діяльності як одного, так і другого суб’єкта (явища реальності
безпосередньо чи опосередковано впливають на діяльність митця, а вплив мистецького твору
на реципієнта позначається на усвідомленні ним отриманих емоційних вражень, навіть після
завершення конкретного акту сприйняття). [5, с. 104]. В естетичних оцінках виявляється
ставлення людини як до інших так і до себе. Художній твір допускає різні варіанти
розуміння, бо його сутність вимагає максимально повного вираження особистості реципієнта
та митця, тобто художня форма та її сприйняття є творчим самовираженням, у результаті
якого, розуміння смислу стає «самоявленим» ( О.Ф.Лосєв). Будь –який текст виступає
єдністю зовнішньої (формальної) та внутрішньої (смислової) структури, тому важливе місце
у мистецькому творі посідає поняття відповідності змісту та форми. Опрацювання
художнього твору є складним процесом, кожен
етап якого має бути детально
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проаналізованим. Структура художнього сприйняття містить ряд компонентів, зокрема :
первинне ознайомлення з художньою інформацією, її сенсорне розрізнення; аналіз виразносмислового значення художньої мови; інтерпретація та художня оцінка художнього смислу
твору. [5, с. 107]. Зокрема, первинне ознайомлення спрямоване на загальне орієнтування,
вироблення елементарних уявлень про елементи художньої форми, її обсяг, характер
тематики, настрій, тобто так звані «контури зовнішнього шару» художнього твору. Друга
складова пов’язана з переходом від перцепції сенсорної інформації до освоєння виразносмислових значень художньої форми. Вона характеризує прагнення реципієнта як
найточніше «прочитати» текст твору, з’ясувати його зміст шляхом декодування
семантичного значення художньої мови. На третьому етапі відбувається інтерпретація
художнього образу, виявляється особистісне ставлення до почутого та побаченого, здатність
до суб’єктивно –емоційної ідентифікації сенсорних вражень, наявність пошукової активності
реципієнта. Формування цих якостей передбачає стимулювання фантазії, пам’яті, сили уяви
суб’єкта, які є своєрідною гарантією сприйнятливості мистецтва. [5, с. 111-113].
Художньо-образний характер мистецьких творів вимагає особливого сприйняття, що
супроводжується естетичними переживаннями . Й. Гете виокремив три типи художнього
сприйняття:1) насолоджуватися красою, не міркуючи; 2) судити, не насолоджуючись; 3)
судити, насолоджуючись і насолоджуватися, міркуючи. Саме ті, хто здатний до останнього
типу художнього сприйняття, на думку Гете , і відтворюють твір наново: тільки вони здатні
засвоїти все багатство художньої думки.[6, с. 278].
Висновки. Перелічене пояснює, емоційно-естетичну, культурологічну, пізнавальну,
світоглядну затребуваність діалектики сприйняття мистецьких творів. В процесі пізнання
яких людина вдосконалюється, розвивається, самовдосконалюється та виражається, створює
духовні та матеріальні художні образи, формує морально-естетичну систему цінностей, що
носять , як об’єктивно-суспільний, так і суб’єктивно-особистісний характер.
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Бондар Д.Ю.
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Вступ. Розробка та управління веб-сторінками на сьогодні стає нагальною потребою
для більшості компаній. В умовах кризи, що виникла через тяжку епідеміологічну ситуацію в
світі у зв’язку з розповсюдженням пневмонії нового типу (коронавірусної пневмонії), що
була викликана коронавірусом 2019-nCoV питання надання послуг через безконтактні
сервіси набули особливої актуальності.
Метою роботи є визначення оптимального методу розробки сайту для підприємств,
що надають телекомунікаційні послуги шляхом аналізу існуючих інструментів та методів.
Особлива увага направлена на мінімізацію ціни та максимальну ефективність розробки. В
роботі розглянуті три методи розробки веб-сторінок, а саме: «Статична розробка з
використанням елементів JavaScript», «WordPress», «ReactJS». Кожен з цих варіантів може
претендувати на якісний результат, і кожен з них можна взяти за основу для створення вебсторінки такого типу.
Перевагами WordPress є простота настройки, наявність зручного адміністративного
інтерфейсу для створення сайту та просте управління кінцевим результатом розробки. Для
прискорення та виключення помилок розробника в системі вбудована велика бібліотека тем,
плагінів та віджитів, але для використання всіх переваг WordPress – потрібно платити за
кожен крок. Веб-платформа ReactJS надзвичайно «гнучка». Вона використовує в своїй
основі DOM, прості мови програмування, витримує великі навантаження мережі та добре
ладнає з SEO, що полегшує пошук контенту. Розглянута веб-платформа має відкриту
бібліотеку даних та забезпечує просту міграцію між версіями. В свою чергу ReactJS є
економічно невигідним для підприємств початкового рівня через складність вивчення та
вартість розробки.
Метод статичної розробки з використанням елементів JavaScript є більш економічно
вигідним та має всі інструментальні можливості для розробки веб-сторінок підприємств
телекомунікаційних послуг. Його застосування дозволило розробити структурну схему
проекту веб-сайту для підприємств телекомунікаційних послуг для використання в мережі
Internet, створити зручний призначений для користувача інтерфейс без надлишкового
використання ресурсів персонального комп’ютера і каналів зв’язку з можливістю інтеграції в
мобільну платформу. В роботі також проаналізовано різновиди редакторів баз даних та
використані основні елементи MySQL, як оптимального інструменту розробки баз даних
реєстрації користувачів і можливості отримання свого особистого кабінету для збереження
персональних даних, особистих рахунків, статусу підключених послуг та інше. Результати
застосування обраного методу та інструментарію у вигляді кінцевої розробки будуть
наведені в матеріалах презентації доповіді.
Висновки. В роботі проведено аналіз методів створення веб-сторінок для підприємств
телекомунікаційних послуг. Розглянуті питання економічної привабливості та технічної
складності використання наведених методів дозволили обрати оптимальний шлях реалізації
проекту за допомогою статичної розробки структури та інтерфейсу користувача з
використанням елементів середовища розробки JavaScript та редактору баз даних MySQL.
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Неологізм (від нео… і логізм) – це нове слово, словосполучення або фразеологічний
зворот, яке/який з’являється в мові для визначення нового предмету чи вираження нового
поняття.
Неологізм відрізняється від звичайного слова тим, що, проіснувавши деякий час, він
стає загальновживаним словом або зникає зовсім.
Швидкий розвиток науки та техніки, сприяло появі багатьох неологізмів: transfer –
трансфер (фин.), module – модуль, блок (тех.) тощо.
Дуже багато з’явилося неологізмів у зв’язку з використанням комп’ютерів в різних
сферах. Давайте розглянемо слово line – лінія – основне значення, але у поєднанні з іншими
словами набуває значення багатьох понять в обчислювальній техніці: line of codе - кількість
рядків програми; line assignment - сегмент рядка; line load - лінія завантаження в галузі
зв'язку; line printer - пристрій порядкового друку тощо.
В епоху масової комунікації існує багато можливостей для розвитку та
розповсюдження неологізмів. Яскравим прикладом є мова преси сьогодення [1, c.274]. Їй
притаманна специфічно жаргонне і розмовне забарвлення. Мова преси майже щоденно
збагачується неологізмами. Багато з них так і залишаються «неологізмами одного дня», а
інші – «слова – експромти», які поступово переходять у словниковий фонд: pop – top - кругла
кришка із сегментом, що висмикується (на банку з пивом); friendly lead – благодійний
концерт (спектакль).
В англійській мові існують неологізми американського походження, які зустрічаються
в англійській та американській технічній літературі. До них, в першу чергу, відносяться
терміни, які мають ходіння лише в дуже обмеженій сфері – інколи в межах однієї фірми
тощо. Ці слова не є технічними термінами. Їх наявність в мові треба віднести до негативних
рис мови, так як вони «засмічують» мову та викликають певні додаткові труднощі при
перекладі.
Однак, слід відмітити, що деякі згодом широке розповсюдження, втрачають свою
специфічну окраску та входять у склад термінології певної галузі. Іноді подібні слова вдало
передають сутність поняття, навіть краще, ніж спеціальні терміни: key – ключ, кнопка,
клавіша (основні значення), однак, в обчислювальній техніці hot key – «гаряча клавіша» команда, яка реалізується натисканням однієї – двох клавіш та, яка застосовується
користувачем для перемикання в іншу програму; key field – ключове слово – поле в структурі
запису або атрибут реляційної таблиці.
До американських торговим неологізмам можна віднести: supermarket – супермаркет;
file – файл тощо.
Нові терміни (неологізми), які нещодавно з’явилися в англійській мові та відсутні в
англо – українських словниках, безумовно, викликають труднощі при перекладі. Відомо, що
будь – який словник відстає в галузі реєстрації новітніх слів та значень, принаймні, на
декілька років [1, c.275]. Для правильного перекладу неологізмів необхідно проаналізувати
структуру слова або словосполучення. Наприклад, resupply – префікс re висловлює
повторення дії: supply – запас, постачати, отже, resupply – поповнення запасу. Одним із
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позитивних способів перекладу є підбір відповідного аналога в українській мові: the most
favoured nation treatment - режим найбільшого сприяння (дипл.). Інший спосіб – це переклад
шляхом транскрибування: briefing – брифінг, management – менеджмент тощо. І також слід
сюди додати – метод калькування: analog display – аналоговий дисплей тощо.
Безеквівалентна лексика – це слова або словосполучення, що позначають предмети,
процеси та явища, які на певному етапі розвитку мови перекладу не мають в ньому
еквіваленту: trolley – столик на колесах, newshawher – газетяр, newhound – репортер тощо.
Неважко зрозуміти, що виникають значні труднощі при перекладі безеквівалентної
лексики. Слід, також, зазначити так звану помилкову безеквівалентну лексику, тобто
лексику, еквівалент якої відсутній в мові перекладу. В цьому випадку, головну роль
відіграють контекст та обсяг знань перекладача: to turn over a new leaf – почати нове життя,
to talk turkey – говорити відверто, monkey business - безглузда робота.
Список літератури:
1.
Коваленко А.Я. Загальний курс науково – технічного перекладу. Посібник з
перекладу з англійської на російську мову. – К.: «Фірма «ІНКОС», 2003 – 320 с.
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КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ
Бондаренко Юлія Ігорівна
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Сучасний стан розвитку суспільства та науки сприяє актуалізації проблеми
математичного розвитку починаючи з дошкільного віку. Завдання формування у дітей
цілісної картини світу та розвиток логіко-математичної компетентності покладається на
батьків та педагогів.
Метою нашої доповіді є дослідження дефініції «логіко-математична компетентність»
та вивчення особливостей використання спостережень у природі з метою формування
математичних уявлень у дітей дошкільного віку.
Державні вимоги щодо рівня розвитку елементарних математичних уявлень та
набуття дитиною математичної компетентності визначаються Базовим компонентом
дошкільної освіти (2012). Освітня робота з формування у дітей дошкільного віку
елементарних математичних уявлень здійснюється відповідно до чинних комплексних
програм навчання, виховання і розвитку, рекомендованих Міністерством освіти і науки.
Формування початкових математичних знань і умінь у дітей в умовах закладу
дошкільної освіти важливо здійснювати таким чином, щоб отримати не лише безпосередній
практичний результат, але і широкий розвивальний ефект. Математичний розвиток
дошкільників передбачає зміни у формах пізнавальної активності дитини, які відбуваються в
результаті формування елементарних математичних уявлень і пов'язаних з ними логічних
операцій [4, с.6].
Математика має свої основні поняття, якими вона оперує: множина, число, лічба,
розмір, величина, геометричні фігури, простір час та ін. Вихідним змістом багатьох
математичних понять є реальні предмети та явища навколишньої дійсності і діяльності
людей. Різноманітні наукові дослідження та педагогічний досвід переконують, що
раціонально організований освітній процес та педагогічне керівництво з боку дорослого має
важливе значення для навчання дошкільників математики та забезпечує загальний
розумовий розвиток дітей [6].
Нам близька думка І. Підлипняк, яка переконує, що на сьогоднішній день не існує
єдності в розумінні сутності термінів «компетентність» та «компетенція», проте в сучасній
педагогічній науці поняття «компетентність» використовується для опису кінцевого
результату навчання; а поняття компетенція набуває значення «знаю, як» [5, с. 147].
На думку А. Богуш та Н. Гавриш, компетентність дитини дошкільного віку
визначається як «комплексна характеристика особистості, яка включає результати
попереднього психічного розвитку: знання, вміння, навички, креативність, ініціативність,
самостійність, самооцінювання, самоконтроль» [2, с.75].
Зважаючи на дослідження Н. Баглаєвої, Л.Зайцевої, І. Підлипняк та ін., нами
запропоновано робоче визначення дефініції «елементарна математична компетентність» - це
комплексна характеристика математичного розвитку дитини, що володіє математичними
знаннями та вміє застосовувати їх у практичній діяльності.
Наступним етапом нашого дослідження є вивчення особливостей використання
спостережень у природі задля формування математичних уявлень у дітей п’ятого року життя.
Будучи невід’ємною складовою оточуючого середовища, дитина взаємодіє з
природним довкіллям та предметним світом, що дозволяє оцінити її здатність діяти в
сенсорно-пізнавальному просторі. Зазначимо, що діти п’ятого року життя активно прагнуть
до пізнання нового, до спілкування з дорослим. Це виявляється в запитаннях, які вони
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задають їм задля отримання нової інформації, в поведінці, коли вони беруть до рук той
предмет, що привернув їхню увагу, обстежуючи його, досліджуючи його властивості. У
дітей цього віку з’являється здатність установлювати найпростіші зв’язки й відношення між
об’єктами і явищами навколишнього світу. Дослідження психологів свідчать, що цей віковий
період є періодом бурхливого зростання самосвідомості дитини [1,с.10-11].
Існує дві групи ознайомлення дітей з природою: безпосередні та опосередковані. В
коло наших інтересів потрапляє метод безпосереднього ознайомлення з природним
довкіллям – спостереження за об’єктами і явищами природи.
Особливу роль спостережень у природі відзначали педагоги-класики Я. Коменський,
К. Ушинський, Є. Водовозова, Є. Тихєєва, С. Русова, В. Сухомлинський та сучасні педагоги:
Г. Бєлєнька, Н. Лисенко, В. Любарова, М. Маршицька, Т. Науменко, З. Плохій, О. Половіна,
Г. Тарасенко, Н. Яришева та ін.
А. Богуш та Н. Гавриш пропонують наступне визначення дефініції безпосереднє
спостереження – це «цілеспрямований і організований процес, спрямований на пізнання,
уточнення і закріплення знань про довкілля. Це вміння дитини вдивлятись у довкілля,
бачити, і помічати ознаки, властивості, виокремлювати в них суттєве, відзначати зміни, що
відбуваються у довкіллі, встановлювати причини, доходити узагальнень, висновків» [3,
с. 150].
Досліджуючи питання ознайомлення дітей п’ятого року життя з природою,
професорка Г.В.Бєлєнька приділяє увагу організації спостережень з дітьми дошкільного віку,
зазначаючи, що потрібно окрім спостережень, запланованих вихователем, проводити і
спостереження за ініціативою дітей [1, с. 12]. Результатом такої роботи є формування у дітей
спостережливості, яка є сукупністю особистих якостей і здібностей дитини, що формує у неї
здатність помічати і розпізнавати важливе, однакове, відмінне у довкіллі, орієнтуватись в
ситуації та вміти зосередитись на об’єкті чи явищі.
У педагогічні практиці закладу дошкільної освіти спостереження за об’єктами чи
явищами природи з дітьми п’ятого року життя проводиться на вулиці під час прогулянки,
або в куточку природи. Тривалість спостереження складає від 10 до 15 хвилин.
Спостереження проводять як самостійне заняття, або у повсякденному житті з кількома
дітьми, підгрупою, або з всією групою дітей, що залежить від його мети, змісту та завдання.
Існують різноманітні види класифікації спостережень, розроблені відомими
науковцями, проте у рамках нашого дослідження найбільший інтерес викликають
спостереження в природі як засіб формування елементарної математичної компетентності у
дітей п’ятого року життя, зокрема ознайомлювальні, репродуктивні, короткотривалі,
повторні та порівняльні.
Основним методичним прийомом керування сприйманням дітей у процесі
спостереження є запитання, що концентрують увагу дітей та спрямовують спостереження у
потрібному напрямку. Іншим важливим прийомом є застосування «чарівної рамки», який
полягає в штучному обмеженні спостережуваного простору за допомогою використання
рамки. Це дає змогу дітям виокремити об’єкт із загального простору, зосередити на ньому
увагу та сприяє формуванню чітких і конкретних уявлень про об’єкт. В результаті легше
сформулювати завдання математичного спрямування і дітям доступніше буде їх
розв’язувати: чи то завдання на визначення кількості, величини, кольору об’єкту, за яким
спостерігають діти, чи то завдання щодо визначення розміщення предмету у просторі, його
форми. Додатково в процесі спостереження використовують ігрові прийоми, художнє слово
та дитячий фольклор, які можна підібрати з метою формування елементарних математичних
уявлень [1].
Отже, використання спостережень у природі для формування елементарної
математичної компетентності у дітей п’ятого року життя, сприяє розвиткові обстежувальних
дій, кращому засвоєнню сенсорних еталонів, дає можливість закріпити уявлення про
множину, кількість і число, здатність розрізняти величину і форму предметів, формує
просторові та часові уявлення.
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Подальші перспективи наукових розвідок вбачаємо у розробці методики формування
елементарної математичної компетентності у дітей п’ятого року життя у процесі
спостережень в природі.
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Відновлення деградованих земель є складним, а в деяких випадках неможливим
завданням, оскільки втрата їх природної родючості тісно пов’язана з порушенням ряду
процесів і явищ, що відбуваються за участю рослин та інших ґрунтових організмів.
Вирощування енергетичних культур на забруднених та деградованих ґрунтах –
перспективний варіант уникнення використання орних земель сільськогосподарського
призначення для таких цілей, зменшення конкуренції між продовольчим та біоенергетичним
землекористуванням. Ряд країн систематично працюють над пошуком нових потенційних
енергетичних культур для виробництва, як рідкого, так і твердого біопалива, а також
розглядають їх фіторемедіаційні можливості на забруднених землях. Проте, літературних
даних та наукових досліджень про ремедіаційну здатність енергетичних культур сьогодні
бракує. Не повною мірою вивчено і особливості використання енергетичних культур для
фіторемедіації забруднених земель на фоні різних забруднювачів.
У глобальному екологічному масштабі існують дві основні проблеми: постійне
збільшення площ забруднених земель та посилення вимог до біоенергетики. Тому зв’язок
фіторемедіації з енергетичними культурами для подальшого сталого розвитку – це вимога як
сучасності так і майбутнього [ 2, с. 67 ].
В Україні є всі необхідні можливості, передусім ґрунтово-кліматичні, які сприяють
отриманню високоврожайної енергоємної біомаси енергетичних культур, та наявність
значних площ, непридатних для вирощування сільськогосподарських культур (маргінальні
землі). Сьогодні науковці інтенсивно вивчають і вдосконалюють технологію вирощування
енергетичних культур. Поряд з агрономічно-обґрунтованим менеджментом вирощування
енергетичних культур, актуальним та недостатньо вивченим питанням залишаються
екологічні аспекти вирощування цих рослин на маргінальних землях [ 1, с. 66 ].
Вагомим аргументом для розвитку зеленої енергетики є те, що енергетичні культури
здатні рости на малородючих ґрунтах і нагромаджувати за таких умов велику кількість
біомаси. Коренева система за довготривалого вирощування культури на одному місці,
збагачує вміст органічної речовини в ґрунті, тим самим підвищуючи його родючість.
Найбільш поширеними енергетичними культурами є: міскантус, верба, тополя, світчграс,
сорго, еспарцет, рижій буркун та ін. Після вегетації надземна біомаса рослин може підлягати
відповідній переробці і бути додатковим джерелом кольорових металів, біопаливом для
енергетичних цілей. Висока продуктивність біомаси енергетичних культур може
перетворити технологію фіторемедіації у прибуткову галузь для біоенергетичної
промисловості [ 3, с. 67].
Ми вивчаємо фіторемедіаційні можливості енергетичних культур на техногенно
забруднених ґрунтах зі встановленням умов найбільш ефективного поєднання процесів
фіторемедіації та енергетичного потенціалу отриманої біомаси за таких умов.

192

Дослідження спрямовані на розв’язання екологічної проблеми техногенно
забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур. Отримані результати
досліджень розширять перелік енергетичних рослин-фіторемедіантів та дозволять їх
практичне використання на забруднених територіях.
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The emergence of new types of documents, new concepts and terms, as well as new trends
in the development of official written business speech at the modern stage of English caused the
appearance of some new rules in the official style of documents in modern English.
The contract as a written document, representing the agreement between the parties, has
been functioning on the market for a long time. Large companies sign contracts and adhere to a
certain culture of contracts. Their issuing of the contract has become an integral part of the business.
A tender is a relatively new concept of the documentation, which is drawn up during the
announcement of the tender. A tender is essentially an auction or the selection of tenderers by the
Employer. At a certain stage of the tender procedure, the Employer enters into a procurement
agreement with the party after negotiations with one or more participants.
Therefore, we will consider two genres of official style of documents: the contract and the
tender document. As noted above, the named above genres of business papers function in closely
related business situations since each tender document includes a contract. Both documents belong
to the central variety of the official business style, since contracts and tender documents are
introduced to documents with a high standard of standardization, that is, when the document
embodies the entire traditional set of features of the named style.
This work aims to summarize the linguistic concepts of these two documents.
A contract is a document, drawn up by two parties and addressed to both of them, while the
tender document is drawn up only by the Employer putting forward requirements that participants
must comply with all these demands. If in the contract we observe the equality of the parties – two
parties draw up a contract and fulfill its clauses, whereas in the contract there is a two-person model
– the Employer, who draws up the document and the party, who will perform certain work.
Both documents contain a so-called code of conduct for business partners, which takes into
account the obligations of business partners, related to participation in tender procedures or the
drawing up of a contract.
The tender document and the contract take into account force majeure and at the same time,
if the parties have materially violated certain terms of the contract, sanctions are provided, which
are clearly written in the document.
The compositional structure of the tender is characterized by two components (introduction
and main part) and the contract is related to three components (introduction, main part and
conclusions). It is considered the main marker of business correspondence genres.
These two documents belong to the genres of the highest degree of standardization and have
universal features, such as linguistic regulation and clear structuring according to the relevant genre
laws of the business texts.
Mentioned above features are achieved by appropriate linguistic means – a variety of clichéd
language units, the systemic nature of special commercial vocabulary, minimal corpus of
synonyms, nominal character of texts, the dominance of Present tenses, intensive use of passive
constructions, the spread of complex sentences.
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В сучасних умовах загострення екологічної ситуації актуальним є збереження
навколишнього середовища через формування екологічної культури та свідомості людей.
Виховання екологічних цінностей і знань найбільш ефективно здійснюється через
навчальний процес у школі. Отже, проблема екологічного виховання залишається
пріоритетною в педагогічній науці. Головною метою екологічної освіти є оволодіння
науковими знаннями про довкілля, формування вмінь і навичок діяльності в природі.
Позашкільний процес має певні переваги у порівнянні з навчанням у класі, так як передбачає
застосування отриманих знань на практиці і можливість побачити результати своєї роботи.
Велике значення у залученні до природоохоронної роботи учнів має оформлення
навчально-дослідної ділянки. Це забезпечує реалізацію таких необхідних функцій як
освітньо-пізнавальна, господарська, функція екологічного та естетичного виховання.
Пришкільна територія слугує базою для занять з природознавства, місцем для позашкільної
роботи, а також використовується для відпочинку під час перерви. Останнім часом активно
розроблялися позакласні форми і методи екологічної діяльності в школі, тому змінився і
підхід до організації дослідної ділянки. Ці зміни зумовлені насамперед розвитком новітніх
технологій у організації міського простору, крім того, обмежена площа пришкільної ділянки
потребує підбору оптимального асортименту рослин. Озеленення освітнього закладу
проводять згідно з Положенням про навчально-дослідну ділянку. Згідно з існуючими
вимогами для задоволення учбового процесу і відпочинку дітей пришкільна ділянка повинна
бути не менше 1 га. При проектуванні ділянки слід пам’ятати, що мають бути передбачені
спортивні майданчики для рухливих ігор, окрема ділянка для дослідної роботи з овочами,
зерновими (технічними) і квітковими культурами, ділянка для господарського двору, а решта
площі відводиться під озеленення. При складанні проекту озеленення часто використовують
різні види художнього оформлення : скульптури, фонтани, вази-квіткарки, садові лавки. На
пришкільній ділянці для озеленення рекомендовано використовувати декоративні рослини.
Важливими параметрами для вибору видів рослин в ландшафтному проекті є висота, форма,
забарвлення квіток і листя, а також час цвітіння, для того, щоб одні декоративні рослини
протягом сезону змінювалися іншими. Також одним з основних елементів в ландшафтному
оформленні подвір’я закладу освіти є газон, так як є базою для створення композиції з квітів,
дерев та кущів. Невід’ємним компонентом озеленення закладу освіти є квітники. Вони
створюють основні акценти в кольоровому оформленні ділянки, отже мають декоративне
значення завдяки квітуванню протягом всього вегетаційного періоду.
Проведення позакласних заходів з метою озеленення пришкільної території сприяє
формуванню дбайливого ставлення до природи, розширення і поглиблення знань з біології та
екології. Учні з задоволенням приймають участь у посадці дерев і кущів, квітів, доглядають і
ведуть спостереження за ними. Отже, технологія озеленення пришкільної ділянки в
сучасному стилі покликана стати однією з ланок у загальній системі екологічного виховання.
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ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ
Борозенець Н.С.
Сумський національний аграрний університет, Україна
кандидат педагогічних наук
старший викладач кафедри вищої математики
ORCID: 0000-0003-1023-4241
Враховуючи зміни в системі вищої освіти Украйни та шукаючи відповіді на виклики,
що виникають в сучасному світі, в аграрних ЗВО ведуться розробки шляхів реалізації
компетентнісної моделі підготовки майбутніх фахівців-аграріїв.
Важливе місце в фундаментальній освіті аграрних вищих навчальних закладів займає
математична підготовка. Це пояснюється важливою міждисциплінарною функцією
математики, в тому числі й в аграрній сфері. І не лише тому, що низка її понять мають
прикладний зміст. Математизація сільськогосподарських наук, що спостерігається сьогодні,
ставить в ряді випадків завдання не тільки нового змісту, а й абсолютно нової структури, які
вимагають для свого вирішення специфічного математичного апарату. Не можна механічно
переносити програму з математики, наприклад, з інженерних спеціальностей на економічні.
Тому в неперервній прикладній математичній освіті аграрія мають бути присутніми як
універсальні методи вивчення вищої математики, теорії ймовірностей, математичної
статистики, а також способи мислення і діяльності, що розвивають можливості, так і окремі,
продиктовані особливостями спеціальності, які поєднанні з його інформаційною
насиченістю.
Аналіз сучасного стану підготовки майбутніх аграріїв свідчить про те, що професійна
математична підготовка є однією з важливих умов успішної адаптації фахівця в
інформатизованому суспільстві, показником його конкурентоздатності, фактором високої
результативності праці. Професійна підготовка фахівця агропромислового комплексу
значною мірою залежить від фундаментальної математичної підготовки, зорієнтованої на
широкі напрями природничо-наукових і технічних знань, що охоплюють певну сукупність
близьких спеціалізованих галузей, засвоєння глибинних предметних зв’язків. Математична
освіта в університеті є фундаментом вищої освіти майбутнього аграрія.
Проаналізувавши теоретичні та практичні засади математичної підготовки студентів
аграрного спрямування ЗВО, не можна не побачити суперечності між потребами
агропромислового комплексу України у висококваліфікованих фахівцях, які мають достатню
математичну підготовку для виконання сучасних математично ємних професійних завдань, і
неможливістю підготовки саме таких кадрів в умовах традиційної системи; позитивним
впливом професійної спрямованості навчання у ЗВО на якість предметної підготовки
майбутніх фахівців і не розробленістю моделей реалізації професійної спрямованості
навчання математичних дисциплін; системним використанням математичних і спеціальних
навичок майбутнім аграрієм у вирішенні професійних завдань і недосконалістю їх
формування у процесі математичної підготовки студентів.
Процес вивчення математичних дисциплін у підготовці фахівців-аграріїв забезпечує:
–
усебічний розвиток інтелектуальних умінь;
–
формування і вдосконалення навичок, необхідних для успішної дослідницької
діяльності;
–
формування спеціальних якостей, які визначають ефективність майбутньої
професійної діяльності (навички оцінювання, інтерпретації та синтезу теоретичної
інформації та практичних, виробничих і дослідних даних в галузях сільськогосподарського
виробництва; уміння застосування методів статистичної обробки дослідних даних);
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–
виховання вольових якостей;
–
використання методів математики для оцінки ефективності одержаних
результатів у агропромисловому виробництві.
Вивчення математичних дисциплін в аграрних ЗВО має передбачати формування не
лише фундаментальних математичних понять, ідей, методів, а й поширення їх на професійні
задачі, що стоятимуть перед аграрієм. Система сучасної аграрної освіти розвивається в
ситуації коли майбутніх аграріїв готують в одних соціально-економічних, інформаційнотехнологічних умовах, а працювати самостійно їм доведеться в інших. Тому сучасна
професійна підготовка повинна бути націлена на формування у майбутніх фахівців
актуальних компетентностей, що відповідатимуть запитам майбутнього.
У процесі професійної підготовки повинні активно формуватися нові навички –
уміння адаптуватися і знайти себе в нових умовах, уміння самостійно збирати інформацію,
аналізувати, узагальнювати і передавати іншим, опановувати нові технології. Адекватною
відповіддю на виклики часу є орієнтування професійної підготовки майбутніх фахівціваграріїв на формування якостей, які сприятимуть професійній дослідницькій діяльності.
Математика допоможе сформувати у студентів здатність самостійно вирішувати
професійні проблеми, розвине критичне і творче мислення, адаптаційну гнучкість у
мінливих життєвих ситуаціях, спроможність самостійно здобувати нові знання та
застосовувати їх на практиці для вирішення різноманітних проблем; розвине здатність
генерувати нові ідеї, мислити творчо, грамотно працювати з інформацією. Побудова процесу
неперервної математичної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі є вимогою
сьогодення, необхідною умовою підготовки конкурентоспроможного фахівця, який би
користувався попитом на ринку праці.
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ЗМІНИ ПІГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСУ ВИСОКОГІРНОГО ВИДУ GENTIANA
PUCTATA L. IN SITU ТА IN VITRO ЗА РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ
Брик О.М.
Грицак Л.Р.
Чайка І.В.
Зайцева У.М.
Дмитришин І.С.
Дробик Н.М.
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
E-mail: sys@chem-bio.com.ua
Антропогенна трансформація довкілля призвела до руйнування структурнофункціональної організації більшості рослинних угрупувань. Це спричинило порушення
популяцій багатьох видів, зокрема, найбільше високогірних, які чутливі до найменших змін
середовища існування. Зміна умов навколишнього середовища, а саме підвищення
температури повітря, істотне збільшення суми ефективних температур; зменшення глибини і
скорочення тривалості залягання снігового покриву; збільшення тривалості вегетаційного
періоду; зменшення кількості опадів упродовж року і, зокрема, під час вегетаційного періоду
[1, 2] призводить до зниження показників вологості повітря, водного режиму ґрунту, аерації,
омброрежиму (різниця між річною кількістю атмосферних опадів та випаровуванням) та
впливає на перебіг трансформаційних процесів у ґрунті, що позначається й на його
хімічному складі. Наслідком таких змін є висотне зміщення рослинних поясів, у результаті
види потрапляють у несприятливі для них едафічні умови. Високогірний вид тирлич
крапчастий (Gentiana punctata L.), чутливий до зміни терморежиму місць існування навіть на
2 % (0,5º C або 100 Дж/м2) [3]. Оскільки рослини G. punctata широко використовують у
народній медицині, то за декілька десятиліть він майже повністю опинився на межі
знищення. Тому сьогодні природодослідники зосереджують свою увагу саме на
проблематиці змін хорології, вікової структури, онтогенезу, здатності до самопідтримання та
самовідновлення популяцій таких видів [2]. Однак, вивчення лише цих аспектів не дозволить
розробити ефективні заходи зі збереження високогірного фіторізноманіття. Необхідним є
пошук шляхів відновлення знищених та порушених популяцій цього виду
Раніше у лабораторії екології та біотехнології Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка розроблено біотехнологічні прийоми
культивування видів роду Gentiana L. in vitro [4], що є важливим етапом для реалізації
підходу щодо відновлення популяцій цих видів in situ. Метою цього дослідження є
з’ясування впливу змін температури на пігментний комплекс G. punctatа в умовах in situ та in
vitro.
Насіння G. punctatа було зібране під час експедицій в Українських Карпатах з рослин
популяції на г. Брескул Українських Карпат (хр. Чорногора, Рахівський р-н, Закарпатська
обл., 1800–1850 м н.р.м.). Для отримання асептичних проростків насіння стерилізували 15 %вим розчином пероксиду водню протягом 45 хв. З моменту появи перших справжніх листків
отримані in vitro проростки висаджували у пробірки на містки з фільтрувального паперу у
рідке живильне середовище МС [5] з половинним вмістом макр- і мікросолей (МС/2),
доповнене 0,1 мг/л кінетину (Кін) рН = 5,6. Мікроклональне розмноження рослин проводили
за раніше розробленими методиками [4], використовуючи при цьому отримані in vitro 1,5–2
місячні рослини (середня довжина живців 15–20 мм). Весь період культивування тривав 90
днів.
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Результати досліджень показали, що місце росту цього таксону позначається не лише
на особливостях його морфології, фенофазах цвітіння, але й на концентрації
фотосинтетичних пігментів та їх співвідношеннях [1].У особин G. punctata загальний вміст
пігментів становить 156,63–142,21 мг/100 г сирої маси (генеративна вікова група). Для
глибшого розуміння взаємозалежності вмісту пігментів було застосовано кореляційний
аналіз. Згідно з його результатами, у рослин G. punctata вміст Chl а дуже сильно корелює
лише з Chl b (r = 0,96, p ˂ 0,001), залежності між Chl а і Carot, а також Chl b і Carot не
виявлено.
Результати наших досліджень показали, що вміст пігментів та їхнє співвідношення
змінюється у рослин виду й у ході онтогенезу. Виявлено, що на початкових етапах життєвого
циклу виду G. punctatа містить найвищу концентрацію пігментів, а саме: 178,55–171,16 мг/100 г.
Показники співвідношення Chl а до Chl b, а також Chl b до Carot у іматурних рослин лише
незначно відрізняються від генеративної вікової групи. На віргінільному етапі у рослин
загальний вміст пігментів дещо зменшується; знижується й вміст Chl a. На генеративному етапі,
як вже зазначалося, у рослин зростає як загальний вміст пігментів, так й концентрація Chl а [1].
На нашу думку, це обумовлено посиленням синтезу вуглеводів та їх перенаправленням у
репродуктивні органів. Встановлено, що між вмістом Chl а і Chl b у ФА рослин виду G. punctatа
та температурним і водним режимами їх росту зв’язок відсутній, однак існує дуже висока
позитивна кореляційна залежність між Carot і температурними показниками повітря (r = 0,94),
поверхні ґрунту (r = 0,90) та його глибині 10 см (r = 0,96) та негативна між Carot і відносною
вологістю повітря (r = -0,90) та загальною сумою опадів (r = -0,59).
За культивування мікроклонально розмножених рослин G. punctata в умовах in vitro
при температурі (Т) 19 ºС, інтенсивності світлового потоку 85 Вт/м2 вміст їх пігментів у
значній мірі наближений до рослин in situ. В умовах in vitro нами змінено температурний
режим шляхом підвищення температури культивування рослин на 6° С. У результаті
виявлено, що G. punctata суттєво залежить від температурних умов існування, свідченням
чого було: припинення росту рослин, хлороз листків, і як наслідок – загибель рослин. Значні
зміни виявлено при дослідженні пігментного комплексу цих рослин: через два місяці
культивування концентрація Chl а знизилася у 5,2 рази, Chl b – у 3,6 рази, а Carot – у 6,4
рази. Отримані результати дозволяють припустити значну вразливість виду G. punctatа до
зміни терморежиму.
Отже, за змінами показників вмісту пігментів нами встановлено, що G. punctatа
чутливий до змін факторів навколишнього середовища, зокрема до температури, що
підтверджено результатами проведеного модельного експерименту. Це є поштовхом до
подальшого дослідження, оптимізації методики культивування виду in vitro, а також
глибшого вивчення його екофізіології за кліматичних змін в умовах глобального потепління.
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ОХОРОНА ПРАЦІ У РИБНИЦТВІ, ЯК РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
АКВАКУЛЬТУРИ
Булейко А.А.
к. б. н., доц.
ДДАЕУ
Ще на початку 20 століття більшість вчених та фахівців вважало, що природні запаси
риби на нашій планеті практично необмежені. Але безконтрольне виловлювання риби
протягом тривалого часу та певні обставини, пов’язані із забрудненням Світового океану,
морів, річок та інших водойм, призвели до катастрофічного скорочення біомаси
промислових риб, а найбільш цінні породи риби стали на межі повного зникнення. За такої
ситуації, коли численність людства неухильно зростає, а чисельність промислових риб
знижується, вкрай необхідно розвивати товарне рибництво, що дозволить суттєво збільшить
кількість риби в асортименті кожного жителя. [1, 2].
Перспективою для України є входження до світового господарства на економічноорганізаційних засадах ринкових відносин та отримання взаємної вигоди від подальшої
співпраці. Завдяки виходу на міжнародний ринок продовольчих товарів наша держава в
подальшій перспективі стане привабливішою для потенційних інвесторів. Також варто
враховувати, що після того як економіка України буде інтегрованою до світової ми
спостерігатимемо підвищення рівня життя населення [1, 3].
Штучне відтворення водних біоресурсів здійснюють суб'єкти рибного господарства
шляхом розведення водних біоресурсів для здійснення рибогосподарської діяльності.
Державне агентство рибного господарства України співпрацює з більше ніж 1500 суб’єктами
господарської діяльності, які займаються рибним господарством.
Варто враховувати, що мешканців морів (осетрових, кефалевих та лососевих) можна
вирощувати в садкових господарствах, а молюсків (устриці, мідії та гребінці) в колекторах.
При вирощуванні в прибережній зоні необхідно враховувати розташування поблизу
підприємств та проводити моніторинг якості води. [4].
З метою контролю якості готової рибної продукції необхідно на законодавчому рівні
забезпечити контроль готової рибної продукції та сировини. Одним з факторів, що
забезпечують належну екологічну чистоту сировини є екологічно чисті умови вирощування.
При перевірці на якість необхідно проводити дослідження наступних показників: бактерії
групи кишкової палички, важкі метали, гормони та антибіотики. Проведення моніторингу
ринку на наявність фальсифікованої продукції, а також тої, що не відповідає ДСТУ.
Згідно з ДСТУ 2284:2010 «Риба жива. Загальні технічні умови» - стандарт
поширюється на живу рибу, вирощену в рибницьких господарствах, та рибу, виловлену в
природних водоймах. Стандарт не поширюється на морську рибу. Жива риба повинна
відповідати вимогам цього стандарту, заготовлятися та транспортуватися відповідно до
технологічних інструкцій з додержанням санітарних норм та правил [6].
Найбільш стабільними господарствами з вирощування товарної риби та
рибопосадкового матеріалу високої якості є ВАТ «Криворізький рибгосп», ВАТ
«Закарпатський рибокомбінат», ВАТ «Львівський рибокомбінат», ВАТ «Лебединська РМС»,
ВАТ «Чернігіврибгосп», ВАТ «Черкасирибгосп», ВАТ «Хмельницький рибокомбінат», ДП
«Лиманське», ДП «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб» та ряд інших,
рибопродуктивність яких становить 10-15 ц/га. Отримувана ними продукція високої наважки
та якості користується великим попитом у торгівельній мережі країни.
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Дивлячись на позитивні зрушення в інфраструктурі ринку риби, не слід забувати про
постійне розширення її асортименту та підвищення якості. Орієнтація на підтримку
вітчизняного товаровиробника дозволить більш ефективно вирішувати питання
використання зовнішньо-економічного потенціалу. [5].
Важливим критерієм, що робить підприємство «сучасним» окрім обладнання є
створені належні умови праці для працівників. Завдяки створенню належних умов праці у
майбутньому можна буде уникнути проблем з трудовим законодавством та дозволить
зберегти кошти. Тому необхідно враховувати, що дані підприємства повинні забезпечувати
належні умови праці для працівників рибницьких підприємств.
Згідно наказу затвердженого МНС України від 25 січня 2012 року № 67,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539
роботодавець повинен забезпечити належні умови праці. При створенні робочого місця для
майбутнього працівника роботодавець повинен опиратися на національний стандарт ДСТУ
OHSAS 18001: 2006 "Системи управління безпекою та гігієною праці».
А також при створені рибоводних підприємств рекомендується опиратися на наказ від
26.11.2012 № 1352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України14 грудня 2012 р.за №
2074/22386 «Про затвердження Правил охорони праці на рибоводних підприємствах
внутрішніх водойм». Саме вимоги даних стандартів забезпечують якісні умови праці, що
відповідають міжнародним стандартам.
Періодично, через застаріле обладнання, низьку кваліфікацію, непрофесійний підхід
до виконуваної роботи та інші причини, працівники рибницької галузі зазнають дії багатьох
небезпечних і шкідливих чинників, що стає причиною їх травмування (загибелі) чи суттєвого
погіршення здоров’я. Як правило, належна реакція керівництва підприємств що до
покращення умов праці на робочих місцях і, загалом, охорони праці у підрозділах,
спостерігається лише після того, як нещасний випадок забрав життя людей чи скалічивши їх,
залишивши сім’ї без годувальників.
Для запобігання виробничому травматизму та професійній захворюваності на
підприємствах рибогосподарської галузі необхідно впроваджувати систему управління
охороною праці, що передбачає: – належне оцінення виробничих ризиків; – розроблення
профілактичних захисних заходів для забезпечення нормативних умов праці на робочих
місцях; – використання машини, устаткування, хімічних речовин та інструменту, що не
становлять небезпеки і відповідають чинним нормам безпеки і гігієни праці. Працівники
рибництва повинні проходити належну професійну підготовку і навчання з безпеки і гігієни
праці, а також отримувати інформацію про види небезпеки і ризики, пов'язані з роботою, та
заходи, які необхідно вжити для самозахисту.
Завдяки створенню належних умов праці як результат ми отримаємо продукцію
високої якості та уникнемо травматизму серед працівників. Як відомо, при створенні
належних умов праці, працівник менше буде відволікатися, та приділятиме більше часу
технологічному процесу, таким чином ми отримаємо більшу кількість продукції високої
якості.
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Хірургічне вимикання функції яєчників у жінок пременопаузального віку залишається
однією з актуальних проблем сучасної гінекології. Гістеректомія з білатеральною
оваріоектамією виконується майже у половини прооперованих жінок у віці від 40 до 44
років, у 80% жінок – у віці з 45 до 54 років, що призводить до різкого дефіциту стероідних
гормонів і розвитку поскастраійного синдрому [4]. Вазомоторні симптоми у вигляді
припливів жару, пітливості виникають у перші дні після операції у 72,3 – 89,6 % жінок [2].
Мета дослідження: Оцінити клінічні особливості перебігу посткастраційного
синдрому (ПС) у жінок після хірургічної менопаузи в залежності від генітальної патології та
об'єму оперативного втручання.
Матеріали та методи:
Дослідження проводили у 44 жінки віком від 45 до 55 років, яким було проведено
оперативне лікування з видаленням матки. Проводили аналіз важкості перебігу ПС від
гінекологічної патології, яка була показанням до певного об'єму оперативного втручання,
який надалі викликав розвиток симптомів ПС. Важкість перебігу симптомів ПС після
хірургічної менопаузи оцінювали через місяць після операції з використанням модифікованого індексу Купермана [3]. Параметричні показники при нормальному розподіленні
порівнювали за допомогою критерію t Ст’юдента. У роботі їх кількісні значення наведені у
вигляді середнього арифметичного та його помилки [5].
Результати дослідження.
Середній вік у групі досліджених жінок після оперативного лікування був (51,3±1,6)
роки. В ургентному порядку операцію виконали у 9 жінок (20,5%), в плановому порядку
операцію зробили у 35 жінок (79,5%).
Показання для операції у досліджених жінок були наступні:
1) великі розміри лейоміоми матки у 11 жінок (25%);
2) лейоміома матки з кровотечами, що ускладнилася вторинною анемією у 7 жінок
(15,9%);
3) лейоміома матки у поєднанні з кістою яєчника у 5 жінок (11,4%);
4) лейоміома матки у поєднанні з ендометріозом у 1 жінок (2,3%).
5) лейоміома матки у поєднанні з дисплазією шийки матки у 2 жінок (4,5%)
5) опущення та випадіння матки у 14 жінок (31,8%)
6) гнійні тубооваріальні утворення у 2 жінок (4,5%)
7) кістоми яєчників у 2 жінок (4,5%)
Отже, найчастіше провідними показаннями для оперативного лікування були
лейоміома матки з ускладненнями (великі розміри, кровотеча), або у поєднанні з іншою
патологією у 26 жінок (59,1%.), опущення та випадіння матки у 14 жінок (31,8%),
захворювання придатків матки у 4 жінок (9,1%).
Ми розглянули структуру об’ємів оперативного втручання, обсяг яких визначали у
зв’язку з наявністю супутньої до лейоміоми чи випадіння матки патології і отримали такі
результати. Екстирпацію матки, виконали у 35 жінок (79,5%), у 14 з них (31,8%) виконали
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екстирпацію матки через піхву, придатки вилучили у 22 з цих жінок (50,0%), тому, що
спостерігалися кистозні чи запальні зміни яєчників чи маткових труб, залишили придатки у
13 жінки (29,5%). У 9 жінок (20,5%) виконали надпіхвову ампутацію матки, у 6 з цих жінок
(13,6%) провели видалення обох придатків, у 2 жінок (4,5%) вилучили придатки з одного
боку та у 1 жінки (2,3%) залишили незмінені придатки, з метою профілактики важкого
ступеня перебігу посткастраційного синдрому (ПС) при хірургічній менопаузі. Отже повне
виключення функції яєчників спостерігалось у 28 жінок (63,6%) з гістеректомією та у 16
жінок (36,4%) залишили один чи обидва яєчники.
У групі досліджених жінок з хірургічною менопаузою частота важкого ступеню ПС
через місяць після операції становила 63,6%, що в 1,9 рази більше, ніж у жінок з природною
менопаузою та ЛМ, у яких за результатами наших попередніх досліджень частота важкого
ступеня клімактеричного синдрому становила 33,3% [1]. Загалом це були 28 жінок, яким
видалили матку разом з обома придатками при наявності у 24 жінок (54,5%) лейоміоми
матки та у 4 жінок (9,1%) патології придатків матки. Частота середнього ступеня ПС після
операції була 20,5% (9 жінок) і легкого ступеня 15,9% (7 жінок).
Таким чином, враховуючи той факт, що у 59,1% жінок з хірургічною менопаузою
спостерігається лейоміома матки, а у 54,5% із них встановлено важкий ступень перебігу
посткастраційного синдрому ми вважаємо, що його корекцію необхідно проводити з
урахуванням тих змін у гомеостазі організму жінки, які спричиняє саме ця патологія
репродуктивної системи. У пацієнток з гіперпластичними процесами ендо- і міометрія
реєструються множинні системні розлади антиоксидантного захисту, що супроводжується
накопиченням недоокислених продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), як локально,
так і системно [6]. Відомо, що при патологічному перебігу клімактерію спостерігається
значна активація ліпопероксидації, яка з одного боку є результатом підвищення істинного
рівня продуктів ПОЛ, з іншого –зниження загального антиоксидантного захисту [7]. Таким
чином, у жінок з лейоміомою матки ще до хірургічної менопаузи і розвитку ПС створюються
патогенетичні умови для патологічного перебігу клімактерія у вигляді накопичення
продуктів ПОЛ та виснаження системи антиоксидантного захисту.
Висновок. Ми вважаємо, що у жінок з хірургічною менопаузою, особливо з
лейоміомою в анамнезі, для лікування посткастраційного синдрому окрім препаратів для
корекції гормонального дефіциту необхідно застосовувати препарати для підвищення
антиоксидантного захисту.
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Дистанційне навчання – це процес навчання, при якому всі або більша частина
навчальних процедур виконуються з використанням сучасних інформаційних і
телекомунікаційних технологій при територіальному роз'єднанні викладача та студентів [2].
Мета дослідження: Оцінити переваги і проблеми застосування дистанційного
навчання на кафедрі акушерства і гінекології.
Матеріали та методи:
Дослідження проводили під час карантину при використанні дистанційного навчання
на кафедрі акушерства та гінекології, яке проводили для 45 студентів 4-5 курсів, 20 лікарівінтернів 1-го, 2го, 3-го років навчання, 12 слухачів тематичного удосконалення.
Результати дослідження.
Навчальний процес складався з подачі лекційного матеріалу в режимі відеоконференції у вигляді презентації на весь екран комп'ютеру, з обговоренням запитань, які
виникали у тих, хто навчається. Практичні заняття проходили також у режимі відеоконференції з опитуванням матеріалу за темою заняття, з його обговоренням та дискусією.
Наприкінці заняття особи, що проходили навчання вирішували тестові завдання за темою
заняття, які викладач заздалегідь викладав у класі.
Нами встановлено, що дистанційне навчання під час карантину ефективно та
орієнтовано на кінцевий результат, тому, що сприяє не тільки засвоєнню знань, але і
розвиває внутрішню мотивацію до навчання. Дистанційне навчання використовує сучасні
інформаційні технології, що дозволяє на високому рівні організувати навчальний процес для
людей, які знаходяться у екстремальних умовах на відстані від викладача та місця навчання.
Але одночасно, це потребує як від викладача, так і від осіб, що навчаються глибоких знань
сучасних інноваційних технологій. Впровадження дистанційного навчання для викладача
пов'язане зі змінами методів роботи, що стосуються побудування навчального процесу,
оцінки результатів навчання, методів забезпечення якості навчання.
Дистанційне навчання збільшує значущість і роль викладача, робить його
наставником, який координує пізнавальний процес, постійно удосконалює методологію та
методи організації навчального процесу та творчої активності.
Дистанційний тип навчання робить систему оцінки знань об'єктивною та незалежною
від викладача, мотивує осіб, що навчаються до самостійного пошуку рішення поставлених
завдань з використанням Інтернет-ресурсів, сприяє підвищенню їх соціальної та професійної
мобільності, соціальної активності, кругозору та рівня самосвідомості.
Крім того проводиться статистична обробка оцінювання знань осіб, що навчаються,
яка містить підрахунок відсотків правильних та помилкових відповідей, встановлюються
помилкові відповіді, що зустрічаються найчастіше, це допомагає викладачеві встановити
напрямок зосередження уваги осіб, що навчаються на певному навчальному матеріалі,
окреслює перелік організаційних дій для подальшого покращання викладання та засвоєння
навчального матеріалу.
Складно при дистанційному навчанні забезпечити розвиток клінічних знань та
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опанування практичних умінь по акушерству та гінекології. Але сучасна дистанційна
технологія дозволяє проектувати та створювати інформаційні інструменти, які зможуть
полегшити ці труднощі при підготовці до будь якої дисципліни [1].
Під час дистанційного навчання відмічається дефіцит соціально-емоційного контакту
між викладачем та особою, що навчається.
Провідні обмеження у системі дистанційного навчання наступні:
Відсутність невербальних компонентів комунікації
Незвичні форми спілкування і швидкість обміну повідомленнями;
Емоційне збіднення контактів.
Існує проблема збільшення часу між запитанням та відповіддю у процесі діалогу,
який носить пролонгований характер: репліки діалогу відстоять одна від одної за часом,
відсутня безпосередня (миттєва) реакція співрозмовника на репліку діалогу. Викладачу
необхідно вміти визначити психологічний настрій і психологічні особливості осіб, що
навчаються в залежності від віку та рівню підготовки, щоб уникнути можливих конфліктних
ситуацій. Це потребує достатньо складних знань і умінь з боку викладача, серйозної
спеціальної підготовки.
Викладач повинен визначити стиль спілкування з кожною окремою категорією осіб,
що навчаються (студенти, інтерни, слухачі) і забезпечити оптимальний шлях вирішення
імовірних конфліктних ситуацій, якщо вони виникнуть у процесі дистанційного навчання,
виявити підтримку та допомогу у разі виникнення будь яких труднощів.
Висновок. Дистанційна форма навчання економічно ефективна і дозволяє повністю
задовольнити потреби осіб, що навчаються. Використання електронних навчальних систем з
засобами візуалізації сприяє успішному сприйняттю та засвоєнню навчального матеріалу,
дозволяє проникнути у глибину явищ, які вивчаються. Застосування в умовах карантину
дистанційного навчання на кафедрі акушерства та гінекології забезпечує ефективну
професійну підготовку спеціалістів.
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Машинобудування, як і будь-яка сучасна сфера суспільного життя, стрімко
розвивається паралельно із опануванням сучасних технологій. Завдяки експоненціальному
зростанню прогресу, з кожним днем додається все більше нової термінології до кожної з
прогресивних галузей науки.
Чим швидше розвивається навколишній світ, тим більше неологізмів у ньому
з’являється. У процесі впровадження нових об’єктів сучасної діяльності в життя, кожен
отримує свою назву.
Неологі́зм (грец. neos – новий і logos – слово, вчення) – нове слово (вислів) для
називання невідомих предметів, явищ, понять, якостей, властивостей, дій. Виокремлюють
неологізми лексичні (симулякр, ризома) і семантичні, коли активізуються слова, що раніше
перебували у пасивному словнику [1].
Виникнення неологізмів обумовлюється необхідністю найменування певних явищ та
предметів, що раніше не спостерігались, чи не використовувались. Кожен новий матеріал,
метод обробки, чи виготовлення – все це отримує відображення в мові, при цьому є два
способи найменування нових предметів та явищ: або у вже існуючих слів розширяється
спектр значень, або з’являються нові слова та словосполучення.
Одну з найбільших груп нових термінів в машинобудуванні представляють слова з
префіксом нано-. Ця морфема використовується для утворення слів – найменувань
частинних одиниць, за розміром рівних однієї мільярдної частки початкової одиниці.
Наведемо деякі приклади:
●
Нанотехнологія – міждисциплінарна сфера фундаментальної і прикладної
науки й техніки, що займається новаторськими методами (у сферах теоретичного
обґрунтування, експериментальних методів дослідження, аналізу і синтезу, а також в області
нових виробництв) отримання нових матеріалів із заданими потрібними властивостями.
●
Порошкова металургія наночастинок – сфера науки і техніки, що охоплює
сукупність методів виготовлення порошків металів, сплавів і металоподібних з'єднань,
напівфабрикатів і виробів з них або їх сумішей з неметалевими порошками, розміри
частинок яких складають від 1 до 100 нм, без розплавлення основного компонента.
●
Наносорбенти – тверді тіла або рідини, що складаються з атомів, розмір яких
складає 10-9, вибірково поглинаючі (сорбуючі) з навколишнього середовища гази, пари або
розчинені речовини [2, с. 60].
Слід також відмітити, що англійська мова все міцніше закріплює за собою позицію
міжнародної мови, тому найактивнішу роль у формуванні термінів в останній час приймають
саме запозичені з англійської мови слова. Більшість таких термінів мають відношення до
системи автоматизованого проектування (САПР):
●
Свопінг – процес переміщення програм з оперативної пам’яті (ОП) на
зовнішню пам’ять для тимчасового зберігання і з зовнішньої пам’яті на ОП для виконання [3,
с. 120].
●
Периферійні пристрої ЕОМ – пристрої, призначені для зберігання великих
об’ємів інформації, введення-виведення й підготовки даних [3, с. 99].
У сучасному світі, що стрімко розвиває технології, необхідно вводити та вивчати
неологізми для точного й лаконічного спілкування між працівниками спільної галузі. Через
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розвиток Інтернету вчені з усього світу об'єднуються в спільних наукових працях, тому
важливо використовувати коректну, зрозумілу кожному фахівцеві термінологію.
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На сьогодні проблема використання суржику студентами набуває особливого
значення, оскільки саме від цього залежить становлення професійно комунікативної
обізнаності майбутнього фахівця.
Нині однією з характерних рис мовної ситуації в Україні є „суржик”. Це штучно
об’єднані без дотримання літературних норм елементи різних мов; це недоладна мішанина
залишків рідної мови із чужими мовами, що нівелює особистість, мовну свідомість,
позбавляє мовлення фахівця національного колориту, краси й виразності. Національну й
соціальну природу суржику відображає сам термін, запозичений з сільськогосподарської
лексики, де суржик – це «суміш зерна пшениці й жита, ячменю й вівса і т. ін.; борошно з
такої суміші». Перенесене на мовне явище слово позначає змішану мову, суміш з двох мов.
Особливої гостроти це питання набуває під час спілкування суржиком. Він значно
спотворює інформацію, оскільки мовець у цьому випадку може вживати слово в лише йому
відомому значенні та ще й у формі, яка не відповідає загальноприйнятим граматичним
нормам. Отож порозумінню суржик в українській мові не сприяє. На сучасному етапі
українська мова стоїть як рівноправна серед інших мов. Щоб грамотно перекласти
літературу за спрямуванням, або прочитати наукову статтю треба знати термінологію своєї
спеціальності [1, с. 6 – 7].
Основними завданнями в процесі становлення майбутнього фахівця є: відповідати
вимогам професії (на рівні еталонних норм) та демонструвати належні особисті якості в
ситуаціях професійного спілкування, мобілізуючи для цього знання фахової термінології,
уміння та навички використовувати з точністю й лінгвістичною правильністю терміни в
усному й писемному професійному мовленні, ґрунтуючись на власному досвіді. Професійне
мовлення спеціаліста будь-якої галузі пов’язане з його особистим, індивідуальним
словником, що відображає соціальні, психологічні і фахові характеристики конкретної
особистості. Хорошому та освіченому фахівцеві треба боротися з двомовною хворобою, бо
це погіршує враження про спеціаліста та про його підготовку. На сьогодні в молодого
покоління фахівців різних сфер виникають великі труднощі у використанні літературних
норм мови [2, с. 142 – 146].
Для прикладу візьмемо лексику технічної сфери. Проблема суржику в технічному
мовленні ускладнює роботу фахівцям технічної сфери. Складнощі перекладу технічних
термінів не дають можливості сповна виконувати конкретні завдання достовірно, адже
саме через це виникають непорозуміння серед фахівців і проблеми зі складанням технічної
літератури. Обов’язковою умовою адекватного перекладу є вміння правильно
аналізувати граматичну будову іншомовних речень, правильно визначати граматичні
труднощі перекладу й конструювати речення в перекладі відповідно до норм мови й
жанру перекладу. Зрозуміло, що фахівець повинен бути добре обізнаним з граматичними
особливостями вихідної та цільової мов. Однією з проблем перекладу є наголос.
Найбільш частими помилками в області наголосу є: вживання неправильного наголосу під
впливом місцевого діалекту та вживання допустимого варіанта як правильного. Поширені
такі суржикові слова в технічному мовленні, як: зварка, сверло, стєклорєз, дворнікі
(лобового скла) замість термінів ‘зварювання’, ‘двірники’, ‘свердло’, ‘склоріз’.
До суржику зараховані невмотивовані запозичення, слова та словосполучення,
деформовані під впливом російської мови, граматична й фонетична будова яких не
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відповідає системі української національної мови (напр. зустрічаються помилки
‘трапляються помилки’, почуття болі ‘відчуття болю’, включити світло ‘увімкнути
світло’) [3, с. 638 – 644].
Отже, суржик негативно впливає на емоційний стан фахівця. Втрата мовної
стабільності, усталених норм звичного спілкування, усвідомлення неповноцінності свого
пристосованого мовлення пригнічує спеціаліста як людину, позбавляє його впевненості в
собі, у контактах з оточенням, а тривале перебування в стані мовно-культурного шоку
робить невпевненість домінантною рисою поведінки особистості. Частково це означає, що
вона неточно розуміється на значеннях слів, а отже, має неякісні знання. Комунікативно
обізнаний фахівець відрізняється від решти тим, що він здатний діяти цілеспрямовано й
свідомо, а не пливти за течією – «всі так говорять, значить суржик і є нашою рідною мовою».
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Ваколюк А.М.
Рівненський державний гуманітарний університет, к. пед. н.
доцент кафедри теорії і методики виховання
Процес фізичного виховання школярів згідно з навчальною програмою з фізичної
культури загальноосвітніх шкіл передбачає оволодіння учнями певним обсягом знань,
відомостями, інформацією з фізичної культури та спорту [2]. Але, на жаль в школі не
достатньо приділяється уваги вирішенню таких важливих завдань, як формування у
школярів глибоких і достатньо повних знань про свій фізичний стан і шляхи його
покращення, а також виховання інтересів, потреб, які орієнтують людину на здоровий спосіб
життя, на самостійну ціле направлену діяльність з вдосконалення власного тіла.
Пошуки способів зміцнення здоров’я дітей особливо актуальні у теперішній час,
означений постійними стресами, хвилюваннями, негараздами. Дуже важливо, на наш погляд,
дбати про здоров’я на різних етапах життя - насамперед, у початковій школі. Адже тільки
здорова дитина зможе в майбутньому реалізувати свій талант [3].
Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу необхідний пошук нових
шляхів удосконалення системи фізичного виховання.
Створення нових освітніх технологій пов’язане зі змістом навчального матеріалу –
послідовністю засвоєння базових знань, вмінь і навичок, раціональними засобами засвоєння
навчальної інформації, дидактичним спілкуванням учнів і вчителя.
В сучасних умовах набуває особливого значення системне формування у дітей
емоційно-позитивного ставлення до фізичного виховання, яке і повинно звести зниження
рухової активності до мінімуму. Ці є основним фундаментом здоров’я та нормального
фізичного розвитку дитини.
Сутність виховання емоційно-позитивного ставлення до занять фізичною культурою і
спортом полягає в розвитку інтересу до фізичної культури, який формується у навчальному
процесі молодших школярів. Однак, досі не вирішено питання про введення інтересу до
фізичної культури в систему категорій педагогічної науки.
Фізичне виховання в школах на практиці обмежується в основному розвитком
фізичних якостей і вченням руховим діям. Істотно відстають ті напрями, які пов’язані з
опануванням спеціальних систематизованих знань і методів, що забезпечують досягнення
практичних результатів, теоретична і методична підготовка. Недолік відповідних знань,
методичних умінь і сформованих потреб приводить до того, що за межами навчальних
занять (за розкладом) школярі, а після закінчення школи - студенти, не можуть вірно
розпорядитися своїми психофізичними можливостями, щоб за допомогою фізичних вправ
підтримувати оптимальну працездатність і здоров’я.
Актуальність цього напрямку зумовлюється необхідністю формування і контролю
знань в початкових класах, що вчаться, по предмету «Фізична культура» на сучасному етапі.
Реалізація завдань фізичної освіти не можлива повною мірою без здобуття школярами
спеціальних знань по предмету «Фізична культура».
Головна мета занять фізичною культурою і спортом молодших школярів формування фізичної культури особистості, підготовка до життя і професійної діяльності,
збереження і зміцнення здоров’я людини. Для цього необхідний певний обсяг знань про
морфо-функціональні особливості різних органів і систем організму, про вплив фізичних
вправ на їх розвиток, а також на розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості,
гнучкості, спритності).Формування знань про фізичну культуру - неодмінна умова свідомого
опанування учнями рухових умінь, і навиків. Практика свідчить, що чим більше у дітей
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знань про фізичну культуру, чим більше розвивається у них розумовий компонент рухової
діяльності - тим вище результати в освоєнні умінь і навиків, вихованні рухових здібностей,
зростанню інтересу до занять фізичною культурою і спортом, формуванні потреби в них [1].
Таким чином, шляхи удосконалення системи фізичного виховання молодших
школярів такі:
1. Відсутність розуміння єдності формування знань з фізичного виховання та
раціонального режиму рухової активності є в даний час однією з причин низької
фізкультурної активності школярів і відсутності належного її прояву в їх способі життя. У
зв’язку з цим виникає необхідність формування в підростаючого покоління відповідних
знань.
2. Мову слід вести про педагогічно обґрунтовану систему наукових знань про фізичну
культуру в цілому і про практичні способи діяльності в цій сфері.
3. Знання учнів повинні мати певну цільову спрямованість - допомогти їм виробивши
вміння використовувати отримані знання на уроках фізичної культури і в умовах
самостійних занять фізичними вправами.
4. Знання про шляхи формування здоров’я і ведення здорового способу життя повинні
органічно з’єднуватися з ефективною пропагандою цінностей здоров’я і практикою
фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи з школярами.
5. Теоретична підготовка учнів в області фізичної культури має бути необхідною
базою для формування наукового світогляду і фізичної культури особи школярів на
культурно-історичних традиціях вітчизняної системи фізичної культури, єдності із
загальною людською культурою.
6. Завданням фізичного виховання в школі є, сприяння формуванню всесторонньо
розвиненої особи, використовуючи фізичні вправи. Досягнення високих результатів для
вирішення цього завдання можливо при опануванні школярів основами особистої фізичної
культури.
7. Поряд з вирішенням традиційних завдань по формуванню власне знань, рухових
умінь і навиків, зміцнення здоров’я, слід вести роботу по вихованню ціннісних орієнтирів на
фізичний і духовний розвиток особи, здоровий спосіб життя, формування потреби і мотивів
(інтересів) до регулярних занять фізичними вправами, формування гуманізму, радості і
досвіду спілкування, розвиток вольових і етичних якостей .
8. Розширення діапазону педагогічної дії на школяра, ширше використання форм і
методів вчення стають першочерговими завданнями фізичного виховання.
9. Одним з інноваційних напрямів, доповнюючих існуючу систему фізичного
виховання дітей молодшого шкільного віку, є реалізація інтелектуальних і соціальнопсихологічних завдань, що в сукупності становлять культурологічний вектор даного
процесу.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ДОЛГОСРОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
Валевич Ю.В.
Институты – это совокупность формальных (зафиксированных в писаном праве –
конституциях, законах и т.д.) и неформальных (зафиксированных в нормах морали, обычаях,
традициях, табу и т.п., а также в неписаном или обычном праве) рамок, обеспечивающих
координацию действий индивидов в экономической, политической и социальной сферах.
Институты определяют величину трансакционных издержек, тогда как используемая
технология определяет величину трансформационных издержек (неоклассических
производственных издержек). В сумме эти издержки обусловливают экономические возможности общества. Тем самым, институты выступают в роли дополнительных ограничений
человеческого поведения (наряду с традиционными ограничениями, рассматриваемыми в
рамках неоклассической теории, – редкостью ресурсов, ценами и т.д.). В теории неоклассиков неявно предполагается, что трансакционные издержки равны нулю, вследствие чего
институциональная система не играет никакой роли в функционировании экономики. Если
трансакционные издержки являются положительными (по причине несовершенства
имеющейся информации), то в соответствии с теоремой Коуза институты начинают
оказывать воздействие на эффективность распределения ресурсов и, тем самым, динамику
экономического развития.
Чтобы обеспечить долгосрочный экономический рост, необходимо создать
определенный набор формальных и неформальных институтов с соответствующими
механизмами их закрепления. Идеальные нормы поведения включают: сложный
утилитаризм, целерациональность, деперсонифицированное доверие, экономическую
свободу (в позитивном смысле), эмпатию, уважение к закону и т.д. В той мере, в какой
неформальные институты обеспечивают приближение поведения экономических субъектов к
этим идеальным нормам, можно говорить об их соответствии условиям для долгосрочного
экономического роста. Формальные институты должны одновременно обеспечивать
формирование системы конкурентных цен, стабильность денежного обращения, открытость
рынков, неприкосновенность частной собственности, свободу договоров между субъектами
экономики, их полную имущественную и хозяйственную ответственность, а также
стабильность экономической политики.
Возникновение неформальных институтов происходит в процессе длительной
общественной эволюции (что позволяет их рассматривать в качестве экзогенной величины),
в то время как создание формальных – в процессе взаимодействия различных экономических
субъектов, предъявляющих спрос на институты и обеспечивающих их предложение.
Поскольку основной функцией институтов является снижение (или же увеличение)
трансакционных издержек, то именно последние и определяют общественный спрос на
институты. Таким образом, экономические субъекты, заинтересованные в максимизации
прибыли путем сокращения совокупных издержек производства, будут предъявлять спрос на
те
институты,
которые
способствуют
снижению
трансакционных
издержек
(координационные институты). Те же субъекты (группы с особыми интересами), которые
стремятся извлечь ренту из существования определенных институтов, будут предъявлять
спрос на такие институты, которые налагают высокие трансакционные издержки на всех
остальных субъектов экономики (распределительные институты).
Предложение институтов определяется издержками создания и функционирования
этих институтов, которые несут различные органы государственной власти и управления.
Чем выше эти трансакционные издержки, тем меньше вероятность того, что будет
обеспечено предложение соответствующих институтов. Поскольку органы государственной

215

власти и управления выступают и на стороне спроса, и на стороне предложения институтов,
то они имеют возможность извлекать ренту при создании институтов. В случае
осуществления институциональных изменений, устраняющих возможности извлечения
ренты, эти группы несут определенные издержки. Поэтому в такой ситуации в состав
издержек создания институтов, определяющих их предложение различными органами государственной власти и управления, необходимо также включать альтернативные издержки,
равные возможным потерям ренты политиками и чиновниками при осуществлении изменения институтов. Тем самым, исключительное положение органов государственной
власти и управления означает, что рынок институтов далек от того, чтобы быть совершенно
конкурентным. Политики и чиновники обладают определенной монополией на создание
новых формальных институтов. В результате, введение какого-либо института вовсе не
предполагает, что он обеспечивает наибольшую эффективность функционирования
экономики.
Конечный результат взаимодействия спроса и предложения на рынке институтов
зависит от сравнительной переговорной силы сторон, а также от неформальных институтов,
которые могут модифицировать, дополнять или расширять сферу действия формальных. При
данных относительных выгодах и издержках состояние институционального равновесия
означает, что субъектам экономики невыгодно осуществление институциональных изменений. Таким образом, институциональное равновесие в отличие от неоклассического общего
экономического равновесия по своему характеру является неэффективным по Парето равновесием по Нэшу. Одни и те же формальные институты приводят к совершенно разным
ситуациям институционального равновесия в зависимости от имеющихся в обществе механизмов контроля за их соблюдением, неформальных норм поведения, ментальных моделей
экономических субъектов и т.д. Иначе говоря, институциональное равновесие является
уникальным для каждого общества.
Наиболее значимыми факторами, определяющими содержание институционального
равновесия, являются: (1) ресурсно-технологические возможности общества; (2)
исторические; (3) демографические; (4) макроэкономические; (5) социальные; (6)
религиозные; (7) идеологические, а также (8) случайные и (9) внешние факторы. Данные
факторы определяют особенности спроса на институты и их предложения. Изменение этих
факторов может повлиять на спрос или предложение, или же может привести к изменению
барьеров, затрудняющих осуществление институциональных трансакций на рынке.
Результатом чего могут стать институциональные изменения и движение экономической
системы в сторону нового институционального равновесия. Данный процесс, однако, далеко
не всегда происходит мгновенно; институциональные трансакции обычно совершаются
дискретно, по мере накопления изменений, то есть, когда они перейдут некоторую
пороговую величину.
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МОТИВАЦІЯ МОЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Валенок Олександр Іванович
викладач І категорії
Кам’янський коледж фізичного виховання
Соціальний розвиток молоді,забезпечення належного рівня освіти, творчого
розвитку,змістовного дозвілля неможливі без фізичного виховання і фізичної освіти,які
формують уявлення про здоров’я та здоровий спосіб життя.
Проблема виховання молодого покоління, у житті якого фізична культура стане
органічною частиною способу життя і культури особистості,- одна з проблем сучасного
суспільства.
Заняття фізкультурою позитивно впливає на нервові процеси людини,що, у свою
чергу,впливає на розумову і фізичну працездатність. У того, хто регулярно займається
фізкультурою,поліпшується робота легень,серця,підвищується обмін речовин,зміцнюється
кістково-м’язова система. Систематичні заняття фізичними вправами виховують твердість,
цілеспрямованість, силу волі, вміння володіти собою і долати життєві негаразди.
Нині досить поширена ситуація,коли рухова та моторна активність заміщується
психоемоційною, а це часто призводить до емоційних перевантажень, до зниження
загального самопочуття. Для підвищення мотивації до самостійної фізкультурно- оздоровчої
діяльності в молодіжному середовищі необхідно звернути увагу на їх значущі індивідуальногрупові та міжособистісні цінності. Адже у будь-якій цивілізованій країні життя та здоров’я
громадян визначаються найвищою соціальною цінністю. Охорона здоров’я молодого
покоління є пріоритетним початком соціальної політики однією з найважливіших сфер
діяльності сучасного суспільства. Пріоритетними мотивами заняття фізичною культурою і
спортом студентів є зміцнення здоров'я, удосконалення форми тіла, досягнення високого
спортивного результату, спілкування з друзями й активний відпочинок.
У сільських хлопців пріоритетним у заняттях фізичними вправами є мотив досягнення
високих спортивних результатів. Це, імовірно, пов'язане саме з місцем проживання, тому що
є способом самоствердження, самореалізації. Заняття спортом супроводжуються поїздками
на змагання в інші міста, можливостями потрапити у збірну команду, виїхати за кордон,
поліпшити своє матеріальне становище і самий реальний варіант – переїхати із сільської
місцевості в місто. Хлопці ставлять собі за мету і поліпшити фігуру за допомогою фізичних
вправ, а також хочуть спілкуватися з друзями під час занять. Однак меншою мірою вони
займаються спортом заради зміцнення здоров'я і зниження маси тіла, для них це не є
стимулом.
У дівчат міських шкіл на 1-І 1 місці також знаходяться мотиви зміцнення здоров'я й
удосконалення фігури, причому ці показники у процентному відношенні однакові з даними
хлопців. Далі в них представлені мотиви зниження ваги, спілкування з друзями, активний
відпочинок і досягнення високого спортивного результату. У дівчат міських шкіл на 1-І 1
місці також знаходяться мотиви зміцнення здоров'я й удосконалення фігури, причому ці
показники у процентному відношенні однакові з даними хлопців. Далі в них представлені
мотиви зниження ваги, спілкування з друзями, активний відпочинок і досягнення високого
спортивного результату.
У дівчат із сільської місцевості пріоритетним мотивом є удосконалення форми тіла,
який вони підкріплюють прагненням бути здоровими. Крім того, вони хочуть займатися
фізичними вправами заради задоволення й активного відпочинку, щоб схуднути, й зовсім
мало дівчат ставлять за мету досягнення високих спортивних результатів.
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Аналіз спортивних інтересів студентів, які проживають у різних регіонах України,
дозволяє виділити види спорту, що користуються найбільшою популярністю. У хлопців -.
футбол, баскетбол, плавання, бодібілдінг, види єдиноборств, туризм, спортивне
орієнтування, легка атлетика, волейбол. У дівчат найбільш популярними є аеробіка,
плавання, баскетбол, шейпінг, фітнес, волейбол, туризм, спортивне орієнтування.
Для з'ясування мотивації студентів у сфері фізичного виховання і визначення шляхів
її формування необхідно установити ті спонукання, якими керується молодь своїх учинках,
бажаннях у процесі навчальної і позакласної діяльності. Мотиваційна сфера завжди
складається з ряду спонукань: ідеалів і ціннісних орієнтацій, потреб, мотивів, цілей, інтересів
та ін. Ці спонукання виконують різну роль у загальній картині мотивації, на різних етапах
вікового розвитку здобувають то більше, то менше значення, тому знання їх доможуть
викладачу диференційовано впливати на мотивацію студентів до фізичного
самовдосконалення.
Будь-яка діяльність починається з потреб, усі вони, навіть біологічні за походженням,
формуються при взаємодії дитини з навколишнім середовищем і залежать від ряду факторів.
Потреба - цілеспрямованість активності людини, психічний стан, що створює передумову
діяльності. Однак сама по собі потреба, не визначає характеру діяльності, тому що може
бути задоволена різними предметами і способами. Предмет задоволення визначається тоді,
коли людина починає діяти. Низька мотивація діяльності студентів пов'язана з певними
факторами, що в різному співвідношенні можуть виступати відповідно до умов проживання
молоді, навколишнього середовища, сімейного виховання.
Існують певні розходження у структурі зовнішніх і внутрішніх факторів, які
впливають на мотивацію до систематичного виконання фізичних вправ як засобу
самовдосконалення у студентів. У студентів відносно рівноцінними щодо впливу є такі
зовнішні фактори, як поради батьків, поради викладача далі йдуть відвідування змагань,
поради друзів, телепередачі і преса.
Внутрішніми факторами, які впливають на інтенсивність мотивації, можна вважати
знання, переконання, бажання і пошук причин, що заважають реалізувати мету. У вищих
навчальних закладах студенти, особливо дівчат, впевненість у користі занять фізичними
вправами більша. До об'єктивних зовнішніх причин, які утруднюють реалізацію мети, можна
віднести відсутність груп за інтересами і спроможність оплачувати заняття, до внутрішніх
причин, які відбивають нестійкість мотивів та інтересів і низьку мотивацію, належить брак
часу.
Сімейне виховання відіграє значну роль у формуванні фізкультурно-спортивних
інтересів молоді. Сімейні традиції передаються з покоління в покоління. Залучаючи дитину
до спорту з раннього дитинства, батьки заздалегідь піклуються про здорове майбутнє свого
«чада». Доведено, що діти, які займаються фізичною культурою і спортом, менш схильні до
таких шкідливих звичок, як алкоголізм, паління, наркоманія, токсикоманія і т.п. Під впливом
фізичних вправ у них виробляється стійкий імунітет до різних видів захворювань.. Тому
дуже важливо, щоб кожний з батьків приділяв якнайбільше уваги вихованню своєї дитини,
враховуючи її уподобання та інтереси.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМИ І ЕТНОРЕАЛІЇ ЯК ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ
ОБРАЗУ ОПОВІДАЧА
(на матеріалі сучасної англомовної амеріндіанської прози)
Варчук Л.В.
аспірантка
Київського національного лінгвістичного університету
На сьогоднішній день в сучасній лінгво- та етнокультурології залишається не до кінця
вивченими питання трактування та вживання лінгвокультурем і етнореалій в сучасних
англомовнихпрозових текстах.Ці питання досліджували в своїх роботах такісучаснінауковці,
як
В.
В.
Воробйов
«Лингвокультурология:
монография»[2],С.В.
Волкова
«Етнолінгвокультурний простір англомовних амеріндіанських міфів і легенд» [1],Н. Н.
Кирилова і А. Л. Афанасьєва«Практическое пособие по лингвокультурологии: французский
язык»[4], Е. В. Бєлік «Лингвокультурология и гендерные особенности лексики и
фразеологии современного английскогоязика»[3], І. О. Маляренко «Методологія
дослідження етнореалій в австралійських поетичних текстах»[5].
Метою даної роботи є виявити та проаналізувати лінгвокультуреми і етнореалії як
основнізнакові мовно-естетичні елементи формування образу оповідача в сучасному
англомовному прозовому тексті.
Лінгвокультурема як відображення культурного концепту є носієм відносно стійких
уявлень, сформованих у певній культурі на основі відповідних ціннісних орієнтацій і
соціально-історичного досвіду носіїв культури.
У даній роботі ми визначали лінгвокультурему як носія глибинної історичної
етнокультурної ужитково-побутової реальності, що концептуалізується через ритуали,
стереотипні словесно-ситуаційні репрезентації. Так, в досліджуваних у нашій роботі
сучасних амеріндіанських(визначення вживаємо слідом за Волковою С.В.) прозових
текстахнами було вилученознаковий мовно-естетичний елементeaglefeather (орлине перо),
який класифіковано як етнокультурний символ, який несе певну етномовну інформацію про
світосприйняття та світогляди амеріндіанців, їх культурні традиції та вірування. Мовний
знакeaglefeather, виявлений нами у процесі інтерпретаційно-контекстуального аналізу
словесного образу-символуeaglefeather,єметонімічним образом орла (символа Великого
Творця).Навколо цього мовного знака формується лексичний ряд на позначення елементів
побутуамеріндіанцівXІХ – ХХІ ст., а саме: ритуальний предмет (medicineWheel), ручка-перо
(featherpen), золоті орли, мешканці гірських регіонів (goldeneagles).
В описах героїв, подій, ритуалів, про які розповідає оповідач/чі аналізованих у нашій
роботі текстах, вживаються ці елементи побуту амеріндіанців з метою висвітлення
особливостей лінгвокультури амеріндіанців, їх етнокультурних цінностей.А ці елементи, у
свою чергу, формують наше уявлення про образ оповідача, його світосприйняття і
світорозуміння. До прикладу, у романі “Dwellings” оповідач, як скетчер, уміло «малює»
епізоди, в яких орлине перо слугує елементом пам’яті минулого амеріндіанців:
“IfItoldyoutheeaglewasnotinsight,
andthattherewasafeatherintheroadwhenIreachedit,
youwouldprobablynotbelieveme. I, too, have seen how long it takes a feather to land, carried as
they are by unseen currents of air. Once I waited for a hawk eat her to fall. I covered distance,
looking up, to follow it, but it never set down. It merely drifted until it was no longer insight. But on
the day of my dream, of featherwas there. On the ground had fallen the gift of an eagle, soft white
with a darker, rounded tip” [7, р.16]
Лінгвокультурема feather (перо), передконцептуальною основою якої є архетип
Творця, неодноразово повторюється в наведеному вище фрагменті як самостійна лексема,
так і у поєднанні зі словом-ідентифікатором eagle (орел). Те, що орлине перо є об’єктом
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етнокультурної пам’яті амеріндіанців виражено часовими маркерами (howlong, distance,
nolongerinsight). Етнокультурна значущість цього предмета для амеріндіанців взагалі, і для
оповідача тексту зокрема, ословлюється сакральними маркерами, вираженими метафорами
(unseencurrentsofair, thedayofmydream, thegiftofaneagle).
Лінгвокультуреми в аналізованих текстах одночасно слугують і етнореаліями, з якими
герої романів стикаються у своєму повсякденному житті. Доказом такого нашого
ствердження є вияви прикладів того, що ословлена в тексті лінгвокультурема, з
філософськими міркуваннями оповідача, який іноді маскується за образом нібито нічого не
розуміючого героя, викликає асоціації з людською мудрістю, обізнаністю в етнокультурних
цінностях, розумінням значущості етнореалій для передачі етнокультурних знань від
покоління до покоління: “HowdoIexplainthefeather, thebirdatmywindow, myownvoicewakingme,
asifanotherpersonlivedinme, wiserandmorealert. I can only think there is another force at work,
deeper than physics and what we know of wind, something that comes from a world where
lightning and thunder, sun and rain clouds live. Nor can I say why it is so many of us have
forgotten the mystery of nature and spirit, while for tens of thousands of years such things have
happened and been spoken by our elders and our ancerstors”[7, р.17].
Оповідач у наведеному вище фрагменті розмірковує над сенсом життя, над сенсом
тих знаків, які посилає людині природа, як-от, орлине перо або птах на вікні. Такі знаки
примушують людину замислитись, проявити свою мудрість і пильність. Оповідач – людина
сучасна й досвідчена, на що вказують лексичні маркери розвиненої розумової діяльності
(can, think, anotherforceatwork, deeperthanphysics, weknowofwind). Водночас, оповідач постає
зв’язком між сучасністю і минулим, тією маркованою лінією, де чітко проходить межа між
сакральністю і реальністю, минулим і сьогоденням. Він є нібито інша людина
(asifanotherpersonlivedinme), яка точно відчуває реалії сакрального і реального
(weknowofwind, somethingthatcomesfrom a world where lightning and thunder, sun and rain
clouds live), і пропагує тісний зв’язок між поколінням минулим і сьогоднішнім
(fortensofthousandsofyearssuchthingshavehappenedandbeenspokenbyoureldersandourancerstors).
Повтори прийменника (of), який є індикатором частини від цілого, і поєднувального
сполучника (and) в мовленні оповідача вербалізують етноконцептиЄДНІСТЬ, ГАРМОНІЯ І
БАЛАНС.
Такі образи дають можливість простежити формування етносценаріїв культури,
побутової поведінки представників етносу в певний історичний період, виявити культурноісторичний генезис основ лінгвокультурної свідомості. Якщо лінгвокультуреми на зразок
перо, птах, повітря як реперзентанти часового інтермасиву, зберігають «бездонність»
вертикального етнокультурного контексту, виявляють у своїй еволюції певну стійкість,
оскільки зберігається реалія, з якою вони співвідносні, то лінгвокультуреми з обмеженим у
часі й просторі функціонуванням є константами етнокультури, що мають мовно-часову
маркованість, обмеженість. У зв’язку з цим узагальнення В. Д. Ужченка [6] про те, що
духовна культура, хоч і підвладна часові, але виявляє в своїй еволюції особливу
стійкість,екстраполюється нами в ідею, що вона залишається пов’язаною з нашими
первоосновами.
Підсумовуючи сказане, відзначимо, що лінгвокультурема є носієм відносно стійких
уявлень, сформованих на основі відповідних ціннісних орієнтацій і соціально-історичного
досвіду носіїв певної етнокультури. Внутрішня форма лінгвокультуреми зберігає часовопросторову інформацію. Мова оповідача художнього тексту є одним із джерел пізнання
глибинних смислів комунікації між оповіддю і читачем, репрезентує смислове наповнення й
генезиз смислів лінгвокультурем, які одночасно класифікуються і етнореаліями.
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Лібералізм як політична течія та ідеологія налічує вже більше трьохсот років. Він
почав формуватися в Європі наприкінці ХVII сторіччя. Його появі сприяла Англійська
буржуазна революція 1640 року, яка була спрямована на повалення феодалізму та
утвердження буржуазних відносин. Важливою віхою в становленні лібералізму був також
реформаторський рух у Німеччині на чолі з М. Лютером. Ідейні засади народжуваного
лібералізму пов’язують з роботами таких видатних мислителів, як Дж. Локк, Т. Гоббс,
А. Сміт, І. Кант, Б. Констан, А. де Токвіль та ін. Відомий американський дослідник
лібералізму І. Валлерстайн, в своїй роботі «Після лібералізму», вказував на три основні
завдання, які постали перед цією доктриною з її появою: це утвердження загального
виборчого права, створення держави добробуту та пошук національної ідентичності.
В теоретичному розвитку лібералізму навряд чи можна знайти роботи, які б достатньо повно
і всебічно представляли його ідейну сутність. Та все ж, в більш-менш систематизованому
вигляді, ця доктрина була описана лише в ХХ ст. в роботах Л. Мізеса, Д. Дьорінга, Д. Боуза,
Ф. Хайєка.
Протягом своєї тривалої історії лібералізм постійно еволюціонував, пристосовувався
до нових умов, набував нового змісту, що й пояснює його велику живучість. Базові
положення ліберальної доктрини стосуються фундаментальних засад політичної,
економічної, соціальної, релігійної, культурної сфер суспільного буття. Як і будь яка
ідеологія, лібералізм має свою систему цінностей, до основних з яких можна віднести:
особисту свободу, індивідуалізм і індивідуальні права, вільний ринок і приватну власність,
ліберальну демократію. Лібералізм проголошує історичну необхідність утвердження
всебічної і якнайширшої свободи в сфері особистого життя (свобода самореалізації,
самовираження), в сфері економічного життя (свобода підприємництва, торгівлі, володіння і
розпорядження власністю), в сфері політичного життя (свободу обирати і бути обраним,
свободу від незаконного примусу, верховенство закону і розподіл влад). Проголошуючи
всебічну свободу, лібералізм надає їй часто негативного змісту, трактуючи, як «свободу від»,
свободу від будь якого примусу. Такі крайні форми лібералізму, як лібертаріанство та
анархо-капіталізм, взагалі заперечують необхідність забезпечення будь-яких позитивних
свобод з боку держави [3, c. 49].
Важливою світоглядною установкою лібералізму є проголошення індивідуалізму.
Суспільство є сукупністю індивідів, здатних самостійно планувати і реалізовувати свої
життєві стратегії. Індивідуалізм протиставляється колективізму, етатизму і комунізму. Будь
які прийняті в суспільстві стереотипи мислення й поведінки не повинні стримувати
індивідуальні прагнення. Традиції, певні норми моралі, релігійні догми не повинні
обмежувати свободу дій індивіда. У зв’язку з таким баченням індивідуалізму серед
прихильників лібералізму виникла дискусія щодо того, як співвідносяться суспільне благо і
індивідуальні свободи [4, c. 14]. З одного боку, лише сильна й ефективна держава може
гарантувати найбільш повну реалізацію прав і свобод індивіда, з іншого – для того, щоб
держава була сильною й ефективною, громадянин має делегувати їй певні повноваження
щодо обмеження індивідуальних прав і свобод. На сучасному історичному етапі проблема
утвердження політичних та економічних прав і свобод особистості вважається вирішеною в
розвинутих демократичних країнах і наголос робиться на культурних і соціальних правах.
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Шлюбні відносини, недоторканість приватного життя, права сексуальних, національних,
релігійних меншин перебувають в центрі уваги розвинутих країн.
В сучасній світовій суспільній думці склався певний консенсус з приводу наявного
стану і подальших перспектив лібералізму. Більшість аналітиків зазначають, що він досяг
піку у своєму розвитку і в подальшому, під тиском власних протиріч, або зазнає суттєвих
змін, або взагалі відійде у небуття. Подібні погляди найбільш аргументовано виклали в своїх
роботах Ф. Фукуяма – «Кінець історії і остання людина» та вже згаданий І. Валлерстайн –
«Після лібералізму». Останній, зокрема, пов’язує крах лібералізму з крахом ринкової
економіки, яка з початком ХХІ ст. увійшла у нерозв’язні протиріччя. Лібералізм виявив себе
достатньо ефективним і перспективним у протистоянні з іншими ідеологіями ХХ ст.,
зокрема, з комунізмом і фашизмом. Фашистський і радянський тоталітаризм з їх повним
контролем над особистістю, з запереченням індивідуального і возвеличенням колективного,
навряд чи були привабливими для людей. Мільйони людських жертв, до яких призвели
намагання втілити ці ідеї в реальність, засвідчили, в кінцевому рахунку, їх згубність і
безперспективність. Та іронія історії полягала в тому, що здолавши своїх ідейних ворогів,
лібералізм сам опинився в серйозній кризі [1, c. 115].
Здавалося б, у багатьох країнах встановилися ліберальні демократії, які юридично
закріпили в своїх конституціях пріоритет прав людини, верховенство закону, вільний ринок і
підприємництво, парламентські республіки. Світ глобалізується, кордони між державами
стираються, свобода впевнено крокує планетою. Втім, повне й послідовне втілення
ліберальних ідеалів почало призводити до суттєвих деформацій суспільного прогресу.
Лібералізм добре почувається у боротьбі за «свободу від», та не дає вичерпної відповіді на
питання: «для чого свобода?», «що з нею робити?», «чи повинна свобода мати якісь межі?»,
«чи всі люди здатні продуктивно розпоряджатися своєю свободою?» Невже свобода існує
заради свободи? За лібералізмом – саме так і виходить. Тому він перероджується у
ліберальний нігілізм. Він руйнує всі форми колективності, а зруйнувавши, опиняється
наодинці. Відоме висловлювання М. Тетчер – «суспільства не існує» ілюструє крайню
нетерпимість лібералізму щодо колективізму у будь-яких його проявах. Лібералізм у своєму
логічному завершенні ставить під удар державу. Державу має замістити громадянське
суспільство, яке поступово виростає за її межі і стає глобальним. Держава має
десуверенізуватися, зникнути. Інтернет, нанотехнології, транснаціональна економіка,
фінанси, мігруючи трудові ресурси розмивають національні держави [1, c. 110].
Далі піддається ерозії цінність сім’ї, як форми колективної ідентичності. Сім’я у
вигляді узаконеного державою і письмово скріпленого шлюбного союзу між чоловіком і
жінкою не є більше обов’язковою. Формалізована сім’я, «штамп у паспорті» обмежують
свободу партнерів. Цивільний шлюб є привабливою альтернативою, у якої сьогодні багато
прихильників. Шлюб можуть укладати партнери однієї статі. Батьків жорстко обмежують у
методах виховання дітей, не допускаються (під загрозою позбавлення батьківських прав)
будь-які спроби насильства щодо дитини, примусу щодо неї. Простежується тенденція
надання правам дитини пріоритету над правами батьків, що деформує й дискредитує процес
виховання. У деяких країнах одностатеві сім’ї отримують право на всиновлення дітей.
Необхідність ідентифікувати себе за статевою приналежністю також обмежує свободу
індивіда. Він повинен мати можливість, за бажанням, змінювати стать. В Канаді, в серпні
2017 року, узаконено, так звану, третю стать, стать «Х». Стать має також поступово
зникнути. Проблема рівних прав сексуальних меншин сьогодні активно лобіюється країнами
ліберальної демократії. Лібералізм ставить під удар і саму людину. Відоме вчення Ф. Ніцше
про надлюдину і є нічим іншим як концепцією подолання людини. Ліберальна ідея
трансгуманізму втілюється у дослідженнях генної інженерії, у спробах вирощувати штучні
людські органи, у розробках штучного інтелекту. Людина все більше має ставати
сконструйованою штучною істотою. Ведуться пошуки способів якнайбільшого продовження
тривалості життя.
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В галузі економіки ліберальні стратегії призводять до суттєвих диспропорцій.
В ліберальній економіці невиправдано велика роль надається фінансовому сектору й
принижується значення реального сектора. В деяких розвинутих країнах основна доля ВВП
створюється у сфері послуг, переважно, фінансових. Сьогоднішні гроші не забезпечуються
товарним еквівалентом, фондові торги не здатні показати реальну вартість ресурсів.
Фантастичний державний борг деяких країн, зокрема, США все більше загрожує
перетворитися з економічного фарсу на економічну трагедію. Катастрофічний розрив між
світовими фінансами і реальним сектором, за прогнозами значної кількості економічних
експертів, в короткостроковій перспективі має призвести до обвалення світової економіки.
Відомий американський економіст, нобелівський лауреат, Нуріель Рубіні, у вересні
2017 року, заявив, що глобальна фінансова криза нікуди не зникла, а набула нових більш
загрозливих рис. За його словами, спочатку держави рятували людей, підприємства і банки,
тепер настала черга рятувати держави. Його порада – більше місця держави в
економіці [2, c. 190].
Розглянуті ознаки кризи ліберальних принципів та ідей підривають довіру до них в
сучасному світі, сприяють реанімуванню консервативних підходів. В низці країн на виборах
перемагають політичні сили консервативного спрямування. На думку багатьох
суспільствознавців світова спільнота стоїть на порозі потужних соціально-економічних та
політичних трансформацій.
Список літератури:
1. Барабаш О. Криза демократії і складнощі лібералізму. Вісник Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права,
політологія, соціологія. 2019. Вип. 41. С. 103–117.
2. Денисенко Валерій. Трансформація концепту свободи. Ліберальний та
неоліберальний дискурс. Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. 2013.
Вип. 16. С. 186-195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2013_16_23
3. Мошенський О. С. Криза сучасного лібералізму. Сучасні проблеми правового,
економічного та соціального розвитку держави. Тези доповідей VI міжнародної науковопрактичної конференції (м. Харків, 1 грудня 2017 р.). Харків : ХНУВС, 2017. С. 48–52.
4. Шрьодер П. Лібералізм. Принципи і цінності лібералізму та їхній вплив на
політичні цілі. Київ, 2014. 27 с.
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INTERPOLATION REPRESENTATIONS OF ONE CLASS OF ENTIRE FUNCTIONS
Verovkina G.V.
Associate Prof. Ph.D
Taras Shevchenko National University of Kyiv
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We consider the problem of construction of interpolation polynoms for some entire
exponential-type functions, which are bounded on a real line. We investigate the case of nonequidistant interpolation nodes, distributed in a special way. We prove uniform convergence of the
obtained series in every bounded area.
We consider the class of functions 𝑓(𝑡), members of which have bounded spectrum in
(−𝛼, 𝛼) and are bounded on a real line. Any such 𝑓(𝑡) can be complemented in space C to an
integer-valued function of a finite power less than 𝛼. Then for 𝛿 < 𝛼, where 𝛿 is a power of an
integer function 𝑓(𝑡), bounded on −∞ < 𝑡 < +∞ we have by Kotelnikov-Shannon Theorem [1]
𝜋
∞
𝜋 sin 𝛼 (𝑡 − 𝑘 𝛼 )
𝑓(𝑡) = ∑ 𝑓(𝑘 )
,
𝛼 𝛼(𝑡 − 𝑘 𝜋)
𝑘=−∞
𝛼
where the row in the right-hand side converges uniformly on every finite interval.
By setting 𝛼 = 2𝜋𝐹 so that the interval between points, in which the values of 𝑓(𝑡) are
1

𝑘

considered, is equal to ∆= 2𝐹 , we obtain 𝑓(𝑡) = ∑∞
𝑘=−∞ 𝑓(2𝐹 )

sin 2𝜋𝐹(𝑡−
2𝜋𝐹(𝑡−

𝑘
)
2𝐹

. The formula above

𝑘
)
2𝐹

𝑘

enables the replication of a function 𝑓(𝑡) with bounded spectrum by its values 𝑓(2𝐹), e.g. by values
1

𝜋

in equidistant reference points, with ∆= 2𝐹 = 𝛼 being the distance between subsequent points. Our
goal is to generalize the Kotelnikov-Shannon Theorem by considering the case of non-equidistant
reference points. Some questions have been studied in [2].
Consider the class of functions 𝐵𝛼 which is defined as the set of all integer-valued functions
of finite power less or equal to α and which are bounded on the real line. That means, any function
of that class is bounded by a certain constant, however the existence of a constant which bounds all
functions of 𝐵𝛼 simultaneously is not required. Consider the interpolation problem of a function
𝑓(𝑧) under the condition that its values are known only in bounded, periodically repetitive areas,
each of them holding a finite number of reference points.
Let the points in these areas be divided into groups of 3 reference points each. The groups
are periodically repeated. The displacement of points within the given group is arbitrary. Consider a
𝜋
̅̅̅̅; 𝑛 = ±0, ±1, …) , where 𝜏0 = 0; 𝜏𝑠 ≤ 1 3 𝜋. For any
sequence of points 𝑡𝑛𝑠 = 3𝑛 𝛼 + 𝜏𝑠 (𝑠 = 0,2
4 𝛼
𝜋
̅̅̅̅
fixed 𝑠(𝑠 = 0,2) a sequence … , 𝑡−1𝑠 , 𝑡0𝑠 , 𝑡1𝑠 , … is periodic with period 𝑇 = 3 .
𝛼

Let us construct a canonical function of a sequence of reference points 𝑡𝑛𝑠
𝛼
𝜑(𝑧) = 𝜑0 (𝑧)𝜑1 (𝑧)𝜑2 (𝑧) = ∏2𝑠=0 sin 3 (𝑧 − 𝜏𝑠 ),
for which we have
𝛼
𝛼
𝛼
𝛼
𝛼
𝛼
𝜑 ′ (𝑧) = cos (𝑧 − 𝜏0 ) ∏2𝑠=0 sin (𝑧 − 𝜏𝑠 ) + ⋯ + sin (𝑧 − 𝜏2 ) ∏2𝑠=0 sin (𝑧 − 𝜏𝑠 )
3

3

3

𝑠≠0

3

3

3

𝑠≠2

with
𝛼
𝛼
𝛼
𝛼
𝛼
𝜑 ′ (𝑡𝑛𝑠 ) = cos (𝑡𝑛𝑠 − 𝜏𝑠 ) ∏2𝑝=0 sin (𝑡𝑛𝑠 − 𝜏𝑝 ) = (−1)𝑛 × ∏2𝑝=0 sin (𝜏𝑠 − 𝜏𝑝 ) ≠ 0 .
3

3

𝑝≠𝑠

3

3

𝑝≠𝑠

3

We prove the following theorem.
Theorem. Let 𝑓(𝑧) be an integer-valued, bounded on the real line exponential-type function
of power 𝛿 < 𝛼. Then for reference points, which are distributed in groups of 3 points each, the
following representation takes place
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𝛼
3

𝑓(𝑡𝑛𝑠 ) ∏2𝑘=0 sin (𝑧−𝑡𝑛𝑘 )

2
𝑓(𝑧) = ∑∞
𝑛=−∞ ∑𝑠=0 𝛼
3

𝛼
3

2
(𝑧−𝑡𝑛𝑠 ) ∏𝑘=0
sin (𝜏𝑠 −𝜏𝑘 )
𝑘≠𝑠

.

(1)

For any fixed 𝑧 = 𝑢 + 𝑖𝑣 and for any large enough 𝑛 the following relation holds
𝛼

|𝑓(𝑧) −

𝑓(𝑡𝑛𝑠 ) ∏2𝑘=0 sin (𝑧−𝑡𝑛𝑘 )
3
∑𝑛𝑘=−𝑛+1 ∑2𝑠=0 𝛼
|
𝛼
2
(𝑧−𝑡𝑛𝑠 ) ∏𝑘=0
sin (𝜏𝑠 −𝜏𝑘 )
3

𝑘≠𝑠

3

𝛼

≤

| ∏2𝑠=0 𝑠𝑖𝑛 (𝑧−𝜏𝑠 )| 25
3
𝜋2

3

𝛼

1

𝐶𝑓 (𝛼−𝛿) 𝑛 ,
𝜋

where 𝑡𝑛𝑠 are interpolation nodes which have the representation 𝑡𝑛𝑠 = 3𝑛 𝛼 + 𝜏𝑠
3𝜋

(2)
(𝑠 =

̅̅̅̅; 𝑛 = ±0, ±1, …), 0 < 𝜏0 < 𝜏1 < ⋯ ≤ , 𝐶 = 𝑠𝑢𝑝|𝑓(𝑡)|, ∞ < 𝑡 < ∞ .
0,2
𝑓
4𝛼
We infer that the series in the right-hand side of formula (1) converges uniformly in every
bounded area of 𝑧.
In our work we have constructed the interpolation representation of some entire exponentialtype functions in the case of non-equidistant interpolation nodes, grouped by 3 points. We have
proved the uniform convergence of the obtained series in any bounded area.
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ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «НОВИЙ СВІТ»
Виноградова А.С.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торгово-економічного університету
В сучасних реаліях особливої актуальності набирають питання оптимізації
виробничих підприємств, ефективність їх функціонування та підтримка конкурентної позиції
на ринку. У зв’язку зі стрімким розвитком технологічного процесу та поширенням
інноваційної діяльності у світі і Україні зокрема, можна спостерігати, як акцент уваги
перейшов зі сфери нарощування виробництва до маркетингово-аналітичної діяльності та
розвитку інформаційних технологій. Однак, слід зазначити, що роль виробничої сторони не
слід знецінювати, адже підприємство має змогу покращити стан внутрішнього середовища та
сприяти розвитку економіки в країні.
Дану проблематику досліджували такі вітчизняні вчені: О. Ф. Балацький,
Н. С. Краснокутська, Б. М. Мізюк, М. В. Савченко, О. С. Федонін [1-4] та ін. Проаналізувавши
джерела, можна сказати, що спостерігається постійна зацікавленість науковців щодо цієї категорії,
її структури та сутності. Однак, виявленні суттєві відмінності та відсутність підходів в
трактуванні, оцінки та формуванні виробничого потенціалу. Саме тому дослідження є актуальним
та своєчасним.
Кожне підприємство потребує розробку стратегії розвитку виробничого потенціалу,
для цього необхідно виробити методику його оцінки. Сучасна економічна наука та практика
виділяє такі методичні підходи до оцінювання виробничого потенціалу:
- підхід, пов'язаний із зіставленням фактично досягнутого результату з можливим
(потенційним, еталонним, нормативним, розрахунковим) рівнем виробничого потенціалу
підприємства (В. С. Шаталова, Р. Г. Сабірьянова, Н. В. Шаланов, Ю. Вайтаускас).
- підхід, пов'язаний з порівнянням елементів потенціалу з середніми значеннями цього
елемента за сукупністю підприємств (О. А. Євсєєва, В. Г. Андрейчук та ін.).
- підхід, заснований на визначенні вартісної оцінки елементів виробничого потенціалу
підприємства, а також розрахунку їх ефективності використання (В. М. Авдєєнко,
А. Бєлобородов, В. А.Казанів, М. Жудро, С. Г. Струмилин, І. П. Циганов, С. В. Смирнов та
ін.).
- підхід, заснований на аналізі виробничий потужності підприємства (Ю. Ю. Донець,
А. С. Паламарчук, і ін.).
Проте, на сьогоднішній день не існує єдиної класифікації існуючих методів
оцінювання, тому для проведення дослідження застосуємо методичний підхід з
використанням методу бальних оцінок на прикладі діяльності ПАТ «Новий Стиль». Дане
підприємство є лідером у виробництві офісних крісел і стільців у країнах СНД і Східній
Європі. Для зручності проведення дослідження виділимо етапи:
1 етап включає розподіл показників, які характеризують фактичний стан, рух та
ефективність використання виробничого потенціалу (табл. 1).
Таблиця 1
Система оціночних показників при визначенні рівня виробничого потенціалу підприємства
Показник
виробничого
потенціалу
Основні
засоби

Фактичний стан елементів потенціалу

Рух елементів потенціалу

Коефіцієнт зносу. Коефіцієнт придатності.
Коефіцієнт
Коефіцієнт використання парку наявного, надходження/введення.
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Оборотні
активи

установленого, зданого в експлуатацію
обладнання.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних
фондів у майні підприємства. Коефіцієнт
забезпеченості матеріальними ресурсами
(фактичний). Коефіцієнт забезпеченості
матеріальними ресурсами (плановий).

Коефіцієнт вибуття.
Коефіцієнт
оборотності
оборотних активів. Коефіцієнт
оборотності оборотних активів
в днях.

Коефіцієнт
обороту
по
прийому.
Коефіцієнт обороту з вибуття.
Коефіцієнт
оновлення
Технологічна оснащеність виробництва
обладнання
за
рахунок
Технологічна
Коефіцієнт використання технологічний модернізації.
база
можливостей.
Коефіцієнт освоєння нової
продукції.
Динаміка
росту
об’ємів
Рівень автоматизації систем управління
Інформаційні
виробничої інформації
Вартість техніко-інформаційних засобів
ресурси
2 показник «інформація –
виробництва в розрахунку на 1 працівника
віддача»
2 етап включає проведення оцінювання виробничого потенціалу з 2015 по 2017 рр. на
прикладі ПАТ «Новий Стиль» [8]. Суть полягає в тому, що на основі оцінок, за п’ятибальною
шкалою, по кожному показнику визначимо загальну оцінку для показника виробничого
потенціалу (табл. 2).
Таблиця 2
Система оцінки елементів основних засобів підприємства на прикладі діяльності ПАТ
«Новий стиль»
Фактичний стан
елементів виробничого
Оцінка (бал)
Показники
Критерій
потенціалу
2015
2016 2017
2015 2016 2017
1 бал – 80-100 %
2 бали – 60-80 %
Коефіцієнт зносу
32
32
37
3 бали – 40-60 %
4
4
4
4 бали – 20-4 0%
5 балів – 0-20 %
1 бал -0-20 %
2 бали -20-40 %
Коефіцієнт
59
58
62
3 бали -40-60 %
3
3
4
придатності
4 бали -60-80 %
5 балів -80-100 %
Рух елементів виробничого потенціалу (%)
1 бал —Kон<Kвиб
Коефіцієнт оновлення
4,1
9,5
0,5
2 балли —
Kон>Kвиб
4
5
3
3 бали -0-3 %
Коефіцієнт вибуття
0,8
1,7
0,17
4 бал -3-10 %
5 балів ->10 %
Ефективність використання елементів виробничого потенціалу
1 бал -<0,5
2 бали -0,5-1
Фондовіддача
6,06
1,49
1,83
5
4
4
3 бали -1-1,5
4 бали -1,5-3
Трудові
ресурси

Середньорічне виробництво
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Фондоємність

0,16

0,66

0,54

Фондоозброєність

6,4

9,6

12,9

Продуктивність праці

9,8

20,7

32,5

Рентабельність

7,2

6,8

6,8

5 балів ->3
1 бал ->3
2 бали -1,5-3
3 бали -1-1,5
4 бали -0,5-1
5 балів -<0,5
1 бал – < в 1,5 рази
2 бали -Пр.тр<Фв
3 бали -Пр.тр>Фв
4 бали ->в 1,5 рази
5 балів ->в 2 рази
та більше
1 бал -<0
2 бали -0-1
3 бали -1-3
4 бали -3-6
5 балів->6

5

4

4

4

5

5

5

5

5

Загальна оцінка основних засобів
4
4
4
Аналізуючи данні з табл. 2, можемо сказати, що підприємство активно і ефективно
використовувало елементи основних засобів, тому загальна їх оцінка склала 4-5 балів.
Проаналізувавши дані за табл. 3, слід відмітити, що використання оборотних фондів,
як і виробничих, було активним та ефективним.
Таблиця 3
Система оцінки елементів оборотних активів
Фактичний стан
елементів
Оцінка (бал)
виробничого
Показники
Критерій
потенціалу
2015 2016 2017
2015 2016 2017
1 бал -0-5 %
2 бали -5-10 %
Коефіцієнт реальної вартості
3 бали -10-15 %
оборотних фондів у майні
26,5
31,3
34,1
4
5
5
4 бали -15%-30
підприємства
%
5 балів ->30 %
1 бал -0-20 %
Коефіцієнт забезпеченості
2 бали -20-40 %
матеріальними ресурсами
99
100
100
3 бали -40-60 %
5
5
5
фактичний
4 бали -60-80 %
5 балів -80-100 %
1 бал - 0-20 %
Коефіцієнт забезпеченості
2 бали - 20-40 %
матеріальними ресурсами
100
100
100
3 бали - 40-60 %
5
5
5
плановий
4 бали - 60-80 %
5 балів- 80-100 %
Рух елементів виробничого потенціалу (%)
1 бал -<0
2 бали -0-0,4
Коефіцієнт оборотності
0,954 1,015 1,317
3 бали -0,4-0,7
4
5
5
оборотних фондів
4 бали -0,7-1
5 балів->1
Коефіцієнт оборотності
425,1 392,9 305,2
1 бал ->911
4
4
5
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оборотних фондів в днях

2 бали -729-911
3 бали -547-729
4 бали -365-547
5 балів<365
Ефективність використання елементів виробничого потенціалу
1 бал -<0,3
2 бали -0,3-0,5
Матеріаловіддача
1,125 1,175 1,812
3 бали -0,5-0,7
5
5
5
4 бали -0,7-1
5 балів ->1
1 бал->2,8
2 бали -2,1-2,8
Матеріаломісткість
0,905 0,789 0,690
3 бали -1,4-2,1
4
4
5
4 бали -0,7-1,4
5 балів-<0,7
1 бал ->1,8
2 бали -1,4-1,8
Питома вага матеріальних
0,870 0,890 1,265
3 бали -1-1,4
4
4
3
витрат у собівартості товару
4 бали -0,6-1
5 балів-<0,6
Загальна оцінка основних засобів
4
5
5
Особливо хотілось би відмітити коефіцієнт забезпеченості матеріальними ресурсами,
його плановий та фактичний показники дорівнюють 100 %, що свідчить про забезпеченість
потреб в матеріальних ресурсах та чітке планування підприємством.
Таблиця 4
Система оцінки елементів трудових ресурсів
Фактичний стан елементів
Оцінка (бал)
виробничого потенціалу
Показники
Критерій
2015
2016
2017
2015 2016 2017
1 бал<50 000
2 бали50 000 200 000
Середньорічне
3 баливиробництво
934240 1004977 1251745 200 000 5
5
5
(тис. грн.)
400 000
4 бали 400 000800 000
5 балів>800 000
Рух елементів виробничого потенціалу
1 бал>60100%,
Коефіцієнт
а також
обороту по
1,2
1,4
9,2
0%
5
5
5
надходженню
2 бали 45-60%
3 бали 30-45%
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4 бали 15-30%
5 балів 1-15%
1 бал >50%
2 бали 40-50%
Коефіцієнт
3 бали обороту з
11,3
12,1
1,1
4
4
5
20-30%
вибуття
4 бали 10-20%
5 баллов0-10%
Ефективність використання елементів виробничого потенціалу
1 бал<40%
2 бали Зміна
40-60%
середнього
3 бали 125,6
117,4
136,8
5
5
5
заробітку
60-80%
працюючих (%)
4 бали 80-100%
5 балів >100%
1 бал <10%
2 бали 10-30%
Зміна
3 бали середньорічного
106,3
107,6
124,5
5
5
5
30-50%
виробітку (%)
4 бали 50-80%
5 балів >80%
Загальна оцінка трудових ресурсів
5
5
5
Спираючись дані з табл. 4, бачимо, що трудові ресурси підприємства працюють
ефективно, про що свідчить постійне зростання виробітку та виробничих показників
підприємства.
Отже, можемо зробити висновок, що в 2016-2017 рр. підприємство працювало більш
ефективно, про що свідчать загальні оцінки виробничого потенціалу у 5 балів, а також
підприємство змогло поліпшити показник оборотних засобів. У 2015 році, загальна оцінка
складала 4 бали, однак це не свідчить про значні проблеми у функціонуванні, а лише
показує, що підприємство не повністю використовую свій потенціал. Тому рекомендується
підвищити виробничий потенціал підприємства, шляхом ефективного використання
основних засобів.
Розглянутий методичний підхід до оцінювання охоплює основні напрямки діяльності
підприємства та базується на основних показниках його виробничого потенціалу.
Виставлення оцінок кожному показнику дає змогу побачити основні прогалини в діяльності
підприємства. Така методика дозволить за короткий час провести аналітику виробничого
потенціалу та застосувати необхідні рішення з подальшого розвитку.
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У сучасному світі, будь-яке посилання у браузері ховає за собою дуже велику систему
процесів та сховищ. Одним з таких гарних прикладів – є клієнт-серверна архітектура. В
основі клієнт-серверної архітектури лежать два компоненти: клієнт і сервер. Принцип дії
полягає у наступному: будь-який запис зі сторони клієнта відправляється на обробку до
серверу, та після обробки сервер відправляє відповідь назад до клієнта. Тобто:
Клієнт - комп'ютер на стороні користувача, який відправляє запит до сервера для
надання інформації або виконання певних дій.
Сервер - більш потужний комп'ютер або обладнання, призначене для вирішення
певних завдань з виконання програмних кодів, виконання сервісних функцій за запитом
клієнтів, надання користувачам доступу до певних ресурсів, зберігання інформації і баз
даних.

Рисунок 1 – Загальний вигляд клієнтської частини
Модель такої системи полягає в тому, що клієнт відправляє запит на сервер, де він
обробляється і готовий результат відправляється клієнтові. Сервер може обслуговувати
кілька клієнтів одночасно. Якщо одночасно приходить більше одного запиту, то вони
встановлюються в чергу і виконуються сервером послідовно. Іноді запити можуть мати
пріоритети. Запити з більш високими пріоритетами повинні виконуватися раніше [1].
Функції, які реалізуються на сервері:
 зберігання, доступ, захист і резервне копіювання даних;
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 обробка клієнтського запиту;
 оправлення результату (відповіді) клієнту.
Функції, які реалізуються на стороні клієнта:
 надання користувальницького інтерфейсу;
 формулювання запиту до сервера і його відправка;
 отримання результатів запиту і відправка додаткових команд (запитів на додавання,
оновлення або видалення даних).
Існують концепції побудови системи клієнт-сервер:
1. Слабкий клієнт - потужний сервер. У такій моделі вся обробка інформації
перенесена на сервер, а у клієнта права доступу строго обмежені. Сервер відправляє
відповідь, який не вимагає додаткової обробки. Клієнт взаємодіє з користувачем: складає і
відправляє запит, приймає результат і виводить інформацію на екран.
2. Сильний клієнт - концепція, в якій частина обробки інформації надається клієнтові.
У такому випадку сервер виступає сховищем даних, а вся робота по обробці та подання
інформації переноситься на комп'ютер клієнта.
Система (додаток), яка заснована на клієнт-серверній взаємодії, включає три основних
компоненти: уявлення даних, прикладний компонент, компонент управління ресурсами та їх
зберігання. Існують дворівнева і трирівнева клієнт-серверні архітектури.
Взаємодія клієнт-сервер дозволяє розділяти функціонал і обчислювальну
навантаження між клієнтськими додатками (замовниками послуг) і серверними додатками
(постачальниками послуг).
Висновком можна сказати, що така архітектура, як клієнт-сервер, займає дуже велику
частину сучасного інтернету, завдяки її гнучкій реалізації та зручності. Завдяки такому
підходу існує більша частина сучасних сайтів, а сучасні розробники все більше та більше
освоюють та створюють даних проектів.
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Аннотация. В статье исследуется экономический аспект реализации инвестиционных
проектов. Рассмотрены сущность, преимущества, методы анализа затрат и результатов.
Особое внимание уделяется вопросам статистической стоимости времени в пути и цены
жизни. На основе рекомендаций официальных учреждений и методов, представленных в
научной литературе, собраны и обобщены статистические макроэкономические и трудовые
показатели, а также показатели оценочной стоимости времени в пути и цены жизни в
Литовской Республике.
Ключевые слова: реализация инвестиционных проектов, анализ затрат и
результатов, стоимость времени в пути, цена жизни.
Abstract. The article examines the economic dimension of the implementation of
investment projects as public initiatives. The essence, benefits, methods of cost-benefit analysis are
reviewed. Authors pay particular attention to the cost-benefit analysis stages, as well as the issue of
the travel time and the statistical value of life. Statistical macroeconomic and labour indicators were
collected and summarised based on the recommendations of the official institutions and methods
presented in the scientific literature. Authors calculated statistical values of passenger time and
values of life according to conditions in Lithuania.
Key words: implementation of investment projects, cost benefit analysis, value of travel
time, value of statistical life.
Введение. Евро Союз воплощает стратегию «Европа 2020» как стратегию
прогрессивного, созидательного и интегрированного роста на уровне ЕС [1]. Она основана
на трех взаимосвязанных приоритетах:
- Прогрессивный рост - это развитие экономики, основанной на знаниях и
инновациях;
- Созидательный рост способствует созданию более эффективно использующей
ресурсы, экологичной и конкурентоспособной экономики;
- Интегрированный рост способствует высокому уровню занятости и обеспечивает
социальную и территориальную сплочённость.
Стратегия раскрывает долгосрочное видение социальной экономики и гарантирует,
что государства - члены ЕС встанут на путь созидательного роста, ведущего к процветанию
и социальному прогрессу. Эффективное планирование, организация, реализация и
мониторинг инвестиций в секторы страны, включая транспортную систему, стали ключевым
инструментом для достижения целей роста стран ЕС [1].
Анализ затрат и выгод, используемый для обоснования и мониторинга
инвестиционных проектов, является широко используемым методом экономического анализа
для оценки прямых и косвенных экономических затрат и выгоды той или иной общественной
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инициативы. Эти затраты и выгода выражены в денежном эквиваленте. Таким образом,
чистую пользу от инвестиции можно оценить путем сравнения различных альтернатив.
Анализ затрат и выгоды характеризуется тем фактом, что помимо финансовой отдачи
целью является оценка наиболее важных количественных и качественных аспектов
экономического и социального воздействия и определение денежной оценки этих аспектов
[2].
Целью работы является расчет фактических значений стоимости времени пассажиров
(евро / 1 час в пути) и статистической цены жизни, на основе институций, регулирующих
механизм анализа затрат и пользы инвестиционных проектов, и фактических статистических
данных Литовской Республики.
Задачи:
1. Рассмотреть наиболее распространенные случаи общественной эффективности при
экономическом анализе инвестиционных проектов в области транспорта.
2. Провести анализ публично доступных статистических макроэкономических
показателей и показателей рынка труда Литовской Республики.
3.Рассчитать стоимость определённых неосязаемых благ - времени в пути и
человеческой жизни.
Коммерческая и общественная эффективность и экономические способы оценки.
Экономические затраты делятся на денежные и не денежные группы затрат.
Производственные затраты проекта , в свою очередь, делятся на постоянные, переменные и
условно - переменные, в то время как общественные (не денежные) затраты могут
измеряться количественными показателями, например количество претензий потребителей,
количество ДТП и повышение профессиональной компетенции транспортников.
Изучение альтернатив решения предсказывает ожидаемые изменения, выраженные,
насколько это возможно, в физических единицах: например, сколько жизней будет спасено,
какая будет экономия времени, как изменится количество несчастных случаев или на
сколько будет уменьшено загрязнение окружающей среды.
Стоимость и польза от рассматриваемого решения рассчитываются с использованием
реальных рыночных цен. Стоимость времени - на практике часто предполагается, что
заработная плата человека является мерой денежной оценки его времени. Стоимость жизни это оценка того, что человек заработал бы, если бы выжил.
Расчет затрат (выгод) транспортных проектов. При расчете рентабельности
проекта учитывается: экономия времени в пути; экономия эксплуатационных расходов ах
подвижного состава; экономия расходов операторов; снижение аварийных затрат; эффект
шумоподавления; эффект снижения загрязнения воздуха; сокращение выбросов парниковых
газов [2].
Сокращение времени в пути или транспортировке - одно из наиболее значительных
польз, как с точки зрения строительства существенно новой инфраструктуры, так и
обновления ее отдельных частей.
Один из методов заключается в проведении конкретных эмпирических исследований
и / или опросов в конкретном регионе или местности с целью оценки продолжительности
рабочих поездок или поездок во время досуга.
Второй метод заключается в расчете стоимости времени с использованием варианта
экономии затрат, предполагая, что работодатели могут использовать сэкономленное время в
пути альтернативным способом - для производства продуктов или предоставления
разработанных услуг. Анализ можно проводить в следующем порядке:
- используется средний валовой доход страны или выбранного сегмента;
- помимо вышеуказанной заработной платы, другие элементы затрат на персонал,
включенные в затраты работодателя на рабочее место - отчисления в пенсионные фонды,
пособия по социальному обеспечению и другие возможные выплаты.
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Что касается поездок во время досуга, важно учитывать, что экономическая польза
сэкономленного времени в этом случае определяется путем сравнения пороговых значений
для поездок во время досуга и отдыха как таковых. Нет никаких теоретических допущений,
позволяющих определять стоимость времени поездок во время досуга непосредственно из
средней заработной платы.
В руководящих принципах анализа затрат и выгоды, утвержденных Европейской
комиссией ЕС [3], говорится, что свободное от работы время можно рассматривать как часть
ценности, связанной с работой. По оценкам экспертов, в разных странах эта доля составляет
от 25 до 40 процентов рабочего времени. Оценка инвестиционных проектов Европейским
инвестиционным банком (ЕИБ), опубликованная ЕИБ, и Руководство по подготовке
Мальтийской АЗП (анализ затрат и пользы), подготовленное London Ecoonomics (2013), а
также исследование HEATCO, показывают аналогичное соотношение рабочего времени и
нерабочего времени от 30 до 42 процентов [4].
Расчёт стоимости времени в пути на примере данных Литовской Республики.
Расчёт эффекта экономии времени в пути основан на статистике населения и социальной
статистики, опубликованной в портале Департамента статистики Литовской Республики. Для
анализа были выбраны данные 2016 года, поскольку часть необходимых данных
накапливается каждые четыре года [5].
Внутренний валовой продукт (ВВП) по доходам рассчитывается путем сложения всех
доходов, полученных владельцами всех факторов производства за свои услуги, плюс
амортизационные расходы на основные фонды и косвенные налоги на бизнес. Выручка
состоит из четырех основных элементов: заработной платы (затрат на рабочую силу),
арендной платы, процентов и прибыли. Заработная плата - самая большая группа доходов. В
2016 году заработная плата в структуре ВВП, рассчитанная доходным методом, составила
43,8% [5]. По данным Департамента статистики 2019 года, объем затрат на рабочую силу
увеличился на 32,6 процента. и составила 22 566,4 млн евро или 46,2% значения ВВП (48,8
млрд евро) в Литовской Республики. Таким образом, затраты на оплату труда являются
достаточно весомым показателем для определения значения показателя временной
стоимости.
Численность занятого населения в 2019 году - 1378,4 тыс. Из доли затрат на рабочую
силу от ВВП мы получим годовую сумму затрат на рабочую силу, которая составит 16371
евро на одну рабочую силу. В 2019 году рабочее время составило 2001 часов, что, согласно
статистике рабочего времени, даст 8,18 евро / час. показатель [6, 7].
В случае поездок во время досуга, их почасовая стоимость может быть рассчитана с
применением рекомендаций Руководства по анализу рентабельности инвестиционных
проектов, утвержденного Европейской комиссией, - использовать 30-42% стоимости затрат
на рабочую силу [4]. Если выбрать среднее значение - 36 процентов, то мы получим 2,95
евро в час - эквивалент стоимости одного часа поездки во время досуга.
Цена жизни. В руководящих принципах ЕС по анализу затрат и выгод указывается,
что характер транспортной деятельности определяет риск несчастных случаев. Технические
сбои и человеческий фактор приводят к несчастным случаям во всех секторах транспорта.
При анализе инвестиционных проектов, реализация которых сопряжена с риском
смертности, распространенной практикой является включение расчёта статистической цены
или стоимости жизни (СЦЖ) [2, 8]. Расчёт СЦЖ основан на заработной плате:
T

Е

t

(1  i) t

СЦЖ  

;

где: СЦЖ - стоимость статистической жизни; T - продолжительность жизни, лет; E трудовой доход за определенный год; i - социальная норма дисконта.
По оценкам научной литературы, средняя продолжительность „оставшейся“ жизни
составляет 40 лет, заработок за определенный год равен валовому заработку [8]. Социальная
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норма дисконтирования варьируется от 0 до 7 процентов и рекомендуется разная для
различных видов инвестиций. В руководстве ЕС по анализу затрат и выгод [2] Европейская
комиссия рекомендует применять 3,5-5,5% в зависимости от экономических и социальных
показателей конкретной страны и продолжительности использования результатов
реализованного проекта. Чем дольше период, тем ниже применяемая ставка
дисконтирования.
Предполагая, что заработная плата до налогообложения составила 16371 евро в 2019
году, и темпы роста заработной платы совпадают с прогнозом роста ВВП (2-3 процентами по
стране [7]), выбрали i- 3,5 процента. Стоимость СЦЖ за 40 лет составит около 650000 евро.
Каждая жизнь бесценна с точки зрения индивидуальной оценки [9]. Но с социальной
или деловой точки зрения даже цена человеческой жизни имеет пределы. Оценка того факта,
что ресурсы общества ограничены, поднимает реальный вопрос - сколько общество или
бизнес-единица может инвестировать, чтобы спасти жизнь или значительно снизить
вероятность травм. Статистическая оценка жизни помогает ответить на этот сложный
вопрос.
Выводы. Анализ литературы показал, что наиболее распространенной не денежной
выгоды транспортных проектов является экономия времени в пути, а финансовое выражение
экономии времени составляет основную часть общих расчётных выгод от реализации
проекта.
Используя официальные источники информации Департамента статистики Литовской
Республики, было подсчитано, что, согласно данным о затратах на рабочую силу за 2019 год,
стоимость времени в пути на транспорте будет равна 8,18 евро / час, соответственно поездка
во время досуга может быть оценена в 2,95 евро / час.
Расчет статистической стоимости (цены) жизни (СЦЖ), на основе валового заработка
человека, с применением определенных предположений о прогнозируемых темпах роста
заработной платы и социальных нормах дисконтирования равно 650 000 евро. Это отражает
прямой риск снижения ВВП, в случае смерти человека. При оценке готовности общества или
бизнеса платить подсчитанную сумму, СЦЖ выражается как сумма, которую стоит заплатить
за устранение риска смерти или травмы.
Список литературы:
1. European Cmmission (2020). Winter 2020 Economic Forecast Lithuania : Offsetting
forces
confirm
subdued
growth.
Доступ
через
интернет:
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/winter/ecfin_forecast_winter_2020_lt_en.pdf.
2. European Commission (2015). Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. Directorate-General for Regional and
Urban
policy,
European
Union,
(2015).
Доступ
через
интернет:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf.
3. European Commission (2010) Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable
and inclusive growth. Доступ через интернет: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/.
4. HM Treasury. The Green Book. Appraisal and Evaluation in Central Government.
Treasury
Guidance.
–
London.
Доступ
через
интернет:
http://www.hmtreasury.gov.uk./media/3/F/green_book_260907.pdf.
5. Департамент статистики Литовской республики (2020). Жители и социальная
статистика. Доступ через интернет: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?theme=all#/,
(на литовском языке).
6. CLEAR, J. (2016). The Value of Time: How much is Your Time Really Worth? Доступ
через интернет: https://jamesclear.com/.
7. Департамент статистики Литовской республики (2020). Хозяйство и финансы
(макроэкономика).
Доступ
через
интернет:
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?theme=all#/, (на литовском языке).

239

8. БАРАНАУСКЕНЕ, Й., АЛЕКНАВИЧЕНЕ, В. (2016) Влияние дисконтной нормы на
инвестиционное решение государственных проектов. Каунас: Научный журнал
бухгалтерских и финансовых исследований: проблемы и перспективы. Доступ через
интернет: http://erd.asu.lt/ssaf/article/view/122, (на литовском языке).
9. JONES, R. (2012). The Value of Life, Statistically Speaking. CFO. Доступ через
интернет: https://www.cfo.com/risk-management/2012/01/the-value-of-life-statistically-speaking/.

240

Philological sciences
SPIRITUAL AS DIGITAL – A METAPHOR FOR THE CONCEPT OF PRONATURALISM
Vladyková Ľubov
Heldáková Lucia
Department of Applied Ethics, Faculty of Arts, University of Pavol Jozef Šafárik,
Košice, Slovakia
lubov.vladykova@upjs.sk ; lucia.heldakova@upjs.sk
Abstract
The article entitled Spiritual as Digital - a Metaphor for the Concept of Pronaturalism deals
with the philosophical and ethical basis of the current topic of digital values. The detailed metaanalysis of the concept is complemented by the practical use of digital methods in the environment
of the educational process of ethical education.
Introduction
On the scene of philosophical anthropology, from the creative workshop of such important
thinkers as H. Plessner, M. Scheler or A. Gehlen, came the concept of the image of man as an
imperfect creation, resp. deficient being. The manifestation of this shortcoming is the organ
projection tied to the human inability to have immediate access to the natural world. Organ
projection - as a substitution of specialized organs and instincts - is a derivation of the technique
from human organ deficiency. Thus, the human being, founded by eccentric positionality and
"homelessness", forces man as a scarce being to create his own world, which represents a branch
(through artificial things) from the immediacy of the natural environment. In connection with the
plane of instrumental focus of eccentric positionality, man, overcoming the natural conditions of
being, forms a second nature as a positional field of both self-differentiations from the world of
natural conditions, as well as mediation with the world. Artificial - second nature reveals not only
the physical-organ deficiency of man, but also the lack of direct - immediate intellectual access to
the world. In the 1970s, with the development of neural network theory, there was an indirect
renaissance of the neotenic (embryonic) theory of human origin, which derives remarkable
adaptability from the foundations of the neotenic network enabling high plasticity of neural
networks in the human brain (updated by S. J. Gould).
Man - like a living embryo - is a scarce being, but he is open to the world, which leads to
the emergence of human culture. Despite its flexible cognitive abilities, the human being is
constantly confronted with relativizing and selective statements, where ontological and
epistemological relativity is naturally conditioned by human sensory. The lack of an intellectual
approach to the world is corrected "above all metaphorically" (Blumenberg, 1981, p. 115).
Spiritual as Digital
The spiritual is digital – thinks T. Leary – the messiah of the psychedelic time of
contestation, who until recently dreamed his digital dreams of virtual nirvana. T. Leary believed
that the quantum-electronic universe of information, defining a new state of spirit, would rid us of
the oldest philosophical problem that posed a dilemma: the soul or the body? The answer is right:
"spiritual" with the adjectives "mythical, magical, incomprehensible, ideal" can still be defined as
"digital". The idea of separating the soul from the scarce body is thousands of years old. The
shamanic techniques of ecstasy, which go deep into prehistory, are proof of this. At the time of the
so-called of great philosophizing, Plato seeks a unifying bolt of various expressions of proficiency
in the theory of idea. The chorism of ideas from individual things in Plato confirms their most real
reality, because individual things have only participation in ideas (methexis) as in their role models
(paradeigma). Ideas are immutable essences that enable knowledge and thinking. The spiritual
spaces, which, according to one of the last ancient polyhistors of Poseidon, were based on a
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mathematical principle, are thus understood as a prehistory of a new "positivist mythology" - a new
cult of intelligent spaces. S. Lem (1999) thus named the sum of all the senses and pathways especially the nervous ones, through which the flow of information about the "existence" of
everything flows to the center of the nervous system. Timothy Leary - an amusing dissident and
optimistic critic who was already in the 1960s with innovative views on the nascent world of
Cyberia, which, as he himself states, is full of wonderful complexity. T. Leary was convinced that
the human species, after moving from the Aquarium to the Terrarium, was heading for Cyberia, the
cyber world. He has no doubt that the quantity of information will deprive us of the loss of meaning
in communication. How does he understand the role of the philosopher in the information age? The
philosopher has "... to embody, popularize, and humanize things around computers so that people
feel comfortable in their presence" (1997, unpaged). Intelligent mechanisms, resp. the universal
Tuhring machine, as an abstract device for the research of theoretical theses of mathematics, forms
the theoretical background (in the form of an abstract-mathematical system) for all computers. So
the spiritual spaces that exist only in our dreams, ideas, visions - maybe they can be digital realized.
Another metaphor that draws attention to in this context is part of the work of Fr. Teilhard de
Chardin. Collective cerebralization - as a sum of convergence forces caused by "compressive"
socialization - gives the development of life on Earth another possibility. As we understand it
correctly, it was a prophetic thesis in relation to the rise of a new universe - cyberculture. In one
part of this thinker's book The Place of Man in Nature, we find an interesting idea: „There are
obviously more islands of the psyche around us, in which human cores, thanks to the convergence
of their abilities to reflect a common problem with common interest, are firmly organized. With the
abundant support of ever-faster ... means of communicating ideas, complex functional units are
being created that can be biologically rightly called the 'gray matter' of humanity. And here, at the
same time, a revolutionary research opportunity emerges: to move forward with the combined
efforts of the intelligentsia, from which it springs in the form of collective cerebralization made
possible in a convergent environment by the creation and improvement of the nervous system of
society as a whole. to improve the brain of each individual” (1967, p. 85). When the teleology of
"improving the nervous system" leads to Cyberia - the electronic garden of paradise (W. Welsch),
in which we eat for the second time from the tree of knowledge (H. von Kleist), then the new
universe (cyberculture) is the "ocean of information" it saturates new forms of consciousness,
rationality, practical attitudes and values, developing in its context and complexity. However, the
problem is more complicated (we know how we ended up after the first "feast" in paradise at the
beginning of the ages) and the finding that the "islands of the psyche" are as ambivalent as their
products (the ambivalence of technology as a cultural component) is not surprising. Modern
technology as a subsystem of culture also thanks to its specific supply of information (level of
knowledge, education, science) and their global reach (information technology) brings into the
relationship culture - man - natural world "negative" entropy (very freely we can consider entropy
as a measure of chance, or "clutter" in the system). This type of entropy is connected with
organizational interventions - management activity (Krempaský, 1986). One plays a dual role here:
by generating negative entropy, it compensates for its increase from positive entropy. It tries to
neutralize its own catalytic action on the positive entropy - the accelerated pressure of purposefulinstrumental action and unwanted, resp. unexpected consequences stemming from a growing
inability, even an almost impossibility, to interpret and control various techniques (eg possible
uncertainty and randomness of cybersystem fluctuations). In the latter context, ambivalence can be
considered a paradox that is part of an intellectualization process characterized by a typically human
way of adaptation, evoking a chain reaction of change. The ability of human production of
technology in the chain of these changes enabled on the one hand the expansion of the
objectification of the world and the consolidation of subjectivity and on the other hand related to the
main factor of intellectualization and rationality, the emergent development of abstract thinking. Its
product is culture, second nature, finally the technological world, which in turn is the result of a
"functional" (technical) transposition of purposeful rationality (which, as many of the
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representatives of the Frankfurt school have stated for some time, claims the right to be all rational)
into materialized practice with all the positive and negative manifestations.
Interpretations of the world
In terms of the electronic possibilities of the 21st century, we can speak of transcultural and
transversal-cognitive plurality. There is a requirement to interpret the world differently, to change
the style of interpretation. When language is the place where the world is shown to us, language
must be changed so that the changed reality can be revealed; find another language because the old
one is inadequate. The work of C. Lévi-Strauss, the successor of F. de Saussure (who is considered
a "Copernicus of linguistics" - caused a turn in the methodology of 20th century linguistics), R.
Jakobson and N. S. Trubecký, argues that language is a system that allows thinking. so-called The
binary model (de Saussur's legacy taken over by postmodern theory), applied in cybernetics, starts
the dynamic development of a new technology - digital computers. The digitized aspect of
information theory influenced and led C. Lévi-Strauss to interpret the mechanical theory of
communication (operating in three or four levels of communication), looking at thinking as a
"system product" created in the interaction between subjects situated in culture and the environment
(nature) as a subject of thought. Binary order in language (nature, or non-human - culture, or
human) allows us to create social relationships and distinguish and classify our surroundings into
categories using symbols. The scenario of examples of a number of linguistic and visual
manifestations of natural nations in the work of Lévi-Strauss is an attempt to demystify the
universal-normative status of the Western type of thinking. When we understand meaning as an
external appearance to the subject, then the discourses of post-industrial, informational, or if you
want a knowledge society are analogous to the mythical interpretation of the world of natural
nations. Simply, “... the semiological theorem on the exteriority of the signifier thus has a political
consequence: the political ideologies’ of our societies, as they call themselves, are true myths; their
symbolic effectiveness ... is no guarantee of their appropriateness to reality …” (Descombes, 1995,
p. 107). Thus, the myths of natural nations are also a basic example of their logic (according to C.
Lévi-Strauss, the logic of natural nations generalizes and analyses in the same way as the logical
thinking of "modern civilization"), resp. way of thinking. Thus, the logic of mythical thinking can
be expressed "as the logic on which positive thinking is based" (1970, p. 164).
Conclusion – The return of man to man?
Since the subject of this post calls for a reference to a morally-philosophically significant
aspect, it seems that all technological models: McLuhan's dematerialized man and virtuality as a
state of loss of corporeality; Leary's digital brain as a metaphorical incarnation of spirituality;
Gibson's Cyberspace Neuromancer; they are hardly imaginable (if not absurd, or spiritistic) the way
of return of man to man (symmetrical communication), to the natural world (human existential
habitat). McLuhan's, Leary's, Gibson's "realities" are primarily "supported and subjugated" by new
digital technology. M. McLuhan proudly announced the end of nature (without formulating it this
way) and celebrated the artificial state of the world, different from the original natural state: "... new
media are not a bridge between man and nature: they are nature" (McLuhan, 1967, not paged). The
constructions of the return and reunification of the commonwealth in the global village, in the
simultaneous events, in the mass media space, in the almost "holy Virtuality", etc. Constructing the
so-called primordial emotion and tribal emotions through electronic media are the product of
techno-romanticism, which stimulates a hierarchy (with an architecture of different binary concepts
and dualistic pairs) of the moral significance of a certain type of technology. With them (and
through them) we are "here and now" as well as "anywhere and anytime". This seems to be a fuzzy
way of merging relevant, rationalist, mystical and esoteric ways of thinking, communicating and
expressing ethical preferences. It is a journey full of scenarios that question the reconstruction
(responding to McLuhan's "myth of return") of the original anything ... because the new always
changes the old; because it is not enough just to "translate" communication in technological
(virtual) or philological, resp. textual sense. Simply put, reviving some archaic behavioral
modalities is not enough. When "the moralization of human nature is understood in the sense of
self-affirming a certain gender-self-understanding on which it depends, whether we will continue to
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be considered unconditional authors of our life story and mutually recognized as autonomous
persons" (Habermas, 2003, p. 35), a human reflexive return to the seriousness of understanding
(heuristically beneficial moral-philosophical consequences of hermeneutics), the basic existential
direction of the cultural story of humanity (basally oriented to pronaturalness4) is necessary.
Spiritual as digital in ethics education
Scientific and technological progress, the expansion of public space into the digital world,
the shifting and crossing of public and private borders are also expanding access to education.
Alternative pedagogical concepts and multimedia-virtual approaches to education are emerging on
the basis of behavioral theories. We divide the approaches into program learning, technological,
system and hypermedia approaches and virtual education. (Zelina, 2000)
Program learning is located on the border of pedagogy and psychology with an overlap into
computer science, cybernetics, and artificial intelligence. The principle of program teaching lies in
the pedagogical process, which is controlled by the program. Based on the feedback / response from
the student, the program evaluates a positive solution to the problem, thus determining the
fulfillment of the task and at the same time strengthens the desired behavior. The beginnings of
programmatic learning can be found in the 1950s in the USA. In Slovakia, this type of teaching
began to be used in the 60s of the last century. A prerequisite for effective program learning is
detailed teacher training, which consists mainly in categorizing the curriculum into 4 basic
categories with which the program works: teaching information; Task 2; 3. control information; 4.
control instruction. The practical use of the program can be realized in many forms, from the use of
a worksheet, through a textbook to a computer, which is now an integral part of specialized teaching
laboratories in many schools. In addition to the categorization of the curriculum, the basic principles
of program teaching include the principle of active response, verification of the correctness of the
answer (feedback), or the principle of one's own pace in learning. An indispensable process in
program teaching is the revision of the program used based on the results of the analysis of the
course and results of learning. Program learning complies with the law of effectiveness, because in
accordance with the theory of B. F. Skinner, the strengthening of positive behavior plays an
important role in student learning, which program learning fulfills individually for the needs of each
student individually. It is important to realize that experimental research has confirmed that by
consolidating positive behavior, the student is able to learn not only new knowledge but also social
skills. The limits of program learning lie in the motivation of students, which consisted in trying to
avoid failure or punishment by the teacher, the organization of the consolidation process (should it
be consolidated by the teacher or the student himself?) and in the preparation of the program itself.
(Zelina, 2000)
The entry of technology into the educational process and the consequence of this change
was addressed by a commission in the USA as early as 1968, which assessed in its findings that the
introduction of information technology in education will cause a revolution in school systems. Y.
Bertrand defined educational technologies as an umbrella term for tools, aids, means, machines,
procedures, but also methods, techniques, or educational programs. In W. Eisner's book The
Educational Imagination (1985), the author emphasizes that the technology of education does not lie
4

Concept of pronaturalness based on the fact that our decision to adopt this attitude determines our status of moral,
rational and intelligent beings capable of amplifying our positions and perspectives of nature in a global context. It is
the strategy of a particular `final` moral standpoint of causative reciprocity between living beings and environment
towards nature, called pronaturalness and defined by the extension of microstructure (the relation between respect,
understanding and communication in social world) into the spheres of macrostructure (i.e. natural environment, or
nature – it is a new, intelligent reading of universe...)
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in the goals and organization of resources, but focuses mainly on the nature of approaches to
education and the approach to approaches (meta-approaches). (Zelina, 2000)
Program learning, technological and systemic approaches grew on the ground of
behaviorism, the opposite approach of which was the humanities school. In this paper, we analyze
in detail the behavioral approaches, because they use modern technological conveniences. However,
we do not consider the humanistic approach to be inferior, on the contrary, their mutual continuity
in education is a necessary precondition for the effective achievement of the goal set by ethical
education. The dispute between these directions continues, but we can see a certain convergence in
cognitivism - the theory of education systems and technologies. Cognitivism consists in the
processing, storage and use of information and uses heuristics, which represents a common basis for
all three mentioned directions.
Systemic education as a comprehensive approach in educational practice is extremely
beneficial in the teaching of ethical education - the goal of ethical education according to the
international classification ISCED used in the education system in Slovakia is '... to educate a
personality with its own identity and value orientation, in which respect for man if nature,
cooperation, prosociality and national values play an important role. ' (SEP, ISCED 2) A
comprehensive / systemic approach is therefore key to teaching ethical education. The systemic
approach uses two main aspects in particular: the first integrates the globality of the world,
supersystems, multiculturalism and the second consists in the theory of systems in the sense of
examining the relationships between elements depending on goals. M. Zelina comes up with the
name of this system as systemic extension, while he defines the concept of Y. Bertrand as systemic
finality. The aim of systemic extension is to examine the behavior of systems (in a global context)
and to compare them with each other (school systems across countries), so that we can extract
positive points from individual systems. The need to compare school systems is growing, especially
in post-communist countries. 'The more accurate answers about the transferability of systems, the
faster and better the creation of one's own system of education, one's own theory of education in the
state. It can be assumed that the creation of a supersystem in the sense that the strongest, most
efficient, most used system is or will be created, which will not be the target, but the most
empirically acceptable ... It can also be assumed, as follows from the theory of synergy and chaos,
that any attempts to generate a supersystem or megasystem theory of education will automatically
and spontaneously attempt to break, negate this supersystem, thus fulfilling the theory of
progressive sinusoids of balance and disharmony.' (Zelina, 2000) Part of system education is also
inctruction design, which in practice means the creation of a plan, design, model, construction of
teaching. The principles of instruction design consist, for example, in the individualization of
teaching, the setting of long-term and short-term goals, the planning and organization, or the use of
systems theory.
Exploring modern technological means in terms of their interactivity has brought a
hypermedia approach to teaching. The development of a hypermedia approach was influenced by
three facts. The first is the theory of communication and the implementation of audiovisual means
into communication in teaching, then it is cybernetics as a source of hypermedia systems and last
but not least, the sources of this approach include psychological theory of behavior and cognitive
processes (B. F. Skinner, B. S. Bloom, R. Mager, D. Krathwohl). The advantage of the hypermedia
approach is the possibility of its interaction - the student has control over the system, formulates a
hypothesis, asks questions.
Linette R. Porter (1997) conditions virtual education by operating via the Internet and using
the possibility of ´real conversation´ in real time in two distant places. The increase in the use of
virtual classrooms, schools or universities is expanding thanks to the development of means of
communication and the increasing use of modern technology. The pandemic period of 2020 and the
post-pandemic period that society will face are proof on the one hand of the effectiveness of using
virtual education in practice, but on the other hand they represent a warning finger - is it really
effective, is virtual education the right way in future education?
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ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ У
ФОРМУВАННІ НАВИЧОК СПРИЙНЯТТЯ МУЗИКИ
Власюк Світлана Олександрівна
студентка
Коростишівського педагогічного фахового коледжу
Імені І.Я. Франка
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Науковий керівник Білявська Л.П.
Вищої кваліфікаційної категорії, викладач- методист
Концепцією загальної, середньої освіти маємо здійснити перехід від традиційного
інформаційно –пояснювального навчання, зорієнтованого на передачу готових знань, до
інтерактивного, спрямованого не тільки на засвоєння знань, а й на способи навчальної
діяльності, розвиток творчої особистості (1.с.4).
Актуальним завданням сьогодні є модернізація освіти в руслі підготовки здобувачів
освіти до творчого вирішення проблем, які виникають у різних сферах їхнього життя. У
зв’язку з цим зросла потреба музично-педагогічної практики в інноваційних педагогічних
технологіях музичної освіти, спрямованих на розкриття та розвиток їхнього потенціалу,
використання сучасні тенденції і підходи, що розглядають знання , вміння і навички як
засіб креативного розвитку цілісної особистості здобувача освіти. Тому у своїй навчально
виховній роботі ми вишукуємо, використовуємо інноваційні креативні музично-педагогічні
технології музичної освіти, які б забезпечили творчий розвиток цілісної особистості
кожного здобувача освіти і якість їх музичної освіти. На музичних дисциплінах важливо
створювати атмосферу ігрового спілкування, де кожний студент може проявити свою
індивідуальність. Єдина структура занять допомагає студентам добре орієнтуватись в
новому матеріалі, творити, створювати образи і радіти успіхам. Здобувачі освіти
навчаються спілкуватись між собою, такою діяльністю у них підвищується активність,
розвивається емоційна сфера. Під час слухання музики застосовуємо систему творчих
завдань у грі на музичному інструменті: звуконаслідування, імпровізований акомпанемент
пісенькам і п’єсам, імпровізації на інструментах у процесі розповідання сюжетних історій,
створення мелодій на заданий текст. Продуктивні форми музикування сприяли якісному
освоєнню навичок сприймання музичного твору, розвитку стійкого інтересу до виду
музичної діяльності «слухання музики».
Для усвідомленого спілкування з музичним мистецтвом у навчанні та в житті
доцільно на заняттях використовувати поетичний матеріал і різні фольклорні й класичні
музичні твори , які допомагають більш глибокому вивченню таких предметів, як рідна
мова, література а також допомагають розширенню світогляду, розвитку музичного слуху,
у сприйманні музичних творів. . Володіння
способами музичної діяльності,
мистецтвознавчими знаннями, емоційно-ціннісне ставлення до мистецтва, розвиненість
музично-естетичних ідеалів,
художнього смаку , критичне вибіркове ставлення до
різноманітних музичних явищ є визначально умовою та способом у розвитку креативних
якостей та формування навичок сприйняття музики й реалізується у формі музичного
слухання –сприймання вокального й інструментального музикування, музично – ритмічних
рухів, здобуття знань про музику, різноманітних творчих видів роботи. Музична евритмія
дає можливість руху студента розкритись при пізнанні музичних законів метру, ритму,
мелодії й гармонії, а також окремих тонів та окремих інтервалів. Ще одним завданням
евритмії є розвиток творчих здібностей студента- навчання імпровізації, тобто створення
власного музичного образу.

247

Для розвитку креативних якостей та у використанні інноваційних креативних
педагогічних технологій допомагають
нестандартні
заняття, які дозволяють
урізноманітнити навчальну діяльність, відійти від суворих рамок заняття його незмінною
структурою, сприяють підвищенню музичної діяльності здобувачів освіти, а значить і
ефективності занять. Нестандартні заняття з музики створюють сприятливі умови для
співробітництва, що надзвичайно важливо, а також забезпечують фундаментальні
засвоєння або перевірку набутих знань. Молодь полюбляють такі нестандартні заняття:
Урок – телепередача, сюжетна замальовка, бінарний, подорож, екскурсія, віршовий,
інтегрований, дискусія, усний журнал, урок доброти, ділова гра.
Доцільно на заняттях впроваджувати проектну технологію, особливо коли слухаємо
музичні твори. На заняттях використовуємо нотний матеріал з аудіо додатком, метою якого
є ознайомлення з методами навчання музичної грамоти, осмислення основних прийомів
активізації музичної діяльності, засвоєння основних елементів музичної мови, засоби
музичної виразності. Використовуємо на заняттях під час слухання музичних творів
підручники, робочі зошити, посібники, хрестоматії загальноосвітніх шкіл, які розроблені
педагогами-методистами у період з 2000 року і до сьогодні відповідно до чинних програм.
Всі ці матеріали допомагають студентам краще зрозуміти і засвоїти зміст навчального
предмету музичне виховання з методикою і гра на музичних інструментах, та виразити своє
ставлення до музики, яку вони слухають, вивчають, отримують навички сприймання,
розуміння музики, стимулюють творчу діяльність. Відповідно до матеріалів використовуємо
музичні ігри, головоломки, рухливі ігри та ігри з естради в різних формах та варіантах.
Користуючись підручниками, посібниками, зошитами загальноосвітніх шкіл маємо змогу
краще, цікаво спрямувати свою роботу на повторення закріплення навчального матеріалу,
розвиток пам’яті, кмітливості, волі, наполегливості, логічного мислення. Опановуючи
матеріали посібників студенти навчаються використовувати знання, характеризують твори
музичного мистецтва, висловлювати думки, враження від музичних творів. За допомогою
посібників маємо змогу урізноманітнити заняття.
Для удосконалення та розвитку технічних навичок володіння грою на баяні
пропонуємо студентам перед розучуванням нових творів із запропонованого репертуару
тренуватися виконанням гам, арпеджіо та акордів, керуватися алгоритмом схем,
послідовностей та аплікатур, поданих у мультимедійному додатку, синхронно грати двома
руками, працювати над цезурою фраз й співати пісні під власний супровід, грати музичні
твори. У музиці – це показник оволодіння музичним інструментом й мистецтвом,
педагогічна суть якого характеризується якістю музичного сприймання та переживання
музичних творів, прагнення до творчого самовияву в музичній діяльності. упорядкованістю
та глибиною музичних знань. рівнем активного засвоєння різних видів музичної діяльності,
вибірковим оцінним ставленням до музики.
Завдання розвитку креативних якостей у
формуванні навичок сприйняття музики реалізовується в напрямах проведення музичного
аналізу творів запропонованого репертуару (форма твору, темп, розмір, динаміка),
транспонування творів, визначення емоційний образний зміст виконуваного
твору,
виділення елементів музичної форми (мотив, фраза, період), дослідження теоретичного
аналізу твору (відомості про композитора та його творчість, деталізований аналіз
гармонійного, метро-ритмічного, звуко висотного характеру).
В сприйнятті музики відіграють важливу роль ролики аудіо-візуального формату з
деталізованою конкретикою гармонічного, метро-ритмічного, звуко висотного характеру,
також відео фрагменти з реферативним повідомленням.
Студенти учасники факультативу «Вокальний спів» мають можливість підвищити
майстерність правильно і гарно співати використовуючи відео лекції- консультації за темою
«Рекомендації щодо підвищення майстерності оволодіння мистецтвом співу» (вступ,
дихання, гнучкість голосу, головний резонатор, регістри, динаміка, артикуляція, зміцнення
голосу, фразування) та керуватись порадами в своїй навчальній творчій діяльності.

248

У розвитку креативних якостей особистості важливу роль відіграють робота з
довідниками, комп’ютером. Здобувача освіти треба навчити розуміти суть речей,
аналізувати інформацію, вміти її шукати і застосовувати. Всім цим озброюють
інтерактивні технології (2, с. 122).
В науковій літературі наведена велика кількість класифікацій інтерактивних
методів навчання. Загальноприйнятою є класифікація Т. С. Паніна та Л. Н. Вавилова, за
якою інтерактивні методи навчання поділяться на три групи: дискусійні ( групова
дискусія , діалог ); ігрові ( ділові та рольові ігри, творчі дидактичні ігри ); тренінгові (
комунікативні тренінги та тренінги сензитивності) (3, с. 160).
Адже для сучасного викладачам та здобувачам освіти потрібні передусім
фундаментальні знання з базового предмета , висока загальна культура і грунтовна
дидактична компетентність» (1. С. 3-5). Згідно із цими підходами можна виділити важливі
компоненти в розвитку креативних якостей: музичний досвід (це музичні інтереси й
уподобання, музичний та життєвий світогляд); музична грамотність (це знання , навички,
духовне осягнення музики, виховання особливих якостей сприймання музики); музично
творчий розвиток «… вміння відтворювати, інтерпретувати, переживати музику. У музиці це найвищий показник оволодіння людиною музичним мистецтвом ».
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Raising of the problem. The constant increase of information volume in the conditions of
informatization of society caused the necessity of intensive introduction of computer technologies
into educational process of higher educational establishments. The marked task is actual for training
specialists of different fields, in particular artists.
Such ways of its realization are presently known, as application of electronic facilities of
information provision: electronic textbooks and manuals, electronic methodical provision of
disciplines, electronic facilities of controlling students’ knowledge and assessing the quality of
their acquiring the educational material, electronic databases, aimed at informative support of
disciplines and others.
However, as the practice shows, computer technologies are not efficiently used in the
process of future artists’ training. Thus, the problem of methodical parameters improvement of
educational process becomes important through distribution and creation of various electronic
facilities of information provision, information and computer technologies.
Analysis of the last researches and publications. Theoretical basis for the solution of the
problem is presented by the works of home and foreign scientists, devoted to the problems of
education, meeting the demands of the society (V. Andrushchenko, S. Boll, N. Burbules,
E. Hiddens, Zh. Delor, M. Zhurovskyi, I. Ziaziun, V. Kremen, B. Linhard, P. Skott,), modernizing
of education (L. Horbunova, I. Dobronravova, I. Yershova-Babebko, V. Kyzyma, N. Kochubei,
N. Kiiashchenko, V. Tsykin, V. Shevchenko), informatization and computerization of education
(O. Bulvinska, U. Herasimov, V. Kusherets, M. Romanenko, T. Skubashevska.).
The last aspect is specified by researchers in the context of the use of computer technologies
in higher educational establishments (Y. Baranovskyi, P. Obrazov, N. Rizun, L. Savchuk,
Y. Holod).
Taking into account the relative novelty of the concepts studied by these authors and
suggestions, it seems to be important to conduct more detailed analysis of the possibilities and
prospects of informatization of artistic education in the sphere of future artists’ training.
The aim of this article is to analyze the experience of computer technologies usage during
professional training of future artists.
Research results. According to the results of researchers (P. Obraztsov, N. Rizun,
Y. Holod) the application of computer technologies considerably promotes the effectiveness of
students’ studying, as it provides:
- firstly, simultaneous activation of a few channels of perception (foremost auditory and
visual) which makes it possible to integrate the received information with the help of different
sense-organs;
- secondly, visualization of abstract information that helps its best understanding;
- thirdly, algorithms reconstruction of difficult processes, that gives an opportunity to trace
the sequence of their running, realize their essence [1].
It is obvious that with the help of computer technologies one can accelerate and facilitate the
process of receiving and acquiring the necessary information, and effectively influence the
development of students’ cognitive skills.
We agree with P. Obraztsov, that the achievement of such results becomes possible in case
of adequate computer technologies usage under certain conditions:
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- psychological, according to which the presentation of educational material must
correspond with the individual abilities of students (in particular with the verbal-logical and senseperceptive levels of personality development), and its introduction must be oriented on a thesaurus
and linguistic composition of certain age category and concrete direction of professional training;
- didactic, that must provide the realization of computer visualization of educational
information on the basis of observing completeness (integrity) and continuity of didactic cycle of
studying, systematic and structural-functional connectedness of educational material presentation,
providing the interactive character of studying;
- methodical, that are based on taking into account the originality of concrete educational
discipline, specific features of corresponding science and its concepts, peculiarities of research
methods, possibilities of modern methods of processing information, which are specified in such
positions, as: presentation of educational material with the support of interconnection and
interaction of conceptual, imaginative and active components of thinking; reflection of the
educational discipline system of terms as a hierarchical structure; giving the student the
possibilities of implementation of various supervising training actions [4].
Due to their possibilities electronic facilities of information provision can be used during all
types of studying sessions. We will try to analyze a few basic aspects of their application.
Thus, due to the time limit a lecturer characterizes, as a rule, only basic concepts when
conducting a lecture, and gives the students certain instructions and explanations concerning new
material. Logically, its visualization can assist both extending of teacher’s possibilities to increase
the volume of information and providing efficiency of its perception by the students.
The teacher assisted by a computer gets instead of board and chalk a powerful instrument for
its presentation in various forms: contextual, graphic, animated, digital video and others. Thus,
getting information in an electronic form students are confined the necessity of taking notes and can
listen to the comments of lecturer more attentively.
Multimedia lectures can be used when teaching all the disciplines which are is included into
the professional training curriculum of specialists of the Decorative and Applied Art : Bases of
Composition, Colour Study, History of Arts, History of the Ukrainian Culture, Culture Study,
Aesthetics and others.
The gained experience of conducting such lectures on disciplines: Bases of Composition,
Special Composition certifies their possibilities concerning activation of students’ cognitive
activity, increase in speed and quality of educational material acquisition. In addition, during the
lectures with application of computer technologies we observed rise of students’ emotional
reactions.
According to P.Obraztsov’s explanation, this phenomenon is predefined by possibilities of
the marked facilities to create the special educational environment in which the volume of
educational information is considerably increased due to video clips, photos and others, which have
stronger than traditional emotional impact on a person and provide better understanding and
memorizing of material [4].
Besides, much attention should be paid to the potential possibilities of various presentations
of textual, auditory, graphical, animated and other kinds of information on large screens during
multimedia lectures, which is an effective means of illustrating the speech and explanation of a
lecturer.
Modern researches and our practical experience confirm the efficiency of computer
technologies usage during seminar and practical sessions. Thus, it should be pointed out, that the
special effect is based on gradual transformation of electronic resource from the item of students’
educational activity (concerning acquisition of knowledge about its specifics, modes of application)
into the means of solution of various educational or professional problems [2].
In fact, during small group work the information can be presented both on the large general
screen and on the screens of monitors of the personal computers. In such case presentation can be
made both by a teacher and a student, that gives an opportunity to diversify the content of work
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with information, assists acquiring habits and skills of work with electronic facilities of information
provision.
Lately in higher educational establishments much attention has been paid to creation and
improvement of electronic textbooks on different disciplines, on-line tutorials, electronic trainers
that become irreplaceable facilities of studying at sessions and during independent preparation due
to providing visual support.
Their use considerably extends the possibilities of future artists in terms of their studying
such disciplines, as "History of Arts", "Culture Study", "Decorative and Applied Art", "History of
the Ukrainian Culture" and others. Thus, dealing with the program gives an opportunity to plan the
time better, define priority independent work assignments; an electronic textbook presents the large
volume of the illustrated information concentrated in one source; the independent training provides
strengthening and systematization of the knowledge obtained by a student.
Obviously, by using computer technologies, a student gets fast access to the powerful source
of information, that gives an opportunity not only to improve the quality of his theoretical training
but also spare the time for his artistic-creative activity.
Computer technologies are perspective in terms of presentation of various methodical
recommendations and instructions to studying educational disciplines. In this way they provide the
efficiency of students’ preparation to the seminars or practical lessons, organization of independent
work, writing of term, bachelor and diploma papers. Their value is seen in the fact, that every
student can fulfil educational tasks independently, consistently and stage-by-stage. It considerably
extends the limits of independent educational activity, improves the quality of distant and individual
studying.
One of the components of computer technologies is the demonstration of educational films.
By using video it is possible to quickly create a necessary film from the taken fragments, to impose
a sound on a video and add necessary comments (sub-titles). Obviously, to create an educational
film a good, didactically aimed scenario is needed which provides logical, successive and laconic
(in conditions of time limit) presentation of educational material.
Thus, during professional training of artists those films are efficient which are used for
studying such disciplines as "Work in Material", "Special Composition". They give an opportunity
for students to get acquainted with all stages of artistic item creation, for the detailed analysis of
work of art technology.
Due to its possibilities the method of educational films demonstration can be used at a
lecture, on practical lesson, and also during the independent studying of discipline.
It should be pointed out that the use of computer technologies considerably promotes the
efficiency of students’ independent work, which role and part have increased substantially
nowadays. In fact the searching systems make it possible to rapidly search for the maximal volume
of necessary information. Moreover, the marked technologies influence the change of forms of
student’s independent work, direct it
to application of designing programs, electronic
encyclopaedias, reference books, manuals.
The use of computer technologies is effective during realization of various forms of control
(current, intermediate, result). So, for example, the popular today computer testing provides
possibilities for rapid realization of simultaneous control of knowledge of all groups of students,
while reducing the level of their emotional tension and thus promoting their motivation of
educational activity.
Conclusions. All things considered, computer technologies give an opportunity to
substantially promote the efficiency of future artists’ studying, providing them with various
qualitative theoretical, illustrative, reference material, that can be used both during conducting of
different forms of sessions, and during independent work. Their use makes it possible to accelerate
searching and receiving of the necessary information, saves time and money, facilitates perception
of educational material, assists its understanding and acquiring the necessary habits and skills which
are necessary for future professional activity.
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The perspectives of the problem solution are seen in further researches on improvement of
computer technologies for teaching students, the future artists, systematization of the electronic
methodical providing of educational disciplines, which are included into the content of professional
training of specialists of the marked sphere, use of information and computer technologies, aimed at
encouraging students’ creativity.
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ЯКІСТЬ ЖИРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕРМІНУ ВНЕСЕННЯ АНТИОКИСЛЮВАЧА
Войтенко Т.С.
кандидат с.-г. наук, доцент
Ускова Л.М.
старший викладач
Актуальність. При зберіганні рослинні і тваринні жири, особливо на світлі, зазнають
змін, набувають неприємного запаху і смаку, окислюються. Реакція окислення незворотна і
протікає внаслідок хімічних змін, що відбуваються у кормі, та призводить до зменшення
терміну зберігання сировини і готової кормопродукції. Таку реакцію часто називають
автоокисленням, або просто згіркненням корму
Схильність до окислення пояснюється тим, що в кормах завжди міститься фермент
каталізуючий окислення жирів — ліпоксидаза, за присутності окислювача (кисень повітря),
який завжди присутній під час зберігання тих чи інших кормів.
Продукти окислення – перекиси, альдегіди, кетони при відповідній концентрації
можуть викликати зниження росту і навіть проявляти токсичний вплив, включаючи тяжкі
хвороби, руйнують жиророзчинні вітаміни. Для попередження окислювальних процесів
використовують антиокислювачі.
Методи досліджень. Дослідження жиру в залежності від строків внесення і терміну
зберігання.
Результати досліджень. При приготуванні замінників незбираного молока
використовують різні жири: яловичий, кістковий, свинячий або їх суміші. Кожен з них має
характерний специфічний набір карбонових кислот, а звідси їх різна стійкість при зберіганні.
Для досліду були відібрані зразки кісткового, яловичого та свинячого жиру.
Антиокислювач вносили у свіжий жир, а також у жир через 1,3 і 6 місяців зберігання. У такі
ж терміни проводили вивчення якості жирів, а також
органолептичні показники.
Дослідження свідчать, що при внесенні антиокислювача в свіжі жири органолептичні та
якісні показники на протязі 6-ти місяців залишаються незмінними. При внесенні
антиокислювача до жирів після місячного зберігання яловичий і кістковий жир через п’ять
місяців зберігання можна віднести до категорії «свіжий, але не підлягає зберіганню».
Свинячий жир можна віднести до першого ґатунку. При внесенні антиокислювача до жирів
після 3-х місячного зберігання: у кістковому на першому місяці, а у свинячому – на третьому
місяці з’явилися ознаки втрати якості, тільки у яловичому жирі органолептичні показники
залишились незмінними.
При зберіганні жирів протягом 6-ти місяців без антиокислювача в умовах лабораторії
при температурі 15 – 17°С процеси окислення жирів проходили дуже активно. За визначеним
критерієм відповідно ДСТУ, кістковий жир можна віднести до категорії «сумнівної
свіжості», яловичий – «свіжий, але не підлягає зберіганню», а свинячий – «зіпсований».
Висновки. Дослідження показали, що найбільший ефект при використанні
антиокислювача забезпечується при внесенні його у свіжі жири. Так, яловичий та свинячий
жири і через 6 місяців зберігання можна віднести до вищого ґатунку.
На підставі проведених досліджень дії антиокислювача залежно від строків внесення і
терміну зберігання кормових жирів можна зробити наступні висновки:
1. Збільшення строків зберігання призводить до зростання концентрації перекисноокислених ліпідів у кожному з вивчених зразків жирів у різному ступені.
2. Стабілізуючий ефект від добавок антиокислювача залежить від строків зберігання
жиру та від концентрації компонентів перекисного окислення ліпідів до його внесення.
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Раціональне природокористування – це збалансована взаємодія природи і суспільства,
що забезпечує досягнення компромісу між соціально-економічними потребами суспільства і
здатністю природи задовольняти їх без суттєвої шкоди для свого нормального
функціонування [1, с.210-213] (рис. 1.) [2, с.10].

Рис. 1. Структурна схема формування збалансованого природокористування [2,с.10]
Досить популярним є концептуальний підхід до екологічного управління, який
включає в себе три головні рівні [3, c.7]:
1. Глобальна система екологічної регламентації;
2. Національна система екологічного управління;
3. Регіональна (європейська) система екологічного управління (регламентації).
До механізмів гармонізації (системи екологічного управління) можна віднести [3, c.7]:
- систему державного екологічного управління;
- систему корпоративного екологічного управління;
- систему місцевого екологічного самоврядування;
- систему громадського екологічного управління.
Варто розглянути саме систему місцевого екологічного самоврядування.
Збалансований розвиток – процес гармонізації життєдіяльності, забезпечення
задоволення необхідних потреб усіх членів суспільства за умови збереження й поетапного
відновлення цілісності природного середовища, створення можливостей для рівноваги між
його потенціалом і вимогами людей усіх поколінь [3, c.26].
Що ж до збалансованого природокористування, то під таним терміном розуміється
процес, який включає в себе три взаємопов’язані складові (екологічну, економічну та
соціальну), в якому відбувається перехід до екологізації економіки та суспільства шляхом
забезпечення інтегрованого екологічного управління та впровадження ефективної
екологічної політики на всіх рівнях (міжнародному, національному, регіональному,
місцевому).
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Комплексне розв’язання завдань раціонального використання природних ресурсів
необхідно розкрити більш детально. Це:
1. Застосування системного підходу: тобто вирішувати взаємопов'язані екологічні,
соціальні, економічні та управлінські аспекти проблеми у всіх секторах з урахуванням
стійкості та трансформаційних змін.
2. Чітке обґрунтування та розроблення теорії змін для боротьби з руйнуванням
екологічної деградації через оцінку припущень та визначення причинних шляхів
3. Оцінка потенційних ризиків та уразливості ключових компонентів системи, щоб
оцінити її стійкість до очікуваних та несподіваних потрясінь та змін, а також необхідність
додаткової адаптації або більш фундаментальних трансформацій.
4. Розробка логічної послідовності втручань, яка реагує на мінливі й нові обставини
(адаптивні шляхи впровадження). Визначення чітких показників, які будуть контролюватися
для оцінки прогресу у досягненні довгострокових результатів.
5. Розробка обґрунтованих планів та фінансування для забезпечення високоякісного
управління знаннями, включаючи: сталий розвиток бази даних; прості, корисні та загальні
показники; особисті консультації; і побудова довіри зацікавлених сторін.
6. Популяризація передового досвіду усіх зацікавлених сторін, зокрема, місцевих
громад, починаючи з моменту створення та проектування, до закінчення проектів. Це має
вирішальне значення для визначення різноманітних потреби та управління компромісами.
7. Розвивати гнучкість у підготовці проектів, щоб врахувати додаткові витрати та час
проведення заходів необхідних для вирішення складних питань багатоагентними командами
[4, c. 4].
Концептуальна модель системи державного регулювання природокористування являє
собою механізми впливу (економічні, нормативно-правові, інституційні, соціальнокультурні, міжнародні); фактори впливу (апріорні чи встановлені на законодавчому рівні) та
рівні впливу (побутовий, галузевий, промисловий).
За своєю специфікою екологічна проблема актуальна для всіх рівнів організації
публічної влади в Україні – державного, регіонального і місцевого, що вимагає спільної та
скоординованої діяльності для її вирішення.
Охорона та використання природних ресурсів є однією з найважливіших проблем, які
вирішують органи місцевого самоврядування на своїх територіях.
Це пов’язано насамперед зі збільшенням кількості й масштабністю самих екологічних
проблем, усвідомленням їх впливу на стан здоров’я людей, із негативними змінами у
водному та повітряному басейнах та іншими несприятливими процесами, що відбуваються в
довкіллі й негативно позначаються на якості життя населення.
Варто підкреслити, що забезпечення збалансованого природокористування можливе
лише за умов дотримання принципів раціонального використання природно-ресурсного
потенціалу регіону.
Виявлено, що в Україні діє галузь права, яка мала б регулювати відносини у сфері
збалансованого природокористування. Згідно діючих законів встановлено чітку
відповідальність (адміністративну, цивільно-правову, кримінальну) за порушення
природоохоронних вимог. Проте ми спостерігаємо масове порушення екологічних норм
громадянами, бізнесом, представниками ОМС та органів влади, тобто засоби юридичної
відповідальності не діють і проблеми збалансованого природокористування, на жаль,
здебільшого не на часі.
Причинами такого стану є відсутність дійсних реформ галузі, низький рівень
екологічної свідомості громадян, непопулярність ідеї реформи екологічної відповідальності
серед бізнесу та електорату і відсутність єдності політичних сил України у євроінтеграційних
прагненнях держави.
Основним механізмом забезпечення збалансованого природокористування ОМС є
розробка місцевих екологічних програм.
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Якщо проаналізувати наявність програм соціально-економічного та культурного
розвитку районів, міст та ОТГ Волинської області, звернувши особливу увагу на наявність
розділу охорони навколишнього природного середовища то можна відмітити, що більшість з
них націлені на раціональне природокористування, але розроблені не враховуючи
конкретних особливостей території. Виходячи з цього, було розроблено:
Рекомендації сільським, селищним та міським радам.
Важливо розробити місцеві плани дій з охорони навколишнього природного
середовища із врахування власної екологічної ситуації і посилити відповідальність за
невиконання прописаних пунктів.
Згідно із Законом України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2020 року” від 21.12.2010 мають розроблятися сільськими,
селищними та міськими радами місцеві плани дій охорони навколишнього природного
середовища, а дійсно розробляють близько 20% громад. Але навіть ці 20% просто
переписують положення державної стратегії, не беручи до уваги актуальні місцеві екологічні
проблеми.
Обов’язковість розроблення місцевих планів дій та прописана конкретна
відповідальність посадових осіб дозволить покращити екологічну ситуацію на місцях.
Рекомендації правоохоронним органам (прокуратурі та поліції).
Необхідно провести тренінги із виявлення правопорушень у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
Дані тренінги дозволять боротися з нецільовим використанням коштів із спеціальних
фондів на природоохоронні заходи.
Також працівники повинні бути обізнані в стягненні адміністративних штрафів за
забруднення навколишнього середовища.
Очікувані результати:
- забезпечення автоматичного вимірювання вмісту забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі у населених пунктах;
- впорядкування водних об’єктів області;
- проведення реконструкції та будівництва каналізаційних мереж та систем у містах та
селищах для запобігання забруднення довкілля стічними водами;
- підвищення рівня екологічної свідомості суспільства, забезпечення видання
посібників, плакатів, буклетів та іншої поліграфічної продукції на екологічні теми;
- прийняття відповідних управлінських рішень на основі аналізу даних, отриманих від
системи моніторингу довкілля;
- прийняття поправок до законів “Про охорону навколишнього природного
середовища”, “Про відходи”, “Про альтернативні джерела енергії”, постанови про створення
Екологічного фонду, постанови “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать
до природоохоронних заходів”, прийняття закону “Про екологічну освіту”;
- зменшення рівня захворюваності населення на найбільш поширені види
захворюваності;
- зменшення рівня природної смертності населення;
- збільшення кількості ліквідованих стихійних звалищ ТПВ, джерел забруднення
повітря, підземних та поверхневих вод і ґрунтів;
- показники забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих
вод відповідають встановленим нормам;
- збільшення обсягу залучених інвестицій;
- збільшують кількості промислових підприємств, що впроваджують інновації;
- підвищення кількості впроваджених екологічних проектів.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Волкова В.А.
Матрос Н.В.
orcid.org/0000-0001-6775-2512
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Дошкільний вік – найважливіший етап розвитку і виховання особистості. Це період
залучення дитини до пізнання навколишнього світу, період її початкової соціалізації. Саме в
цьому віці активізується самостійність мислення, розвивається пізнавальний інтерес дітей і
допитливість. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває виховання у дошкільників
художнього смаку, формування у них творчих умінь, усвідомлення ними почуття
прекрасного.
У сучасних дослідженнях розкривається вплив комплексу мистецтв на формування
цілісної картини світу і здатності цілісного сприйняття явищ мистецтва, на розвиток
естетичної свідомості і формування досвіду відчуттів, на формування естетичного смаку
(Н. Ветлугіна, Б. Неменський, В. Сухомлинський).
У вітчизняній філософській, психологічній, педагогічній і мистецтвознавчій
літературі висвітлено форми і методи естетичного виховання дітей, а також визначено коло
проблем, які стосуються його значення і функцій у формуванні особистості дитини, розвитку
позитивних типів особистості, зв’язку з іншими напрямами виховання (А. Алексюк,
Л. Артемова, М. Євтух, Б. Кобзар, О. Кононко).
Проте в естетичному вихованні у дошкільних закладах часто зберігається
інформаційний підхід, що містить в основному лише сухі відомості про життя і діяльність
художників, композиторів, письменників, які деколи доповнюються інформацією, що
передає образно-емоційний зміст творів мистецтва. Власне життя музичної або живописної
матерії і сенс, що таїться в її чуттєвій знаковості, вислизають від неуважного погляду.
Основна увага надається технології оволодіння засобами того або іншого виду мистецтва і
мало часу присвячують головному – збагненню психологічних механізмів виникнення
художнього образу і вивченню мови різних видів мистецтва як семантичного простору, в
якому світ реальний відображається у всьому складному чуттєвому і смисловому
різноманітті. При такій постановці освітнього процесу залишається незатребуваним основне
– чуттєве віддзеркалення світу: факт творчості, фантазійна ігрова трансформація вражень
реального світу; індивідуальність погляду на світ. Отже, введення дитини в світ мистецтва
відбувається неадекватними природі мистецтва засобами.
Ми припустили, що мистецтво може стати дієвим засобом розвитку естетичних
почуттів дошкільників. Ми розуміємо естетичне почуття як емоційне відношення людини до
прекрасного в природі, житті людей, мистецтві, яке включає відчуття героїчного,
піднесеного, трагічного, комічного; виявляється у відповідних оцінках, художніх смаках,
зовнішніх реакціях.
Мета формувального експерименту полягала у вивченні факторів, які сприяють
розвитку естетичного почуття дітей старшого дошкільного віку.
Основою експериментальної роботи з дітьми є синтез методів групового
психотренінгу, дидактичних ігор, вправ, бесід, спостереження.
Основу методики склали наступні ідеї:
1. Будь-який твір мистецтва – це завжди вираз почуттів автора, його світовідчування і
світобачення, тому необхідно виховувати у дітей здатність розуміти відношення автора до
свого творіння.

260

2. Основний двигун художнього розвитку дитини – її власна творчість, тому при
навчанні необхідно створювати такі умови, щоб дитина постійно займалася творчовиконавською діяльністю.
В дослідженні вивчалась можливість застосування різних форм та методів, які
сприяють розвитку естетичних почуттів. Методика розвитку естетичних почуттів була
побудована на таких принципах:
1. Системний, цілісний, та індивідуально-диференційований підхід до організації
процесу залучення дітей до мистецтва.
2. Структуризація змісту навчально-виховного матеріалу з урахуванням загальних
закономірностей мистецтва як форми суспільної свідомості і художньо-педагогічної
діяльності як творчого процесу.
3. Відбір навчально-виховного матеріалу з яскраво вираженою виховною
спрямованістю, спонукаючого дитину задуматися над тим, що таке прекрасне і що таке
потворне.
4. Систематичне залучення дітей до самостійної творчо-продуктивної діяльності.
В основу методики формування естетичного почуття покладено такі психологопедагогічні напрямки:
- створення у дітей позитивно-емоційної спрямованості на естетичні об'єкти за
допомогою виразної демонстрації дорослим;
- активізація сенсорної сфери дитини (включення як найбільшої кількості аналізаторів
у процес сприймання);
- розвиток здатності до естетичного судження шляхом добору дітьми різних варіантів
словесних позначень якостей та властивостей, які підкреслюють естетичну значущість
об’єкта, що сприймається.
Ми враховували, що освоєння дітьми способів вираження своєї індивідуальності у
виконавській діяльності повинне проходити в процесі накопичення і «проживання» ними
різноманітних емоційних станів, постійне «тренування» яких і дає нову якість – розвиток їх
як творчої культурної і духовної особистості.
Серед різноманітних творчих завдань у вокально-хоровому музиченні можна назвати
наступні: виразне вимовляння тексту розучуваної пісні, що наближається до музичної
інтонації, як би її народження; пошуки літературних творів, споріднених по образному ладу
розучуваному твору і порівняння поетичної інтонації з мелодійним ладом, як перенесення
інтонаційно-мовного досвіду дітей на різні форми музичення; створення підголосків; активне
включення в ігрові ситуації, в діалоги – музична «розмова».
«Пластичне інтонування» – це один із способів, одна з можливостей «проживання»
образів, коли будь-який жест, рух стають формою емоційного виразу змісту. Пластична
інтонація – це будь-який рух людського тіла, викликаний музикою і виражаючий її образ.
Вона пов’язана зі всіма видами виконавського мистецтва – рухи музиканта часом
«договорюють» таємне значення музики, яке чує тільки цей музикант.
Рухи можуть бути різними – від гнучкого низхідного руху руки до імітації гри на
музичних інструментах в характері музики; від похитування корпусом до радісного танцю;
від легкого кроку до хороводу.
Виконання музики рухом дало можливість побачити, як відчуває музику кожна
дитина. В той же час виконання музики рухом розкріпачувало дітей і примушувало їх
слухати твір від початку до кінця, не «вимикаючись». Коли мінявся характер музики, було
видно, наскільки чуйно уловили ці зміни діти.
Творча уява в процесі моделювання образів за допомогою музики і пластики надавала
можливість спільно створювати справжні танцювальні мініатюри, в яких передавалося своє
відчуття і бачення танцювальної музики.
Отже, музично-ритмічні рухи як один з видів музично-виконавської діяльності
сприяють також створенню творчої атмосфери на заняттях.
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Слухаючи музику, діти стежать за розвитком художнього образу. У свою чергу,
слухова увага сприяє збагаченню музичної пам’яті, що спирається на слуховий і руховий
аналізатори. Виконуючи рухи під музику, діти уявляють той чи інший образ. Цей вид
діяльності спонукає дітей переживати музику. Відчуваючи красу музичного твору і своїх
рухів, вони емоційно збагачуються.
Аналізуючи дитячі фортепіанні п’єси українських композиторів, музичний керівник
наголошував на різноманітності їхнього змісту. Інтерес до народної пісні підвищується,
якщо розкрити багатство її змісту. Більшість дитячих фортепіанних п’єс українських
композиторів завдяки художній досконалості, доступності для сприймання є неоцінним
джерелом музично-естетичного виховання дошкільників.
Кожний вид мистецтва відбиває життя в художніх образах за допомогою специфічних
засобів виразності. Як відомо, головними відмінностями музичного та образотворчого
мистецтва є: а) їхній вплив через різні аналізатори: музичного – через слуховий,
образотворчого – через зоровий; б) динамічність музики, для розгортання якої має значення
часовий чинник, є статичність образотворчого мистецтва; в) конкретність образотворчого
мистецтва і абстрактність музики.
Завдяки специфічним особливостям музика і образотворче мистецтво
взаємодоповнюють одне одного, що зумовлює доцільність використання творів
образотворчого мистецтва на музичних заняттях.
Використання мультимедійних презентацій допомагало створити ефект присутності.
При ознайомленні з народною іграшкою Опішні діти насолоджувалися гармонією між
хвилястою смужкою, крапками та мазками. Основну мелодію пісні веде в Опішнянському
чуді зелений колір, намистом вкрапляється червоний і луною відбиваються жовтий та
коричневий.
При розгляданні натури діти навчалися сприймати звичайні речі очима художника.
Висловити свої враження у компліменті – це справжня гімнастика естетичної чуйності.
Цінність цих зустрічей полягає не лише в тому, що у дитини формується особливе
поетичне ставлення до прекрасного, а в тому, що вона починає не байдуже ставитися до
всього, що її оточує.
Малюнки, на яких зображено картини природи, викликають різні почуття й настрої.
Як у природі, так і на малюнках осінь буває різна: яскрава, щедра, з багатим урожаєм,
чепурна, з різнокольоровими листочками на деревах, похмура, дощова. Неоднаковим може
бути й дощ. Учитель допомагає дітям знайти емоційні характеристики картин природи,
творів живопису, що сприяє глибшому сприйманню музики.
Зорові асоціації дітей поглиблювалися в процесі графічної передачі теми твору або
його фрагмента; зображення в кольорі динаміки розвитку музичного образу; використання
зображально-живописного матеріалу, що відбиває образну структуру твору.
Дітям пропонували такі завдання: визначити, якій з двох картин більше відповідає
прослуханий музичний твір; дивлячись на малюнок, постаратися внутрішньо почути музику,
що відповідає йому настроєм.
Варто пам’ятати, що не можна розглядати живопис як ілюстрацію до того чи іншого
музичного твору. Потрібно підводити дітей до узагальнених асоціацій. В образотворчому
мистецтві, як відомо, абстракцію передають такими засобами художньої виразності, як лінія і
колір. Саме лінії різної форми в поєднанні з різними відтінками кольорів допомагають дітям
передати свої враження від прослуханої музики.
Таким чином, головними умовами цілеспрямованого використання творів
образотворчого мистецтва на музичних заняттях є: розуміння музичним керівником
специфіки обох видів мистецтва; урахування вікових особливостей дітей; розуміння
багатозначності мистецтва, що зумовлює суб’єктивність сприймання.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ОПЕРАЦІЙ З ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ В УМОВАХ COVID-19
Волтаріус В.В.
студентка ф-ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування»,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,
Науковий керівник — к.е.н., доцент – Марчук У.О.
Дебіторська заборгованість виступає частиною документально підтвердженого
несплаченого боргу на певну дату, що підлягає погашенню.
На сучасному етапі економічного розвитку не існує практично жодного суб’єкта
господарювання, у якого на балансі не було б дебіторської заборгованості. Тому, для
дотримання фінансової дисципліни, на будь-якому підприємстві необхідно забезпечувати
повне та достовірне документування операцій щодо такої заборгованості. Процес
документування операцій, пов’язаних з дебіторською заборгованістю, потребує належної
уваги, адже безпосередньо впливає на фінансовий стан підприємства, його
конкурентоспроможність та платоспроможність.
У зв’язку з пандемією вірусної інфекції COVID-19 та впровадженням карантинних
заходів, безліч підприємств та компаній стикнулися зі складнощами щодо підписання
документів, порушенням умов договорів та затримки платежів, що спричиняє виникнення
дебіторської заборгованості.
Під час карантину проблеми ефективного та своєчасного документообігу, зокрема і з
операцій по дебіторській заборгованості, постають як ніколи гостро. Проте ці проблеми
краще розглянути як нові можливості, у підвищенні рівня автоматизації: переходу до
електронного документообігу. Правильне та оперативне підключення до електронного
документообігу надасть змогу не хвилюватися про здоров’я персоналу та не створювати
зайвих ризиків в управлінні компанією.
Багато успішних компаній, зокрема, Делойт, “Київстар”, SOCAR, Nissаn, ОККО та
інші, намагаючись полегшити свою життєдіяльність, перейшли на електронний
документообіг, що дало можливість швидко та ефективно обмінюватися документацією, не
потребуючи при цьому зайвих контактів між співробітниками різних компаній [1, 2, 3].
Переваги даного процесу можна побачити на рисунку (рис.1).
Компанія Делойт вже користується послугами електронного документообігу з
різними контрагентами та своїми працівниками та наголошує, що впроваджуючи
електронний документообіг, необхідно зосередитися на автоматизації документообігу,
безпеці даних, економії грошових коштів, які використовуються при веденні паперової
документації та значної швидкості у роботі з документацією.
Проте, за твердженнями компанії SOCAR, окрім низки переваг, впроваджуючи
електронний документообіг, можна зіткнутися з певними труднощами, що зумовлені
недосконалістю законодавства (рис.1).
Компаніям, які показують себе на економічному ринку успішними, потрібно провести
багато змін для того, щоб забезпечити успішну роботу з електронного документообігу в
Україні, що теж представлено на рисунку 1 в розрізі шляхів вирішення даних проблем.
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Рис. 1. Електронне документування дебіторської заборгованості
Джерело: сформовано автором
Узагальнюючи вище викладене, можна дійти висновку, що електронний
документообіг є корисним та дієвим інструментом в роботі з документацією, що дозволяє
забезпечити ведення бізнес-процесів, контроль за операціями з дебіторської заборгованості
на дистанційному рівні та сприяє заощадженню коштів, необхідних для ведення паперової
документації.
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В умовах планової економіки, коли більшість підприємств були державної форми
власності,
держава
жорсткими
централізованими
адміністративними
методами
врегульовувала економічні процеси, що відбувалися в той час. Підприємствам не було
потрібно приділяти настільки пильної уваги щодо забезпечення своєї економічної безпеки.
Адже саме тоді, проблема економічної безпеки суб’єкта господарювання була не настільки
актуальною, як в умовах сучасної ринкової системи господарювання.
Актуальною ця проблема проявляється через те, що глобалізаційні процеси нового
рівня майже унеможливлюють відокремлення одного підприємства або економічної системи
від зовнішнього світу. Слабкість організаційного механізму узгодження інтересів суспільства
і підприємців, шахрайство відносно контрагентів, їх самореалізація, недосконалість
правового регулювання економічних відносин, псевдобанкрутство, розкрадання, корупція,
хабарництво, некомпетентність партнерів по бізнесу, рейдерство, високий рівень ризиків,
нерозвиненість інституту страхування унеможливлюють успішний та ефективний розвиток
підприємництва[4].
Необхідно намагатись підняти на високий рівень усі показники, які характеризують не
лише економічний бік, але й кадровий, інтелектуальний, правовий, інформаційний та ін. Всі
ці моменти дозволять суб’єктам господарювання міцно триматися своїх позицій, та долати
нові вершини, адже зміст системи економічної безпеки суб’єктів господарювання передбачає
розробку заходів, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності та економічну
стабільність підприємства, які, в свою чергу, сприяють підвищенню рівня добробуту
працівників.
Проблема економічної безпеки суб'єктів господарювання активно досліджується
представниками різних напрямів і шкіл економічної науки. Протягом останнього десятиліття
її розглядають українські вчені в широкому діапазоні питань, що обумовлюють економічну
безпеку[2].
Механізм управління та забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання
вартує поділити на такі види, перший такий, що забезпечує попереджувальний вплив, та
другий – механізм антикризового управління. Саме беручи до уваги такий підхід, можна
визначити мету, завдання, методи та функції, для ефективного процесу забезпечення
антикризового управління господарюючих суб’єктів. Випереджаючим кроком у процесі
управління економічною безпекою суб’єктів господарювання є планування стратегій
розвитку та вдосконалення, аналіз, прогноз, планування відповідних змін та вчасна реакція
на події, що відбуваються. Антикризове управління економічною суб’єктів господарювання
передбачає реалізацію такого механізму управління, котрий повинен забезпечувати швидке
зменшення втрат за допомогою термінової реакції на події.
Основним завданням такого виду управління є застосування проблематики, та
окремих чинників, котрі спричиняють появу кризових явищ та процесів. Кожен процес
управління повинен здійснюватися антикризовим способом. Загальні процеси та технології
проведення антикризового управління характеризуються наступними ознаками:
– динаміка та мобільність використання ресурсів;
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– застосування програмно-цільового підходу у процесі розробки та прийняття
управлінських рішень;
– підвищення часових чинників у ході управління;
– виявлення результатів відповідно до кожного з підходящих до прийняття
управлінських рішень тощо.
Ієрархію загальної структури механізму забезпечення ЕБ суб’єктів господарювання
потрібно проводити на базі функціонально-ресурсного підходу з метою розпізнавання загроз,
визначення кола обставин та напрямів, за допомогою яких необхідно здійснювати
агресивний наступ, використання еволюційного підходу, застосування методу адаптування,
або іншими словами вичікування.
Адміністрація підприємства визначає стратегічні завдання, що стосуються управління
економічною безпекою суб’єкта господарювання. На базі цих завдань застосовується базова
стратегія. Потім висвітлюється мета відкриття нового функціонального підрозділу – служби
безпеки підприємства, який для здійснення своїх повноважень та конкретних функцій
приєднує вже існуючі та діючі відділи[5].
Служба економічної безпеки суб’єкта господарювання провадить керівництво на
таких рівнях: стратегічному, тактичному та оперативному. З метою ефективності такого
механізму, потрібно ввести в дію систему моніторингу економічної безпеки підприємства,
що забезпечить управління правильною інформацією про економічний стан; проведення
діагностики та попередження небезпечних, деструктивних ситуацій у процесі роботи
підприємства для їх швидкого і якісного попередження, а відповідно і своєчасної ліквідації;
формування ключових показників ефективності адміністрування; забезпечення безперебійної
та взаємовигідної співпраці всіх підрозділів підприємства.
Механізм забезпечення та управління системою економічної безпеки суб’єктів
господарювання має забезпечувати вчасне визначення певного роду небезпек, здійснення
прогнозу їх наслідків, визначення методів збору та отримання реальної інформації
адміністративним центром, котрий приймає рішення про наступні дії суб’єктів
господарювання[1]. Саме тому одним з найважливіших складових елементів системи
безпеки, та й економічної безпеки зокрема, підприємства є механізм її забезпечення, під яким
розуміємо сукупність нормативно-правових актів, норм, певних спонукальних мотивів і
стимулів, методів, заходів, сил і засобів, через використання яких відбувається досягнення
поставлених завдань та цілей безпеки в цілому[3].
Стан економічної безпеки є багатоаспектним поняттям. З одного боку забезпечення
його належного рівня є основою здійснення господарської діяльності та досягнення
визначених цілей їх розвитку. Визначенню рівня економічної безпеки будь-якого
підприємства передує об’єктивної оцінки складу та структури активів і капіталу та
дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства[6].
Механізм управління та забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання
підприємства є обов’язковою складовою системи його безпеки, що базується на певних
завданнях, функціях і принципах; зумовлює застосування сукупності певних методів,
інструментів та заходів щодо їх реалізації та використання у поєднанні, комплексно та
швидко. Застосування вищезазначеного механізму вимагає утворення системи моніторингу
економічної безпеки, за допомогою якої забезпечуватиметься адекватна інформатизованість
у процесі йог діяльності з врахуванням як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.
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Human communication is a social interaction process. It is an essential part of our daily life.
It is a process of creating, exchanging, sharing ideas, information, opinions, facts, feelings, and
experiences between a sender and a receiver. Communication is fundamental to the existence and
survival of individuals, groups, societies, and nations. Language is the most common tool of
communication. It plays a vital role in helping people build a bridge of relationships.
Creating effective communication among people and establishing contacts are the survival
needs of human being. People cannot live without communicating. Therefore communication
makes connections for creating effective understanding, knowing information and expressing
feelings. Communication is an activity, which can be learned, and media is a key factor that
provides bridge between the communicator and receiver as being technology. In order to improve
quality of communication, we should clarify meaning of communication and its effects on people’s
lives and also education that is major concept on the basis of structured society. As it is known,
communication is a process that includes three dimensions as linear, interactive and transactional
views in different perspectives. Linear view refers one-way communication, as being process that
people could not get feedback. On the other hand, interactive view includes two-way
communication by emphasizing nonverbal communication also. But it does not include
simultaneously sending-receiving feedback that transactional view underlines. Three of the views
contribute people to communicate under the communication process. All of them also realize the
communication barriers that are obstacles to create effective communication. Creating mutual
understanding, while doing communication depends on eliminating physical, psychological and
semantic barriers. At the same time, language acts as a destroyer of bridges of human relations
because it separates people from each other. Language continues to remain a barrier to convey our
messages to people in the globalization and communication era. Language barriers are a common
challenge in international business, aviation and social settings. They affect our daily life.
Language barriers are the root causes of many problems or obstacles in health care, aviation,
maritime, business, and education. For example, effective communication between healthcare
providers, patients, and families is critical for providing safe and quality healthcare. The results of a
Canadian study about the negative impact of language barriers on quality of care and patient safety:
Patients and interpreters described experiences where language barriers contributed to more inferior
patient assessment, misdiagnosis, delayed treatment, incomplete understanding of patient condition,
risks of medication errors and complications and prescribed treatment.
Learning to speak a foreign language means overcoming the psychological barrier and not
being afraid to express your thoughts, without thinking that you can make mistakes in speech. You
have to talk, talk and talk again. Let it be grammatically incorrect, which can be corrected over time
by having a qualified teacher nearby. If suddenly you have forgotten a word, do not worry, try to
express it in other words, or even explain one word in several sentences.
You also need to learn to understand native speakers. For this, first of all, you need to listen
more to foreign speech, try to understand it. When listening to the recordings, return several times
to the same moment, and when communicating with a person, do not hesitate to ask him to repeat or
just speak more slowly.
There is also such a kind of psychological barrier as intercultural, which is associated with
the fact that a person must learn to understand and respect the cultural traditions and customs of the
country of the studied language. If you know the culture of this country, it will be easier for you to
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communicate with native speakers of the language you are studying. After all, even minor
differences in the communicative behavior of carriers of different cultures can become a stumbling
block in the communication process. So, for example, making an appointment with foreigners, you
should know that Germans are very punctual and your lateness will be a sign of bad taste. But the
Italians themselves may be an hour late, and if you do not wait for them, they will be offended at
you. The Japanese will never shake your hand when they meet, as it is customary for them to bow
their heads in greeting. To overcome this barrier, it is necessary to use computer and
telecommunication technologies, for example, to conduct an interactive tour of the country of the
target language.
When studying the question of the psychological characteristics of mastering a second
language, it is very important to keep in mind, on the one hand, the psychological natural and, on
the other hand, not psychological, but social requirements and tasks in learning a second language.
It is absurd to study the psychological laws of mastering a language system by analyzing the
process of mastering a foreign language or to reveal the psychological rules of practical mastering
of foreign languages by analyzing the theoretical mastery of the system of a given language.
Given the difference in the approach to teaching foreign languages, I would like to highlight
the main meanings of the learning process, which are of particular relevance at the present stage of
development of our society. This is, firstly, the general educational meaning, which lies in the fact
that "students of a foreign language observe the patterns of its sound, morphological and syntactic
structure. Such observation is carried out both on the basis of already known knowledge of their
native language" and against the background of expanding contacts ... This value includes a good
cultural orientation, provides a "dialogue of cultures" in the learning process, "opening up wider
opportunities for scientific and technological progress, helping to increase the contribution of
everyone to the development of mutual understanding between peoples." An important role is
played by the educational value, which consists directly in the fact that the educational material,
selected by the teacher, educates by itself.
However, it is known that mastering a foreign language means learning to think in that
language. This fair statement, formulated by MD Berlitz, presupposes a joint search for ways to
overcome the “violation of psychological laws by extra psychrological factors” of mastering and
mastering a foreign language.
It is known that back in the 19th century, psychology introduced a lot of new things into the
methods of teaching foreign languages. An example is the views of Wilhelm Wundt on the
psychology of speech and feelings. Later in psychology, extensive theoretical material was
accumulated, and regularities were established, which manifest themselves both in the assimilation
and mastery of foreign language, and in the study of any subject. Let us give as an example the
regularities identified by G.E. Vedel:

theory of the unity of consciousness and activity;

the theory of the gradual formation of mental processes;

installation theory;

the concept of an open and hidden way of learning; theory of the degree of intensity
of the state of excitement of students in the learning process;

the concept of internal speech and latent articulation, the main mechanism of both
verbal and figurative thinking;

the theory of latent verbalization, which governs the neurodynamics of mental
processes and much more.
It is known that we perceive the sounds of the language formed by the human speech
apparatus and which, in the system of a given language, are a signal of objects and phenomena of
reality. Thanks to the reflection of sounds in the mind of a person, we are able to distinguish the
meanings of words through perceived sounds. V. A. Artemov's work "Experimental Phonetics"
describes the experiment on the perception of the sounds of a foreign language never studied by the
subjects with the subsequent reproduction of these sounds. The first time the experimenter was
behind the screen, another time the students reproduced sounds by means of auditory-visual
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imitation, i.e., seeing the experimenter's face. For the third time, sounds were perceived and
reproduced on the basis of their analytical explanation and direct impression. The results of the third
case exceeded the response rates of the first and second cases.
Therefore, through a deliberate comparison, it is possible to develop dynamic stereotypes
that make it possible to eliminate students' mistakes in the perception and pronunciation of the
phonemes of a foreign language, which are very typical depending on the sound composition of the
native language.
Thus, if you are going to communicate with representatives of another culture, try to learn
more about it. And also, remember, if you really want to know a foreign language and make every
effort to this, even if at school you were told that you are completely incapable of languages and
you will not succeed, do not believe, you will succeed, you just need to have desire, belief in
success and striving to achieve results.
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Сучасні зміни довкілля актуалізують питання впливу людини на стан навколишнього
середовища та спонукають до аналізу антропогенної діяльності, зокрема, стану здоров’я
населення через зміни в екосистемі. Якщо досить тривалий час людство перебувало в
гармонії з природою, то на сьогоднішній день виник разючий дисбаланс у системі «людинаприрода» [3; 4; 7]. Людина, як невід’ємна частина природи, потребує перегляду світоглядних
позицій, цінностей, адже питання впливу природи на стан здоров’я людини з кожним роком
стає все більш актуальним.
У вітчизняній науковій літературі питання, присвячені впливу екологічних чинників
на здоров’я людини розглядалося в публікаціях таких науковців в галузі гігієни,
токсикології, екології, епідеміології як О.Тимченко, Е.Омельченко, О.Линчак, О.Вітовська,
В.Бардов, В.Федоренко, С.Гаркавий, С.Вітріщак, Е.Беліцька, А.Горова, І.Сергета, Ю.Бардик,
О.Бобильова та ін. Упродовж останніх років в Інституті гігієни та медичної екології ім.
О.Марзєєва проведена низка досліджень, присвячених аналізу здоров’я населення України та
його залежності від навколишнього середовища. Зокрема, в наукових розвідках А.Сердюка,
О.Тимченка, О.Линчака, В.Єлагіна та ін. розкриваються генетичні наслідки впливу зміненого
середовища існування людини на процес відтворення населення України.
Аналіз наукових доробок підтверджує, що останніми роками значно збільшилася
тривога як серед науковців, так і серед населення щодо зростаючого негативного впливу
чинників довкілля на стан здоров’я людини. Також відбуваються швидкі зміни в психічному
здоров’ї людини.
На сьогодні психічне здоров’я індивіда розглядається як стан душевного
благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічних проявів та
забезпечує адекватну поведінки і діяльності, забезпечуючи, таким чином, взаємодію
біологічного, психологічного та соціального рівнів. Психічне здоров’я це не тільки
відсутність психічних порушень, а й внутрішній особистісний ресурс, завдяки якому людина
переживає у своєму житті різні стресові ситуації. До критеріїв психічного здоров’я,
визначених ВООЗ, належать: усвідомлення та відчуття безперервності, постійності та
ідентичності свого фізичного та психічного «Я»; відчуття постійності та ідентичності
переживань в однотипних ситуаціях; критичність до себе та своєї власної психічної
діяльності і її результатів; відповідність психічних реакцій (адекватність) силі та частоті
впливів середовища, соціальним обставинам та ситуаціям; здатність самокерування
поведінкою відповідно до соціальних норм, правил, законів; здатність планувати власну
життєдіяльність та реалізовувати заплановане; здатність змінювати спосіб поведінки залежно
від зміни життєвих ситуацій та обставин [1].
Особливу увагу важливо приділити психологічній рівновазі. Саме цей критерій є
найнеобхіднішим для адаптації особистості в соціумі та психологічної стійкості до
можливих стресів. До складових психологічної рівноваги належать: можливість розв’язання
внутрішніх конфліктів, стабільність емоційного стану.
Все своє життя людина перебуває у певному екологічному середовищі, яке впливає
на неї, і сама людина формує це середовище, будує його або руйнує. Від того, як людина
сприйматиме це середовище, як побудує свої стосунки з ним, залежатиме її психологічний
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стан. Відомо, що невдало побудоване екологічне середовище негативно впливає на
психічний стан людини. Сьогодні населення вдається до терапії мистецтвом, природотерапії,
аромотерапії, які широко використовують екологічні чинники для лікування психічних
захворювань, депресивних станів та загального поліпшення настрою.
Найбільший вплив на екологічну свідомість мають екологічні катастрофи та
екологічні кризи. Варто підкреслити, що від народження і дотепер людина піддається впливу
чинників навколишнього середовища таких як землетруси, урагани, пожежі, потопи, сонячні
затемнення, епідемії, техногенні катастрофи, атомна зброя, війни тощо. На сьогодні вплив
цих факторів значно зріс. Варто також зазначити, що оскільки будь-яка катастрофа
відбувається у певному середовищі, вона буде за своїм статусом екологічною катастрофою.
За винятком тих стихійних лих, що обходять стороною освоєні людиною території,
катастрофи викликають тотальне потрясіння життєвих окремих категорій населення та
суспільства в цілому. Окрім загибелі людей, вони призводять до зміни звичного життя
фізичні пошкодження, масові стреси.
Розглядаючи вплив радіації на психічне здоров’я особистості, важливо розуміти, що
лише високі дози опромінення можуть вплинути напряму на здоров’я людини. Так, у перші
години ліквідації аварії на ЧАЕС у людей, що отримали дозу 50 Бер, простежувалося нервове
збудження, страх, а потім – депресія. Вивчення розумового розвитку в дітей, які зазнали
внутрішньоутробного опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, показало, що інтелектуальний
індекс нижче 70 визначається у майже 6% дітей з уражених районів та у 2% дітей з
контрольних, не уражених районів. У таких випадках вченими простежуються специфічні
психологічні явища на постчорнобильському просторі. До цих явищ у першу чергу можна
зарахувати так званий «синдром чорнобильця», до якого належать: рентні настанови; позиція
«жертви»; відчуття втраченого здоров’я; «симптом евакуації»; «симптом винятковості»,
відчуття «втраченого майбутнього»; симптом безпорадності [2; 6].
Серед найпоширеніших чинників середовища життєдіяльності людини, які негативно
впливають на життя і здоров’я, це забруднення атмосферного повітря, що викликає
онкологічні та хронічні захворювання дихальних шляхів, алергії; розширення озонової діри,
що збільшує ризик виникнення раку шкіри; забруднення питної води, що веде до виникнення
епідемій та хімічних отруєнь; забруднення поверхневих водойм; забруднення ґрунту
відходами; забруднення харчових продуктів; використання ГМО [5].
Отже, сьогодні існує багато екологічних загроз, що спричиняють погіршення
фізичного й психічного здоров’я, загрожують генофонду нації. Погіршення стану
навколишнього середовища призводить до зростання екологічно залежної патології і
виникнення нових захворювань. Вагоме місце в попередженні екологічних викликів і загроз
повинна посісти екологічна освіта [3; 4; 7], спрямована на формування екологічної
свідомості, починаючи з дошкільного віку.
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Ефективність автоматизованого виробництва, гнучких виробничих систем,
робототехнологічних систем та комплексів залежить від транспортних і транспортнотехнололгічних засобів, які застосовані розробниками.
Огляд літературних джерел, проведені розробки та дослідження дозволяють зробити
висновок , що одними з найбільш ефективних засобів транспортування є вібраційні конвеєри
з електромагнітними приводами коливань, а особливо віброконвеєрами з еліптичними
траєкторіями коливань робочих органів. Зазвичай такі конвеєри будуються за три- або
чотиримасовими конструктивними схемами і пружними системами з плоских сталевих
пружин [1].
Розробки за двомасовими коливальними схемами виконуються з використанням
пружних граткових елементів. Структурна схема двомасового віброконвеєра з незалежними
коливаннями зображена на рис. 1. Робочий орган 1 і реактивна маса 2 з’єднані між собою
пружною системою 3,4 горизонтальних і вертикальних коливань, які створюються
електромагнітами 5,6, а конвеєр встановлюється на основу через опори 7 і віброізолятори 8,
розміщених в зонах найменших коливань конвеєра.

Рис.1 Структурна схема двомасового віброконвеєра з
незалежними коливаннями: 1- робочий орган; 2- реактивна маса; 3, 4- пружні елементи; 5, 6електромагніти; 7- опори; 8- віброізолятори.
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За структурною схемою рис.1 розроблені промислові зразки, один з яких зображений
на рос.2. Робоча маса конвеєра виконана у вигляді замкнутого контура з транспортуючим
лотком 1 розміщеним зверху і парою якорів горизонтальних коливань 2, якоря вертикальних
коливань 3 та кронштейнів 4 для закріплення граткових пружин 7. Реактивна
нетранспортуюча маса складається з електромагніта горизонтальних та вертикальних
коливань 5, корпуса реактовної маси 6 з кронштейнами для кріплення пружин 7 та накладних
пластин електромагніта. Маси з’єднані між собою двома гратковими пружинами 7. Між
масами встановлені гумові пружинні блоки 8,9, в зонах найменших коливань яких розміщені
стійки 10 з’єднані з основою 11. Конвеєр працює наступним чином. За подачі напруги від
мережі змінного струму частотою 50 Гц на котушки електромагнітів горизонтальних
коливань через одноперіодні випрямлячі, увімкнені протилежно, створюються гармонічні
горизонтальні антифазні коливання обох мас з частотою 50 Гц. За подачі змінної напруги цієї
частоти через одноперіодний випрямляч на котушку електромагніта вертикальних коливань
створюються вертикальні антифазні коливання мас частотою 50 Гц. За зсуву фаз між
складовими коливань (оптимальний кут зсуву складає ε= 60-90ᵒ, а зсув на кут ε = 60ᵒ можна
отримати використавши трифазну мережу змінного струму) коливальні маси описують
еліптичні траєкторії, що забезпечує ефективне вібротрансплортування, особливо у
безвідривних режимах [1]. Реверс вібротранспортування забезпечується зміною комутації
котушок або фазуванням (кут ε необхідно змінити на 180ᵒ).

Рис.2. Конструктивна схема конвеєра з незалежними коливаннями:
1лоток; 2- якір горизонтальних коливань; 3- якір вертикальних коливань; 4кронштейни; 5- електромагнітний віброзбудник; 6- корпус реактивної маси: 7- граткові
пружини; 8, 9- гумові пружні блоки; 10- стійки; 11- основа.
До недоліків пристроїв виконаних за три- і чотиримасовими схемами відносять
складність їх конструкцій та неможливість досягненняя повної віброізоляції. До недоліків
двомасових конструкцій з гратковими пружинами відносяться складність у виготовлені
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граткових пружин, неможливість за налагодження конвеєра змінювати частоту власних
вертикальних коливань та можливість недопустимого збурення антифазних коливань обох
мас за несуміщення центрів мас, центрів жорсткості пружних елементів та прикладання
зусилля віброзбудників не по центру мас.
Усунення цих недоліків досягається застосуванням у якості пружної системи блоків з
комбінованих плоских пружин (рис.3).
Конвеєр оснащується двома блоками (для протяжних конвеєрів застосовують чотири,
шість і більше блоків). Особливістю блоку є застосування двох пар рознесених плоских
пружин 1,2 розміщених у вертикальних площинах, які дозволяють реалізувати горизонтальні
коливання і двох пар рознесених плоских пружин 3, розміщених у горизонтальних
площинах, які реалізують вертикальні коливання. Кінці блоків пружин 1,2 жорстко з’єднані з
кінцями блоків пружин 3. Центральні частини пружин 1,2 приєднані до коливальних мас m1,
m2. Центральні частини пружин 3 з’єднані між собою стяжками, під якими встановлені
віброізолятори 4. Повна віброізоляція коливань досягається підбором жорсткостей пружин
Сі і відповідно товщин аі і ширин bі, чим забезпечується зрівноваження зусиль G і N

Рис.3. Конструктивна схема комбінованої пружної системи (блоку):1,2- пружини
горизонтальних коливань, 3- пружини вертикальних коливань, 4- віброізолятор.
горизонтальних і вертикальних коливань, які створюються електромагнітними
віброзбудниками.
Застосування у віброконвеєрах пружинних блоків (рис.3) забезпечує просте
налагодження на необхідні власні частоти горизонтальних і горизонтальних коливань та
недопущення виникнення кутових коливань мас і значно спрощує та здешевлює
конструкцію. Конструювання віброконвеєрів з запропонованими блоками дозволяє
створювати протяжні вібраційні конвеєри з незалежними коливаннями.
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ПІДБІР СКЛАДУ САМОНАПРУЖЕНОГО БЕТОНУ
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Український державний університет залізничного транспорту
Биченок І.В.
аспірант
Український державний університет залізничного транспорту
В дослідженнях сталебетонних елементів з ядром з напруженого бетону було
зазначено, якщо забезпечено необхідний рівень попереднього напруження бетону, тобто на
рівні певного ефективного значення, яке залежить від конструктивних та міцнісних
параметрів елементу конструкції, то в граничному стані можливим є повне використання
міцнісних властивостей сталі, а бетонне ядро працює в умовах тривісного напруженого стану
при стиску з екстремальними значеннями поздовжнього та радіального напруження. Тому є
необхідність дослідити різні склади самонапруженого бетону для досягнення цієї мети.
Було виготовленні три серії призм: перша серія виготовлялась за методикою [1] зі
складом на 1 м3: напружений цемент(портландцемент М400 – 83%, глиноземистий цемент
ГЦ-40 – 10%, гіпс будівельний – 7%) – 496кг; пісок річковий – 875 кг; щебінь фр. 5 - 10 –
1250 кг; вода – 250 л; друга серія призм виготовлена за технологією ТМ “MAPEI” зі складом
на 1 м3: портландцемент М400 – 562.5 кг; пісок річковий – 875 кг – 875 кг; щебінь фр. 5 - 10 –
1250 кг; вода– 250 л (до бетону додавалися наступні добавки: Dynamon SR3 – 5.625 кг;
Mapecure SRA – 6.25 кг; Expancrete – 37.5 кг); третя серія призм бетон підібраний згідно з [2]
з добавками ТМ “MAPEI” зі складом на 1 м3: портландцемент М400 – 496 кг; пісок річковий
– 875 кг; щебінь фр. 5 - 10 – 1250 кг; вода– 250 л (до бетону додавалися наступні добавки:
Dynamon SR3 – 4.117 кг; Mapecure SRA – 4.569 кг; Expancrete – 27.5 кг).
Випробовування на самонапруження проводилися згідно з методики яка наведена у
[3].
За результатами випробовування було отримано данні які приведенні в табл 1-3
Таблиця 1 Результати вимірювання першої серії призм
Доба

Показання індикатора

Δ

Самонапруження
𝑅𝑏𝑠 , МПа

1
1
2
3
4
5
6

2
0
0.015
0.021
0.03
0.037
0.04

3
0
0.03
0.042
0.06
0.074
0.08

4
0
0.1575
0.2205
0.315
0.3885
0.42
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1
7
10
14
28
Доба
1
2
3
4
5
6
7
10
14
28
Доба
1
2
3
4
5
6
7
10
14
28

Продовження табл. 1
2
3
4
0.042
0.084
0.441
0.06
0.12
0.63
0.078
0.156
0.819
0.095
0.19
0.9975
Табл. 2 Результати вимірювання другої серії призм
Самонапруження
Показання індикатора
Δ
𝑅𝑏𝑠 , МПа
0
0
0
0.001
0.002
0.0105
0.0025
0.005
0.02625
0.003
0.006
0.0315
0.0035
0.007
0.03675
0.004
0.008
0.042
0.005
0.01
0.0525
0.006
0.012
0.063
0.007
0.014
0.0735
0.01
0.02
0.105
Табл. 3 Результати вимірювання третьої серії призм
Самонапруження
Показання індикатора
Δ
𝑅𝑏𝑠 , МПа
0
0
0
0.008
0.016
0.084
0.011
0.022
0.1155
0.015
0.03
0.1575
0.019
0.038
0.1995
0.02
0.04
0.21
0.023
0.046
0.2415
0.028
0.056
0.294
0.033
0.066
0.3465
0.047
0.094
0.4935

За результатами випробовувань побудовані графіки набору самонапруження які
представлені на рис 1.

Рис. 1 Графіки набору самонапруження
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За результатами експериментальних досліджень встановлено що перша серія призм
відповідає марці по самонапруженню Sp 1.2 і є самонапруженним бетоном друга серія призм
не відповідає не одній із марок по самонапруженню із за великого вмісту портландцементу,
третя серія призм відповідає марці по самонаруженню Sp 0.6 і є безусадковим бетоном.
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3. Посібник до СНиП 2.03.01-84. Посібник з проектування самонапружених
залізобетонних конструкцій (до СНиП 2.03.01-84). [Чинний від 1985-05-08]. Москва, 1986.
49с. (Інформація та документація).
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ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ
ХВОРОБИ (COVID-19)
Галупа Адріана Олегівна
студентка Білгород-Дністровського
економіко-правого фахового коледжу
ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі
Тема COVID-19 лишається актуальною як для здоров’я людей, так і організації
проведення навчального процесу. Характерною особливістю COVID-19 є здатність до
розповсюдження від інфікованих людей, які ще не мають ніяких проявів захворювання.
Вчені вважають що це могло стати причиною ще більшого зростання кількості хворих в
світі. Але завдяки карантину на весні в 2020 році з’явилася змога стримати пандемію в
майже всіх країнах світу, зокрема й в Україні, де його було введено вчасно. Зараз влада
послабила карантинні заходи порівняно з весною 2020 року. Однак головною запорукою
успішного проходження цього етапу є посилення контролю (і самоконтролю) за виконанням
вимог в умовах послабленого карантину.
В Україні 24 квітня 2020 р. було оприлюднено план поетапного виходу з карантину,
що складався з п’яти етапів , згідно з яким перший етап послаблення карантинних заходів
розпочався з 11 травня, другий - з 22 травня, а третій - з 1 червня 2020 р.
Однак офіційне послаблення карантинних заходів, настання літа і сезону відпусток
сприяло збільшенню кількості порушень правил дотримання карантину серед населення та
зростанню захворюваності на COVID-19 не тільки в Україні а і у деяких європейських
країнах.
Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» був
прийнятий 21.11.2020 року. Цими змінами в законодавстві ми можемо побачити як
намагається наша влада швидше припинити цю страшну епідемію, тому ми також маємо
допомагати нашій владі налагодити порядок в країни під час епідемії.
Всі міністерства нашої держави стараються вжити якісь заходи для запобігання
інфекції, так були внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а
саме:
порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарнопротиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від
інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого
самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами»;
перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії
карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних
масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
ухилення від обстеження осіб, щодо яких є достатні дані про те, що вони хворі на
венеричну хворобу, або від лікування осіб, які були у контакті з хворими на венеричну
хворобу і потребують профілактичного лікування, продовжуване після попередження,
зробленого їм органами охорони здоров’я.
У різних країнах існують різні правила носіння маски під час пандемії. У багатьох
країнах світу введено багато карантинних заходів для припинення поширення
коронавірусної інфекції. Вийшовши на вулицю без маски в Гонконгу, Сеулі чи Токіо, ви
відчуєте себе «білою вороною», але в тій же Великій Британії, Білорусі, Росії чи Австралії
все одно цілком прийнятно ходити по вулиці з відкритим обличчям.
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Від початку карантинних заходів в країні слідчі поліції відкрили 35 кримінальних
проваджень: 21 за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо
запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України
та 14 - пов’язані з порушенням карантинних заходів. Також складено 3421 адміністративний
протокол за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про
адміністративні правопорушення, це показує наскільки людям байдуже у першу чергу на
своє здоров’я, а потім на здоров’я оточуючих його людей. Наприклад після прийняття закону
«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» в Києві поліцейські почали
ще ефективніше
контролювати дотримання карантину громадянами та суб'єктами
господарювання. Поліцейські проводять профілактичну роботу з метою необхідності
дотримання протиепідемічних заходів та роз’яснюють людям про нові санкції за порушення
карантинних обмежень.
Відповідно до вищезазначеного, можна дійти до висновку, що щоб якось приводити
цей закон в дію треба спочатку почати з себе, наприклад, дотримуватися цього закону, або
навіть елементарно - носити маску, щоб захистити себе та інших людей поряд з нами. За
перших симптомів звертатися до лікаря, мити часто руки з милом упродовж 20-ти секунд,або
користуватися антисептиком, уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ, уникати
дотиків до свого обличчя, термічно обробляти продукти. Та радити робити це своїм друзям
та родичам.
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Національний лісотехнічний університет України
Вступ. Технологія вакуумного йонно-плазмового напилення способом конденсації
речовини з йонним бомбардуванням (КІБ) широко застосовується у різних галузях. Вона
використовується не тільки у машинобудуванні, але і в електротехніці, харчовій, легкій
промисловості тощо і є одним із найперспективніших способів поверхневого зміцнення
інструменту, деталей та вузлів машин і технологічного оснащення. Це стало причиною
великої кількості досліджень в декількох напрямках, основними з яких є вдосконалення
конструкції установок для напилення, дослідження фізико-хімічних процесів під час
переносу матеріалу катоду на підкладку, покращення фізико-механічних властивостей та
експлуатаційних характеристик одержаних покриттів. В той же час ще недостатньо вивчені
процеси, що відбуваються під час контакту з деревиною інструменту та деталей з такими
покриттями. Очевидно, що перебіг цих процесів відрізняється від тих, що є в парі ”метал –
метал” внаслідок того, що деревина - це складний багатокомпонентний матеріал з
анізотропією властивостей як в осьовому, так і в радіальному напрямку. Важливими з цієї
точки зору є дослідження інтенсивності зношування та сили різання, що є основою для
визначення теплового балансу в зоні різання, а також розрахунку на міцність інструменту та
вузлів механізмів різання та подавання.
Матеріали й методи дослідження. Інтенсивність зношування зразків із сталі Р6М5 з
досліджуваними покриттями визначали ваговим способом під час моделювання процесу
різання зразків з деревини дуба діаметром 100 мм і висотою 25 мм на машині тертя МТ-68 за
методикою [1]. На зразки наносили покриття ТіN (в таблицях позначено як КІБ1), Ті+ТіN
(КІБ2), Ті-Ni-N (КІБ3), Ті-Ni-N + ТіN (КІБ4) [2].
Залежність головної складової сили різання Fz від елементів режиму різання
визначали за методикою [1] за допомогою динамометра ДК-600 в процесі точіння на
токарно-гвинторізному верстаті 1К62 дубової заготовки діаметром 180 мм прохідними
токарними різцями з досліджуваними покриттями.
Результати дослідження та їх обговорення. Результати досліджень з визначення
інтенсивності зношування показали (табл. 1), що вона зменшується в послідовності (Ті-Ni-N)
– (ТіN) – (Ті+ТіN) – (Ті-Ni-N + ТіN) при всіх варіантах співвідношення режимних параметрів
різання. Всі досліджувані йонно-плазмові покриття зношуються менш інтенсивно, ніж
незміцнена сталь Р6М5, в 1,5…6,6 рази, причому цей діапазон розширюється із зростанням
навантаження (1,5…5,8 для Р = 10 Н; 1,5…6,2 для Р = 20 Н; 1,7…6,6 для Р = 30 Н;). Для
швидкості різання така відповідність відсутня: найбільший діапазон підвищення стійкості
інструменту (1,5…6,6) характерний для V = 6 м/с.
Залежність Fz від швидкості різання визначали при постійних значеннях глибини
різання t = 0,75 мм і подачі S = 0,74 мм/об (табл. 2). З отриманих даних можна зробити
висновок, що значення Fz для всіх досліджуваних матеріалів зростає при збільшенні
швидкості різання до 15 м/с, а при V = 18,8 м/с різко спадає до значень, що відповідають V =
7,5 м/с. Якщо при швидкості різання 7,5 м/с і 18,8 м/с значення Fz практично не
відрізняються для всіх матеріалів, то при швидкостях 11,8 м/с і 15 м/с проявляється
результат нанесення йонно-плазмових покриттів: сила різання зменшується в 1,1…1,5 рази.
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Швидкість
різання
V, м/с
3
6
9
3
6
9
3
6
9

Таблиця 1 - Інтенсивність зношування зразків з покриттями
НавантаІнтенсивність зношування Ізн, мг/км
ження Р,
Р6М5
Р6М5+КІБ1 Р6М5+КІБ2 Р6М5+КІБ3 Р6М5+КІБ4
Н
10
0,460
0,220
0,164
0,245
0,098
10
0,075
0,033
0,022
0,049
0,013
10
0,011
0,005
0,003
0,007
0,002
20
0,965
0,426
0,352
0,535
0,223
20
0,243
0,101
0,058
0,135
0,039
20
0,100
0,056
0,037
0,068
0,027
30
2,505
1,019
0,684
1,255
0,492
30
0,850
0,305
0,252
0,448
0,128
30
0,250
0,109
0,078
0,144
0,046
Таблиця 2 - Залежність Fz від швидкості різання
Головна складова сили різання Fz

Частота
обертання
шпинделя,
об/хв

Швидкість
різання
V, м/с

Р6М5

800
1250
1600
2000

7,5
11,8
15,0
18,8

33
80
96
32

Р6М5+КІБ1 Р6М5+КІБ2 Р6М5+КІБ3 Р6М5+КІБ4
31
63
79
31

30
57
73
30

32
70
87
31

29
54
69
30

Залежність Fz від глибини різання визначали при постійних значеннях швидкості
різання V = 7,5 м/с (n = 800 об/хв) і подачі S = 0,74 мм/об (табл. 3). Якщо при мінімальних
заданих значеннях глибини різання 0,25 і 0,5 мм значення Fz практично однакові для всіх
матеріалів, то зі збільшенням глибини зростає різниця між незміцненим і зміцненими
різцями. При максимальній заданій глибині різання t = 1 мм сила різання у різців з
покриттями менша в 1,2…1,3 рази, що можна пояснити більшою швидкістю зростання
радіуса затуплення незміцненого різця по мірі заглиблення в матеріал заготовки.
Таблиця 3 - Залежність Fz від глибини різання
Головна складова сили різання Fz

Глибина
різання
t, мм

Р6М5

Р6М5+КІБ1

Р6М5+КІБ2

Р6М5+КІБ3

Р6М5+КІБ4

0,25
0,5
0,75
1

6
17
33
50

6
16
31
42

6
16
30
40

6
17
32
44

6
16
28
38

Залежність Fz від величини подачі визначали при постійних значеннях швидкості
різання V = 7,5 м/с (n = 800 об/хв) і глибини різання t = 0,75 мм (табл. 4). Сила різання
зростає для всіх досліджуваних матеріалів зі збільшенням величини подачі.
Проаналізувавши отримані результати, можна констатувати, що зміцнювальний ефект від
нанесення покриттів при різних значеннях подачі є мінімальний в порівнянні з їх впливом на
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зменшення Fz під час зміни швидкості та глибини різання – від 1,13 для S = 1,04 мм/об до
1,17 для S = 0,74 мм/об.
Таблиця 4 - Залежність Fz від величини подачі
Головна складова сили різання Fz
Подача
S, мм/об

0,28
0,52
0,74
1,04

Р6М5

Р6М5+КІБ1

Р6М5+КІБ2

Р6М5+КІБ3

Р6М5+КІБ4

11
17
33
36

9
16
30
34

8
15
29
33

10
16
31
35

8
15
28
32
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МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ ПОВЕРХНІ МЕТОДОМ
ЦИФРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Герасименко В.В.
канд. техн. наук, доцент
Проценко О.М.
старший викладач
Харківський національний університет будівництва та архітектури
На сучасному етапі ефективне рішення будь-яких наукових чи інженерних проблем
практично неможливе без побудови та аналізу геометричних моделей об’єктів, певних явищ,
процесів, тощо. Основна перевага саме таких моделей – адекватність і наочність, тобто
створювана модель із заданою точністю відображає характерні риси явища і разом із тим є
максимально доступною під час досліджень. Нерідко геометрична модель може мати
універсальний характер для просторів довільного числа вимірів і використовуватись для
розрахунку та досліджень різних явищ, процесів.
Процес формоутворення технічних поверхонь являє собою взаємодію інструмента
(формотворного елемента) і деталі (елемента або заготівки) у їхніх взаємовідносних рухах.
При моделюванні процесу формоутворення в якості моделі поверхні, що створюється, може
слугувати дискримінанта (до складу якої належить обрисна обгинаюча крива) сімейства, яке
створене рухом поверхні формотворного елемента щодо заготовки.
Мета вишукування – розробка теоретичних основ методології геометричного та
комп'ютерного моделювання формоутворення технічних поверхонь.
Досягнення мети дослідження вимагає вирішення наступних теоретичних і
прикладних завдань:
1 - досліджувати кримінанту та дискримінанту двовимірної поверхні й тривимірної
гіперповерхні при їхньому ортогональному відображенні на координатну площину
(гіперплощину); за результатами дослідження встановити нові геометричні закономірності в
розташуванні точок кримінант поверхонь (гіперповерхонь) щодо координатних площин
(гіперплощин), що містять координатну вісь, яка задає напрямок проектування;
2 - одержати математичні моделі сімейств, що обгинають, конгруентних ліній і
поверхонь для різних способів їх завдання на основі встановлених нових закономірностей.
З теорії сполучених поверхонь відомо, що поверхня заготовки після її обробки
формотворним елементом буде складатися тільки з однієї лінії, що обгинає, та належить до
сімейства поверхонь, - при виконанні певних умов. Однак, обрисна лінія, що обгинає, та
належить до сімейства поверхонь, не завжди збігається з реальною поверхнею, що отримано
після її обробки. Це може бути пов'язане з наявністю підрізів, перехідних кривих на окремих
ділянках профілю або выдбуватися з будь-яких інших причин. Тому поряд з розробкою
математичної моделі такої кривої, що обгинає, у процесі формоутворення доцільне
встановлення моделі реальної поверхні – обволікаючої. Для одержання моделі, що обгинає й
обволікаючої використовуються різні групи методів, що не мають єдиної методології їх
формоутворення.
Виробництво виробів у ряді галузей машинобудування пов'язане з технологічними
процесами формоутворення геометрично складних робочих поверхонь деталей. До таких
деталей ставляться шнеки, ротори гвинтових насосів, зубчасті колеса, інструменти
бурильних установок, робочі колеса турбін, компресорів і насосів, крильчатки вентиляторів і
компресорів, металорізальний інструмент і безліч інших деталей. Призначення умов
розмірної обробки таких деталей викликає необхідність вирішення безлічі технологічних і
конструкторських задач, що пов'язані з геометричним положенням оброблюваних поверхонь,
формотворних інструментів і їх взаємного переміщення. При цьому важлива роль
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приділяється дослідженню геометрії формоутворення при проектуванні різального
інструменту.
Удосконалення металорізальних інструментів, інтенсивний розвиток систем їх
автоматизованого проектування вимагає подальшого розвитку методів формоутворення
сполучених поверхонь. Усе це обумовлює необхідність розробки єдиної методології
дослідження процесів формоутворення технічних поверхонь, що використовує аналітичні,
чисельні методи, а також методи, пов'язані із застосуванням геометричного й комп'ютерного
моделювання.
Розкриття досліджуваної теми роботи передбачає розв'язання комплексу теоретичних
і практичних задач на основі застосування сучасних методів геометричного й комп'ютерного
полігонального та твердотільного моделювання.
Проведені теоретичні дослідження методологічних підходів до імітаційного
полігонального та твердотільного моделювання прямої і зворотної задач формоутворення
поверхонь, що засновані на можливостях сучасних Cad-Систем і мов програмування.
Результати досліджень надають можливість автоматизувати процес одержання обволікаючої
поверхні. Крім того, створювані твердотільні моделі дозволяють виявити можливі
відхилення їх форми від пробного екземпляру виробу з технологічних причин, а значить,
уникнути матеріальних, ресурсних і тимчасових втрат.
Розроблена методологія може бути використана як у навчальному процесі при
вивченні методів профілювання різального інструменту, так і при підготовці відповідних
навчально-методичних матеріалів.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЛАТФОРМИ
Герасимчук С.В.
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gerasimchuk_S@ukr.net
Циклова комісія викладачів фізико-математичних дисциплін
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка,
вул. Семінарська 29, м. Коростишів, Житомирська обл.
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Анотація. У статті охарактеризовано платформи та сервіси що забезпечать
дистанційне навчання. Розглянуто переваги та особливості функціонування платформ.
Здійснено аналіз та порівняння ресурсів для забезпечення двостороннього діалогу викладача
та студента в кризових умовах.
Ключові слова: платформа, сервіс, інтерфейс, освітній процес, плагін, дистанційне
навчання, інструмент.
Століття перманентної науково-технічної революції та соціальної динаміки потребує
відповідного рівня освіти. За останні роки розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій зробив актуальною проблему модернізації освітнього процесу. Суть такої
модернізації відображається переважно в концепції системи дистанційної освіти. Завдяки
мережі Інтернет, дистанційне навчання охоплює широкі верстви суспільства та стає вагомим
фактором у їх розвитку. Особливого значення така модернізація набула у період пандемії. На
даний момент проблемою удосконалення дистанційної освіти займаються усі фахові
навчальні заклади України.
За останні роки значно збільшилася кількість досліджень, присвячених дистанційному
навчанню та шляхам модернізації освітнього процесу загалом. Українські та зарубіжні вчені
працюють над удосконаленням сучасної системи освіти та оптимізацією інструментів та
платформ, що сприятимуть активному діалогу обох сторін освітнього процесу. Зокрема,
учені І.Г. Захарова, М.І. Жалдак, Д.Л. Константиновський, В.Я. Нечаєв, І.В. Роберт,
Тихомирова Н.В. та інші зробили свій внесок у обґрунтування проблем та можливих
напрямків створення функціонуючого освітнього простору навчального закладу та його
удосконалення.
Інформатизація освіти – одне з найактуальніших питань ХХІ століття. Система освіти
України, на даному етапі її розвитку, має на меті забезпечити відкриту систему комунікації
між викладачем та студентом за допомогою сучасних освітніх сервісів та інструментів.
Однією з платформ, що забезпечить оперативне об’єднання педагогів та студентів у
одну інтегровану та безпечну систему являється платформа Moodle. Платформа Moodle – це
безкоштовна ефективна система управління освітнім процесом, що надає широкий спектр
можливостей як для студентів, так і для викладачів.
Мережеві технології цієї платформи дозволяють студенту вибудовувати власну
траєкторію вивчення дисципліни. Варто помітити, що даний ресурс можна застосовувати не
лише для учнів шкіл та студентів, а й для підвищення кваліфікації працівників або ж бізнеснавчанні.
Moodle як освітня платформа має простий інтерфейс та широкий функціонал, що є
перевагою для новачків у мережі. В інструментарії викладача є: онлайн тестування, новини
та анонси подій, обмін повідомленнями, можливість завантаження файлів, дискусійні форми,
задача завдань, вікі тощо. Студенти отримують не менше інструментів: доступ до онлайнкурсів, бібліотеки, завдань, зручних календарів подій, анонсів подій тощо.
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У межах цієї платформи можна створювати авторські дистанційні курси, для яких
розробники створили велику кількість інструментів. Власні курси можна редагувати та
модернізувати елементи, а також додавати опитувальники до кожного елементу курсу.
Навчальні матеріали у вигляді текстів лекцій, завдань до практичних та лабораторних робіт,
книг, посібників, методичних розробок викладачі можуть додавати до кожного завдання, а
також надсилати у особисті кабінети студентів за допомогою особистих повідомлень.
Викладач має можливість швидко покращувати та оновлювати матеріали лекцій, практичних
робіт.
Спрощується і оцінювання знань студентів. Замість рахування «вручну», платформа
надає можливість автоматичного підрахунку результатів тестів, а також автоматичного звіту
щодо проходження курсу. Більше того, тести різних типів (GIFT, Aiken, Moodle XLS) також
можуть бути сформовані автоматично. Платформа Moodle є зручним інструментом для
організації дистанційного навчання.
Ще однією платформою, що значно спростить процес дистанційного навчання є
Google Classroom. Цей веб-сервіс доступний для кожного, у кого є обліковий запис в Google.
Це надасть можливість користуватися такими інструментами як Google Drive, Google
Classroom, Gmail, календар, нотатки та інші.
Онлайн-платформа для дистанційного навчання пов’язана у використанні з Google
Drive, Google Docs, Sheets and Slides тощо. З їх допомогою можна з легкістю організувати
стандартний навчальний процес через інтернет, створювати класи, навчальні групи, додавати
велику кількість студентів, завантажувати необхідні навчальні матеріали, відправляти
завдання безпосередньо студентам, організовувати тематичні зустрічі, перевіряти завдання
та оцінювати їх.
Освітня платформа Google Classroom отримує перевагу серед освітян за рахунок
простоти інтерфейсу та великої кількості інструментів, що можна використовувати
безпосередньо під час адміністрування курсів. Також, викладач може додавати студентів та
викладачів до курсів, паралельно плануючи освітній процес разом з колегами.
Календар, наявний на кожному обліковому записі значно спрощує роботу студентів,
показуючи загальну кількість запланованих тестувань чи подій. Студенти організовують
власне навчання плануючи виконання завдань відповідно термінів, заданих викладачами.
Викладачі, у свою чергу, контролюють виконання, оцінюють та перевіряють роботи
студентів безпосередньо на власному обліковому записі. Інформація про виконання завдань
постійно оновлюється. Результати оцінювання приходять кожному студенту індивідуально,
проте у викладача є доступ до загальної сторінки з балами.
Варто відмітити, що великою перевагою сервісу є її мобільний додаток. Він
доступний для iOS та Android пристроїв. Доступ до усіх курсів студенти матимуть навіть без
персонального комп’ютера чи ноутбука. За допомогою додатка користувач може робити
фото та прикріпляти їх до завдання, поширювати файли з інших додатків та мати доступ без
підключення до мережі Інтернет.
Moodle та Google Classroom мають спільну перевагу – можливість вставки плагінів та
покликань безпосередньо у завдання. Таким чином, викладачі урізноманітнюють завдання,
стимулюючи та мотивуючи студентів до їх виконання. Найдоступнішим інструментом на
даний момент є Learningapps.org.
Цей додаток користується популярністю серед викладачів та студентів. Він надає
можливість створювати інтерактивні завдання різних рівнів складності: кросворди,
вікторини, пазли, ігри, вікторини тощо. Додаток має нескладний інтерфейс, але велику
кількість можливостей для створення завдань.
Інструменти були вдало продумані розробниками. Серед них: блокнот (простий
текстовий редактор), дошка оголошень (додаткове забезпечення для розміщення
мультимедійного контенту: фото, аудіо, відео тощо), ментальна карта (простий у
використанні редактор ментальних карт, що можна застосовувати безпосередньо на
заняттях), календар (для створення розкладу у вигляді таблиці).

289

У Learningapps можна застосовувати як індивідуальну роботу так і залучати всіх
студентів курсу. Підготовані завдання та результати виконаних завдань відображатимуться
на обліковому записі вчителя.
Таким чином, дистанційне навчання та розроблені для нього платформи та сервіси
надають широкий спектр можливостей для обох сторін освітнього процесу. Варто пам’ятати,
що важливого значення тут набуває розробка відповідних методик навчання, які
використовують дистанційні технології, оскільки застосування додатків, платформ та
інструментів потребує наявності чіткої структури подачі теоретичної інформації та
належного наповнення.
Аналіз функціональних можливостей та інтерфейсу Moodle, Google Classroom та
LearningApps показав їх ефективність у організації та підтриманні продуктивного освітнього
процесу. Платформи та сервіси – це зручні та прості інструменти модернізації навчання, які
розширюють рамки традиційних освітніх методів, мотивують навчальну діяльність та
розкривають творчий потенціал як викладача так і студента.
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ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА
Гінцар В.А.
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У сучасному світі люди не можуть існувати без комунікацій, передачі та отримання
інформації, пізнання чогось нового шляхом спілкування. Мова має надзвичайно важливий
вплив на формування та розвиток кожного індивіда. Мовлення – це процес використання
людиною мови для контакту. Воно відіграє значну роль у розумовому розвитку особистості.
Спілкування збагачує кожного та всіх нас разом [3, с. 119].
Культура мовлення – грамотність побудови мови, лексичне багатство, виразність, яка
забезпечується експресивністю та тональною варіативністю, логічністю викладу думок та
мовленнєвою культурою особи: тону, темпу, динаміки звучання голосу, тембру, чіткої мови,
що вказує на внутрішню дисципліну та влучне використання фахової термінології. Відомий
вислів давньогрецького філософа Сократа звучить крізь роки та століття все так же
впевнено: «Скажи щось, аби я тебе побачив». Ця фраза означає те, що високий рівень
культури мовлення, зокрема професійного, є найкращим показником загальної культури
індивідуума.
Професійна культура мовлення менеджера передбачає обмін думками в певній галузі.
Вона містить компетентність у знанні фахової термінології, особливостей сфер
функціонування стилів, уміння працювати з діловими паперами, навички аналітичного
мислення, грамотність під час комунікацій, обізнаність у невербальних видах спілкування.
Професія менеджера (французьке «manage» означає «керувати») передбачає
володіння високим рівнем культури мовлення. Культура спілкування є складовою частиною
культури. людини загалом. Вона, як і будь-яка інша культура, включає сукупність знань про
спілкування [3, с. 121]. Головною особливістю цього спілкування, звичайно, є взаємодія між
менеджером та клієнтом чи працівником. Від того, як буде розмовляти адміністратор,
управлінець, розпорядник або заступник з іншими людьми, залежить результат поставленої
перед собою мети.
Здебільшого спілкуванню управлінців притаманний офіційно-діловий стиль. Як
зазначає О. Й. Лесько зі співавторами: «Ділова комунікація є своєрідною формою контактів і
взаємодії людей, що показують не лише самих себе, але й свої підприємства. Вона містить
обмін інформацією, пропозицією, вимогами, поглядами, мотивацією з метою розв’язання
труднощів як усередині організації, так і за її межами, а також укладення договорів та
встановлення інших відносин між підприємствами, установами, організаціями» [1, с. 75].
Неодмінною умовою успіху комунікацій менеджера є дотримання усіх аспектів
культурного мовлення, які характеризуються:
1.
Правильністю, для якої притаманна: точна вимова звуків та звукових
комплексів, правила наголошування слів, лексико-фразеологічна, граматична, синтаксична
нормативність, написання відповідно до правописних і пунктуаційних норм.
2.
Точність, для якої притаманна ясність мислення, знання предмета мовлення та
зміст слова.
3.
Логічність, тобто внутрішня закономірність, яка відповідає законам логіки та
базується на знаннях реальної дійсності.
4.
Змістовність мовлення передбачає глибоке осмислення теми й ідеї мовлення.
5.
Доречність, що означає врахування ситуації мовлення, комунікативних
завдань, складу слухачів або читачів та їх емоційного стану.
6.
Багатство, тобто великий обсяг активної лексики.
7.
Виразність мовлення, яка забезпечується виразністю дикції й чіткістю вимови.
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8.
Чистота. Чистота мови характеризується правильним звучанням, вживанням
тільки літературно-нормативних лексем і словосполучень, правильністю граматичних форм
[2, с. 56 – 57].
Не можна не погодитись із думкою Зоряни Мацюк, яка зазначає, що одним із
показників високого рівня мовленнєвої культури менеджера є володіння професійною
термінологією та спеціальним лексиконом. Термін – слово чи словосполучення, яке виражає
чітко окреслене поняття певного галузевого напрямку: науки, культури, техніки, мистецтва,
суспільно-політичного життя [2, с.131]. Важливим чинником фахової мови менеджера є
вживання багатозначних слів: паронімів, антонімів, синонімів, омонімів.
Значущим є знання термінів-паронімів – слів, що мають схоже звучання та написання,
але зовсім різне лексичне значення. Наприклад: анотація (невелика характеристика змісту
статті або книжки) – нотація (догана людині, яка припустилась помилки); інформативний
(той, що наповнений якоюсь інформацією) – інформаційний (той, що містить або опрацьовує
інформацію).
Дуже часто фахівці роблять помилки під час уживання міжмовних омонімів – слів, які
мають однакове або схоже звучання та написання в українській та російській мовах, але
різне лексичне значення. Прикладами таких помилок є такі словосполучення: називаємо
по фамілії (замість на прізвище, а фамілія живе у селі); протягом неділі (замість тижня, а
неділя є днем тижня); відказуємо у послузі (замість відмовляємо, а відказуємо на
запитання).
Важливий показник низької мовленнєвої культури менеджера – уживання
тавтологічних словосполучень. Тавтологія – це повторення однакових або схожих за змістом
лексем. Гарним прикладом можуть бути такі сполучення слів: вільна вакансія – вакансія,
вірні рішення – правильні рішення, цікаві міроприємства – цікаві заходи, заходи по
покращенню – заходи для покращення та інші.
Ознакою невисокого рівня усного мовлення є недосконале знання культури
правильної вимови слів, тобто їх наголошування, наприклад: разо́м, бюрократі́я, фа́ховий,
ви́мога замість ра́зом, бюрокра́тія, фахови́й, вимо́га.
Неприпустимим для мовлення менеджера – уживання слів-суржиків. У професійному
спілкуванні немає таких підстав, аби вживати русизми, наприклад: приймати до уваги
(правильно: брати до уваги, адже приймати ми можемо щось або когось); бути правим
(правильно: мати рацію, адже фізично може знаходитись справа лише той, хто зліва від вас);
наздогнати упущене (правильно: надолужити прогаяне, адже ми не наздоганяємо нікого) та
інші.
Щоб краще розуміти один одного, фахівці цієї галузі повинні знатися на професійних
фразеологізмах. Нині спостерігається процес поповнення фразеологічних одиниць у
терміносистемі менеджменту. Прикладом можуть слугувати такі терміни-фразеологізми:
угода джентльменська – угода між установами в усній формі; почесні гості – іронічна назва
дорогих біржових товарів, які довгий час не мають попиту, але їх докучливо виставляють на
продаж; грошовий голод – один із виявів знецінення грошей на стадії гіперінфляції.
У поняття культури мовлення входить і поведінка мовця, або мовний етикет. Щодня
нам доводиться вітатися, прощатися з людьми, бажати успіху, вибачатися, співчувати
комусь, радити, просити, запрошувати. Етикет мовлення є тією сукупністю мовних засобів,
які регулюють нашу поведінку в процесі мовлення [3, с.108]. Увічливість, чемність,
уважність і стриманість – головні принципи мовного етикету. В українській мові є чимало
слів та словосполучень вираження ввічливості: добрий день, дякую, на все добре, ласкаво
просимо, вибачте мені, доброго здоров’я, хай щастить тощо.
Підсумовуючи сказане, хотілося б ще раз наголосити, що справжній менеджер
повинен володіти нормами сучасної мовленнєвої культури; знати фахову термінологію;
уміти здійснювати спілкування як вербальним шляхом, так і невербальним; розвиватися,
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читати спеціальну (фахову) літературу; уміти користуватися потрібним стилем під час
комунікацій, синтезувати та аналізувати інформацію; мати навички спонтанної комунікації.
Грамотне та логічне викладення своїх думок, вільне та точне оперування лексемами,
уникнення слів, які загромаджують основний зміст тексту, виразність та чіткість мовлення,
відпрацьована дикція, співмірність лексичних засобів та стилю викладу, відповідність між
темпом, інтонацією, гучністю голосу та жестами, мімікою – необхідні ази професійної
мовленнєвої культури управлінця.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ
НИМИ УЧНІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
Гладка Ірина Анатоліївна
НПУ імені М.П. Драгоманова, доцент
i.a.hladka@npu.edu.ua
Романюк Вікторія Леонідівна
НПУ імені М.П. Драгоманова, ст. викладач
vikaromanjuk@gmail.com
2020 вніс серйозні корективи у навчальний процес і примусив освітян шукати шляхи
ефективного навчання учнів і студентів в умовах дистанційного навчання. Тому ми, як
методисти, приділяємо багато часу пошуку технологій і можливостей досягнення мети:
навчитися і навчити вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою. Дана стаття
присвячена вивченню формування та вдосконалення іншомовної граматичної компетенції з
використанням текстових матеріалів.
Цією проблемою
займалися педагоги такі як Н.П.Бойко, О.І. Вовк, І.В.
Самойлюкевич, О.О. Смирнова, О.О. Карпенко, О.С. Красняник, Л.Г. Мудра, С.В.
Фурсенко,Черноватий Л.Г., С.Ф Шатілов, J. Allen, M. Finocchiaro.
Під вдосконаленням граматичної компетенції ми розуміємо поступове підвищення
рівня складності завдань з метою автоматизації студентів і учнів з граматичною структурою,
підвищення швидкості та якості виконання дій з нею та інтегрування даної граматичної
структури в мовлення тих, хто навчається.
Під час навчання граматичних явищ ми звертали увагу майбутніх вчителів не лише на
форму, але також на значення і використання введеного матеріалу і для того, щоб учні, яких
вони будуть навчати, мали зрозуміти мовні структури і пізніше використовувати їх, якщо
вони розуміють їх значення і функції. Для кращого ознайомлення з граматичною структурою
і її тренування майбутній вчитель повинен проаналізувати труднощі, які можуть спричинити
ці граматичні структури для учнів [3].
При підготовці майбутніх вчителів для ефективної роботи у школі у дистанційному
режимі ми вирішили використовувати текстові матеріали при роботі з граматичними
явищами. Адже, по - перше, тексти різних видів на уроках англійської мови – це ефективний
засіб навчання, який пожвавлює урок, робить його захоплюючим і приємним заняттям, а
особливо сприяє активізації граматичних структур і введенню їх в усне мовлення. По-друге,
майбутні вчителі повинні вміти підготувати учнів 9-11 класів до складання різноманітних
тестів. Відповідно ми проаналізували структуру ДПА і ЗНО і з’ясували, що завдання з
граматики побудовані у формі автентичних текстів таких стилів, як художній,
публіцистичний та науковий. Підсумкові текстові завдання ми завантажили в Moodle для
самоперевірки і отримання результатів одразу після проходження тестів.
Виходячи із зазначеного, ми розробили комплекс вправ на основі художніх творів, а
саме поезії, притчі та shortstories, публіцистичних статей та наукових текстів.
На основі існуючих у методиці загальноприйнятих критеріїв для створення вправ,
зокрема спрямованих на прийом і передачу інформації, ми виокремили різнорівневі вправи
для навчанні граматичного матеріалу і запропонували майбутнім вчителям комплекс вправ
для вдосконалення граматичної компетенції з використанням текстових матеріалів:
1) Вправа на впізнання.
2) Вправа на вибір граматичної структури.
3) Вправа на розкриття дужок.
4) Вправа на переклад з англійської мови на українську.
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5) Вправа на переклад з української мови на англійську.
6) Вправа «Знайди помилку».
7) Вправа на складання діалогу.
Кінцевою метою даного комплексу вправ було вміння правильно інтегрувати
граматичну структуру в мовлення та автоматизація дій майбутніх вчителів з граматичною
структурою. А в результаті перевірити ефективність вправ при навчанні учнів дистанційно
протягом проведення педагогічної практики on-line.
Наведемо фрагменти практичних занять, в яких можна побачити, як даний комплекс
вправ працює при вдосконаленні граматичних навичок Passive Voice з використанням притчі
та статті.
Фрагмент практичного заняття 1.
Відповідно до програми школи студентам пропонувався текст з теми «Social
relationships» з граматичним явищем Passive Voice, щоб вони змогли самі розібратися і мати
вже готовий матеріал для конспекту уроку, який знадобиться ім. протягом проходження
практики. Ми обрали притчу і поділили іі на абзаци. В кожному абзаці необхідно було
виконати різнорівневі та різнопланові завдання, які з кожним наступним абзацом
ускладнювалися.
T: Read the fable doing next tasks: find verb in Passive Voice, choose correct letter (a,b,c),
open the brackets, translate sentences, find mistake in one of the sentences
Evil
There is a poor and old hermit. Alms are given to him every day by the villagers. The hermit
had the habit of sharing his food with the beggars or needy people. Once an old woman's house a)
was reached b) was reaching c)had been reached by him. She was a cruel woman and a miser.
On asking for alms, some leftover food (give)by a women to the hermit. The next day hermit
went to her house for food once again. It (give) to him with a heavy women’s heart.
On seeing the hermit on the third day the old woman got irritated. Poison was mixed in rice
and was given it to him by an old women. The hermit reached his hut and was about to eat. Just
then a young man came and said, "I am hungry. Can you feed me something?" Відлюдник віддав
йому увесь рис.
Poisoned rice had been ate the young man and to the hermit's surprise he died instantly. The
young man was the old woman's son and had returned after a long journey of many days. So the
evil woman's plan resulted loss of own only son.
Evil Has an Evil End
T: Now your task is to make a dialogue in pairs using Passive Voice and conclusion of this
fable.
В результаті даного запропонованого комплексу вправ майбутні вчителі змогли
вдосконалити свої граматичні навички та вміння, адже під час складання діалогу вони
правильно будували речення та змогли грамотно висловити свої думки. Використання тексту
розвинуло навичку роботи з граматичними структурами в тексті.
Фрагмент практичного заняття 2.
Відповідно до програми майбутнім вчителям пропонувався текст з теми «My family
and friends» з граматичними явищем Conditional Sentences. Ми обрали публіцистичну статтю
«How to have a great relationships with parents», і поділили іі на абзаци. В кожному абзаці
студентам необхідно було виконати різнорівневі та різнопланові завдання, які з кожним
наступним абзацом ускладнювалися.
T: Read an article doing next tasks:choose correct letter (a,b,c), open the brackets, translate
sentences, find mistake in one of the sentences.
1. RESPECT EACH OTHER
If you a) don’t have b) won’t have c)haven’t mutual respect to parents, any relationship
will be an unhappy one. People who respect each other: a) value each other's opinions, b) listen to
each other, c) disagree without screaming or insults.
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2. COMMUNICATE: Your parents want to know what's going on in your life. If you (keep)
them in the dark they (know) when you need their help or whether they can trust you. Tell them
what you're up to, share your thoughts and feelings with them, and seek their advice for your
problems
3. BUILD TRUST: Trust is your key to freedom. If you (be) honest and responsible you will
built trust with your parents. Honesty means you don't lie or manipulate. Responsibility means you
are reliable and can be counted on to use good judgment. If your parents( trust) you, they (say)
“yes”a lot easier "yes."
These guidelines work both ways. Якщо батьки порушують це право, поговоріть з
ними.Pick a time when you are both calm and feeling good toward each other (never when you're
angry)..
Unfortunately, these guidelines don't always work. If we controlled what we do we would
transform a bad relationship into truly helpless. Since we can only control what we do, and not
what our parents do, sometimes we are truly helpless to transform a bad relationship. If this is the
case, will try to use these guidelines to at least improve things a little, will talk with a trusted adult
who may be able to help you.
T: Now let’s work in pairs. Imagine that one is a journalist and another one is a mother.
Talk about family relationships using I, II, III Conditional sentences.
В результаті даної вправи учні розвинули та вдосконалили вміння швидше обирати
правильну граматичну структуру, якісніше виконувати поставлене завдання. Учні 11 класу
навчилися ставити коректно питання та давати на них відповідь, використовуючи умовні
речення. Тобто, мета даних вправ була досягнута.
У процесі пробного навчання під час проходження асистентської практики було
підтверджено ефективність запропонованих вправ для студентів 1 курсів, які будуть
вчителями англійської мови. Адже мету було досягнуто, студенти могли грамотно
висловлювати свою думку, використовуючи вивчену граматичну структуру та зрозуміли, як
правильно готувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та практично
застосовувати вправи в текстах на вдосконалення граматичних навичок.
Список літератури:
1. Вовк О.І. Формування англомовної граматичної компетенції у майбутніх учителів в
умовах інтенсивного навчання. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук. – К: 2008. – С.8.
2. Скляренко Н.К. Методика формування іншомовної граматичної компетенції в учнів
загальноосвітніх навчальних закладів//Навчання іноземних мов у загальноосвітніх
навчальних закладах. – 2010, № 4. – 25 с.
3. Скляренко Н.К. Систематизація і повторення іншмовного граматичного матеріалу в
основній і старшій школі // Іноземні мови. – 2005, № 2. – С. 3-7.
4. https://English-for-students.com
5. https://studymoose.com
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ОКСИДАЦІЇ
ЧАДНОГО ГАЗУ НА КАТАЛІЗАТОРАХ ГРУПИ Fe2O3
Глуховецький Т.А.
магістр кафедри прикладної математики
Гнатів Л.Б.
к.ф.-м. наук, доц. каф. обчислювальної математики та програмування
Національний університет «Львівська політехніка»
На сьогодні, світову увагу прикуто до проблем екології. Такі речі, як глобальне
потепління, спричинене забрудненням повітря відходами продуктів горіння, є головною
метою досліджень багатьох науковців за останній час. Тенденція зростання середньорічної
температури на Землі пов'язується зі збільшенням кількості у атмосфері “парникових газів”,
серед яких є і чадний газ.
Проблему зменшення CO у атмосфері можна вирішити доокисненням його на
поверхні каталітичних нейтралізаторів, що зменшує кількість СО у відпрацьованих газах.
Чадний газ реагує на поверхні розігрітого каталізатора з киснем, що міститься у вихлопних
газах, тим самим підтримуючи робочу температуру каталізатора.
Доволі популярною у ролі матеріалу для каталізаторів такого типу є платина, також її
різні сплави, наприклад з іридієм. Не мало уваги прикуто до каталітичих властивостей
золота. Проте, існують дослідження [1], які вказують на те, що каталізаторами можуть
виступати й інші метали та їх похідні, як от Fe2O3.
В загальному виділяють два основні механізми реакції оксидації чадного газу на
каталізаторах – Ілеї-Рідеаля та Лангмура-Гішелвуда[2]. Принципово ці механізми
відрізняються тим, що у першому лише один реагент є адсорбований на каталітичній
поверхні, а у другому – обидва реагенти адсорбуються та реакція відбувається лише з
адсорбованими частинками.Для визначення моделі для Fe2O3 використані дані,отриманіу[3].
У цьому експерименті було досліджено реакцію оксидації кисню методом ізотопного
маркування( Isotopic labeling). Цей метод полягає у тому, що у реакції присутні два різні
ізотопи кисню — 18Oта 16O . У даному експерименті на каталізатор Fe2O3 подавався потік
газів C16O та 18O2 . Ізотоп 16O присутній спочатку у самому каталізаторі, та у чадному газі.
Ізотоп18O подавався лише у формі газу. Даний підхід дає змогу більш наочно побачити
стадії проходження реакції та зробити висновки про перебіг тих чи інших стадій, аналізуючи
вихідний потік з реактора. Дане дослідження проводилось за температури 2600С .
Дані цих експериментів вказують на те, що оксидація чадного газу на каталізаторі
Fe2O3 слідує механізму, описаному Ілеї-Рідеалем, що підтверджується деякими науковими
дослідженнями [4]. Проте, все ще тривають дискусії відносно механізму цієї реакції. Саме
для реакції окиснення чадного газу механізм Лангмура-Гішелвуда підходить більше з
фундаментальної точки зору [5].Проте, опираючись на дані експерименту, для подальших
досліджень використано модель Ідеї-Рідеаля.
Модель Ідеї-Рідеаля для даного каталізатора записується у схемі реакцій:
𝑂2
𝑘𝑎𝑑𝑠
(1)
𝑂2 (𝑔) + 2◇ ⇄ 2𝑂◇
𝑂
𝑘𝑑𝑒𝑠
𝑘𝐴
(2)
𝐶𝑂(𝑔) + 𝑂◇ ⇄ 𝐶𝑂2 ◇
𝑘𝐵
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𝐶𝑂

𝑘𝑎𝑑𝑠2
𝐶𝑂2 (𝑔) + ◇ ⇄ 𝐶𝑂2 ◇
𝐶𝑂
𝑘𝑑𝑒𝑠2
реагент
знаходиться
у
газовій

(3)

де
(g)
означає,
що
фазі,
◇−
вільна комірка на поверхні
Рівняння реакцій (1) та (3) відповідають за адсорбцію/десорбцію кисню та
вуглекислого газу відповідно, рівняння (2) відповідає за перетворення чадного газу у
вуглекислий.
Провівши стехіометричний аналіз реакцій та ввівши наступні умовні позначення (4)
отримаємо систему диференціальних рівнянь (5) , яка описує модель.
𝑂2 → 𝜃1 ;
𝐶𝑂 → 𝜃2 ;
𝐶𝑂2 → 𝜃3 ;
(4)
◇ → 𝜃4 ;
𝑂◇ → 𝜃5 ;
𝐶𝑂2◇ → 𝜃6 ;
𝑑𝜃1
𝑂2
𝑂
= 𝑘𝑑𝑒𝑠
𝜃52 − 𝑘𝑎𝑑𝑠
𝜃1 𝜃42
𝑑𝑡
𝑑𝜃2
= 2𝑘𝐵 𝜃6 − 2𝑘𝐴 𝜃2 𝜃5
𝑑𝑡
𝑑𝜃3
𝐶𝑂
𝐶𝑂
= 𝑘𝑑𝑒𝑠2 𝜃6 − 𝑘𝑎𝑑𝑠2 𝜃3 𝜃4
𝑑𝑡
(5)
𝑑𝜃4
𝑂2
𝐶𝑂2
𝐶𝑂2
𝑂
2
2
= 2𝑘𝑑𝑒𝑠 𝜃5 − 2𝑘𝑎𝑑𝑠 𝜃1 𝜃4 + 𝑘𝑑𝑒𝑠 𝜃6 − 𝑘𝑎𝑑𝑠 𝜃3 𝜃4
𝑑𝑡
𝑑𝜃5
𝑂2
𝑂
= 2𝑘𝑎𝑑𝑠
𝜃1 𝜃42 − 2𝑘𝑑𝑒𝑠
𝜃52 + 2𝑘𝐵 𝜃6 − 2𝑘𝐴 𝜃2 𝜃5
𝑑𝑡
𝑑𝜃6
𝐶𝑂2
𝐶𝑂2
{ 𝑑𝑡 = 2𝑘𝐴 𝜃2 𝜃5 − 2𝑘𝐵 𝜃6 + 𝑘𝑎𝑑𝑠 𝜃3 𝜃4 𝑘𝑑𝑒𝑠 𝜃6
Отриману модель можна досліджувати за різних початкових умов та різних
температур, перерахувавши при цьому коефіцієнти швидкостей реакцій за Ареніусом [6].
Модель було чисельно досліджено за параметрами з експерименту [3] та досліджено
за температур, що використовувались у експерименті. Зведені результати наведено на
рисунках 1 та 2.
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Результати чисельного моделювання показують узгодженість моделі з результатами
експерименту. В перспективі планується введення до системи рівняння температурного
балансу та дослідження температурних режимів. За результатами експерименту зазначається,
що на поверхні каталізатора існують дифузійні процеси.
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РОЗВИТОК СИРОВИННОЇ БАЗИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ - ОДИН ІЗ
СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Гнєдіч В.І.
ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ»,
викладач вищої категорії, викладач-методист
Останній десяток років будівельний ринок України має тенденцію до поступового
збільшення реалізації будівельної продукції, але в недостатній кількості, щоб збільшити
відсоткове значення в структурі ВВП України та збільшення його розмірів. Загалом в Україні
частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%, одною з причин цього є
зменшення капітальних інвестицій в будівництво. Спостерігається
також великий
будівельний бум і в сусідніх країнах –Литві, Білорусі, Молдові, а це в свою чергу створює
умови для експорту сировини та матеріалів. Розвиток господарства у цих країнах спонукає
до зростання обсягів будівництва доріг, шляхопроводів, житла, будівель, споруд та інших
об’єктів спеціалізованого призначення. В даний час ринок споживання багатий на
різноманітний будівельні матеріали. Щебінь є базовим продуктом для будівельної індустрії.
Реалізація будівельних проектів породжує все більший попит на щебінь, який із усіх
природних кам’яних матеріалів, що використовуються у будівництві, є основним
будівельним матеріалом. Щебінь входить до складу більшості будівельних матеріалів і
використовується на всіх будівельних об'єктах, починаючи від приватних будинків і
закінчуючи величезними інфраструктурними проектами.
Щебінь з природного каміння – неорганічний зернистий матеріал, який є продуктом
дроблення гірських порід, гравію й валунів, попутно добутих розкривних порід і порід, що
містяться у добутому матеріалі, або некондиційних відходів гірських підприємств по
переробці руд і неметалічних копалин інших галузей промисловості й наступного розсіву
продуктів дроблення. Даний продукт видобувають у кар’єрах гірських порід, а потім
дроблять на спеціальному устаткуванні, переробляючи у щебінь. Найпоширенішою і
найбільш вживаною гірською породою для виробництва щебеню є граніт. Основними
виробниками залишаються Вінницька і Волинська області. Велика кількість розроблених
кар'єрів в цих регіонах свідчить про величезні запаси граніту, а значить можливостей
розвитку видобутку.
Для виробництва щебеню придатні усі генетичні типи гірських порід. Переважно з
магматичних та частково метаморфізованих гірських порід використовують граніт,
гранодіорит, граносієніт, чарнокіт, мігматит та ін., які об’єднуються в загальну групу
“гранітоїди”. Крім того, щебінь виготовляють також з базальту та андезиту. Для виробництва
щебеню з метаморфічних гірських порід використовують кварцит, мармур, мармуризований
вапняк, доломіт, а з осадових – пісковик, вапняк. Поклади цих гірських порід знаходяться в
більшості регіонів України:
Закарпатська область – андезит, базальт, мармуризований вапняк, мармур;
Рівненська область – базальт, гранітоїди;
Житомирська область – гранітоїди, кварцит;
Київська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська,
Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька області – гранітоїди;
Луганська область – пісковик, вапняки;
Донецька область – гранітоїди, вапняки;
Виробництво щебеню в Україні є перспективною сферою в зв’язку збільшенням
попиту на нього. Щебінь використовують як у масштабному виробництві, а саме
виробництво асфальту, будівництво доріг, виготовлення залізобетонних виробів, ремонт та
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будівництво залізничних колій, так і для вирішення повсякденних питань – бетонуванні
полів, велосипедних доріжок, будівництво цоколів будинків.
Виділяють п’ять основних груп підприємств, що в своїй діяльності використовують
щебеневу продукцію:
– заводи залізобетонних виробів і конструкцій, домобудівні комбінати, виробники
товарного бетону;
– дорожньо-будівельні організації та організації, що займаються ремонтом й
обслуговуванням доріг – для влаштування покриттів і основ автомобільних доріг;
– організації з ремонту залізничної колії – баластовий шар залізничної колії;
– організації й підприємства, що надають послуги в області садово-паркової індустрії
й ландшафтного дизайну – для влаштування покриттів і основ для доріжок і площадок;
– організації, що виконують роботи, пов’язані із житлово-комунальним
господарством і благоустроєм територій – для влаштування покриттів і основ для
пішохідних доріг і площадок.
Лідером серед споживачів щебеню є галузь виробництва товарного бетону.
Виробники бетону розміщуються навколо крупних міст (в радіусі до 100 км), де
реалізуються великі будівельні проекти. Київ та столичний регіон є найбільшими
споживачами бетону – його тут споживається у 4-5 раз більше, ніж в будь-якому іншому
регіоні України.
Основний продукт в будівництві і як універсальний наповнювач, щебінь користується
великою популярністю на ринку України. Збільшення потреби щебню призводить до
інтенсивного зростання його виробництва.
На сьогоднішній день в Україні нараховується біля 300 підприємств, що виробляють
щебеневу продукцію, відповідно є різні фракції щебеню. Після кризи в країні, яка
спостерігалася в 2014-2016 рр., підприємства з виробництва (видобутку) щебню поступово
оновлюють технологічне обладнання, збільшують якість щебню (кубоподібного), який
користується великим попитом в сучасному будівництві. Протягом останніх 5-7 років у
значну кількість щебеневих підприємств було інвестовано кошти іноземних компаній (в
основному європейських). Виробництво щебеню в Україні можна класифікувати за
основними видами – гранітний щебінь, гравійний щебінь, вапняковий щебінь. Виробництво
гранітного щебеню полягає у подрібненні гірських порід, що залягають у природних
скельних масивах. Для цього масиви підривають шляхом вибухів для отримання гірської
маси та бутового каменю, які далі подрібнюють на дробарках та просіюють, розділяючи на
фракції за розміром зерен. Гравійний щебінь (гравій) отримують шляхом просіювання
кар’єрної породи. Він має нижчу міцність, ніж гранітний, але в той же час і нижчу
радіоактивність. Використовується такий щебінь для будівництва доріг, бетонів і
залізобетонних виробів. Вапняковий щебінь використовується переважно як подушка для
основи доріг при їх будівництві. Як правило, напрямки використання щебеню залежать від
спеціалізації підприємств, що їх використовують.
В останні роки збільшується ринок будівництва. Найбільше зростання ринку будівель
спостерігається в Києві та Київській області, а також у Львівській та Одеській областях;
серед ринку нежитлових будівель знизилося будівництво торгових будівель. Будівельний
ринок є значним споживачем щебеневої продукції, що дає можливість збільшувати обсяги
видобутку щебню, і, відповідно, збільшувати доходи компанії.
Найбільшим попитом на ринку України і сусідніх держав користується щебінь
фракцій 5-20 мм, рідше 5-10 мм, який використовується для виробництва асфальту, бетону і
залізобетонних конструкцій. Щебінь гранітний фракцій 20-40 мм, 40-70 мм також має
стійкий попит і використовується в будівництві і ремонті залізничних насипів, трамвайних
ліній, основ автомобільних доріг, при закладці фундаментів будівель і споруд, а також для
подрібнення на більш дрібні фракції щебню.
Найбільшими експортерами щебеню гранітного є:
ТОВ “Юнігран”
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ТОВ “Торговий Дім “Альтком”
ДП МОУ ККУ “Кварц”
ВАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр”
ВАТ “Старокостянтинівськийспецкар’єр”
ВАТ “Бехівськийспецкар’єр”
ЗАТ “Кіровоградграніт”
ВАТ “Ушицький комбінат будматеріалів”
ВАТ “Полонський гірничий комбінат”
ВАТ “Коростенський кар’єр”
Експорт для вітчизняних виробників щебеню привабливий за різними причинами.
Першим є те, що експорт – це можливість не платити ПДВ, а в деяких випадках – навіть
повертати. Наприклад, при експорті приблизно 60% продукції баланс по ПДВ нульовий –
експортер не платить і йому нічого не повинні повертати. По-друге – привабливість експорту
у вигляді платіжних умов і цін. Як правило, експортна продукція продається тільки по
передоплаті і прийнятним цінам.
На ринку щебеневої продукції України імпорт посідає незначні обсяги порівняно з
внутрішнім виробництвом. Аналіз імпорту будівельного каміння показує, що стабільно
зростає як обсяг, так і ціна в сегменті мармурової крихти, а також щебеневої продукції, яка
використовується для декорування, у саунах, для технічних виробів (фільтри, доломітовий
наповнювач).
Зважаючи на стрімке зростання темпів будівництва в Україні та у сусідніх країнах,
галузь виробництва щебеню має великі перспективи. Навіть вже сьогодні (особливо в літні
періоди) виникають моменти, коли споживачі щебеню в Україні відчувають гострий дефіцит
у зв’язку з тим, що його левова частка експортується до Росії (незважаючи на військовий
конфлікт), де зараз в розпалі реалізуються багатомільярдні федеральні програми будівництва
автодоріг. У подальшому, за прогнозами фахівців, передбачається зростання цін на щебінь
завдяки збільшенню попиту на нього, а також підвищенню залізничних тарифів на
перевезення.
Україна має великі перспективи щодо розширення мінерально-сировинної бази
кам’яних будівельних матеріалів. Крім використання запасів родовищ, що розробляються, в
найближчий час є перспектива залучити до експлуатації ряд розвіданих родовищ, з яких
понад 50 вже намічені до експлуатації. Важливою особливістю щебеневих родовищ є їх
зручне географічне розміщення недалеко від центрів капітального будівництва.
Також визначним є близьке розташування родовищ до залізничних ліній і
судноплавних річок.
Для того щоб стати конкурентоспроможним на ринку, все більше українських
компаній з виробництва щебеню приділяють особливу увагу новим технологіям і освоюють
передове обладнання: дробарки, грохота, автотранспортний парк спеціальних машин.
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ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ Т786С-ГЕНА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ NO-СИТАЗИ НА
ПЕРЕБІГ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У МЕШКАНЦІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Гніздюх Р.В.
Шманько В.В.
д-р мед. наук, проф.
Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
МОЗ України
Актуальність. Артеріальна гіпертензія (АГ) є одним з найпоширеніших захворювань
в усьому світі. Як свідчать епідеміологічні дані, 25% дорослого населення світу страждає від
проявів підвищеного артеріального тиску. За даними експертів ВООЗ 17,5 млн. осіб щороку
помирають від таких грізних ускладнень артеріальної гіпертензії як інфаркт міокарда та
мозковий інсульт. В Україні протягом останнього десятиліття епідеміологічна ситуація щодо
серцево-судинних захворювань та зокрема гіпертонії значно погіршилась. Так, згідно даних
МОЗ України близько 12 млн. населення мають встановлений діагноз артеріальної
гіпертензії, що становить близько 30% жителів країни. На сьогоднішній день підвищений
артеріальний тиск є не лише медичною, а й соціальною проблемою, оскільки призводить до
інвалідизації та передчасної смерті працездатного населення. Оскільки є безліч факторів
ризику розвитку артеріальної гіпертензії, в останні роки все більшу увагу наукової спільноти
привертає генетичний поліморфізм при даній патології. У багатьох дослідженнях доведено,
що поліморфізм так званих генів-кандидатів є чи не найвагомішою причиною розвитку
артеріальної гіпертензії, проте розбіжність у розподілі генотипів може суттєво відрізнятись у
різних етнічних групах, тому асоціація тих або інших поліморфних маркерів із розвитком АГ
не завжди збігається в різних популяціях.
Мета дослідження. Вивчити генетичні фактори пов’язані із розвитком АГ та їх вплив
на розвиток гіпертрофії задньої стінки лівого шлуночка у мешканців Тернопільської області.
Матеріали та методи дослідження. Нами було обстежено 34 пацієнта, що
знаходились на стаціонарному лікуванні у терапевтичному відділенні Козівської центральної
районної лікарні хворих на АГ II ступеня віком від 39 до 71 років. Середній вік
обстежуваних становив (53,6±8,7) років. Всі обстежені були розділені на 3 групи залежно від
носійства генотипів гена eNOS.
До першої групи було включено 11 пацієнтів з генотипом CC, до другої – 14 з
генотипом C/T і третьої – 9 з генотипом TT.
Окрім загальноклінічного обстеження, пацієнтам проводилось добове моніторування
артеріального тиску, ультразвукове дослідження серця та доплероехокардіографія:
співвідношення (E/A, у.о.).
Результати та обговорення. За результатами добового моніторування АТ нами
виявлено, що середньодобовий систолічний АТ (САТ) у першій групі становив (160,0±4,6)
мм.рт.ст., у другій – (149,1±3,21) мм.рт.ст., у третій – (145,3±4,12) мм.рт.ст., тоді як
середньодобовий діастолічний АТ (ДАТ) у обстежених першої групи був на рівні (94,0±3,2)
мм.рт.ст., другої – (90,1±2,98) мм.рт.ст. та третьої - (87,6±2,65) мм.рт.ст.
Аналізуючи дані ультразвукового дослідження серця ми з’ясували, що товщина
задньої стінки лівого шлуночка (ЗСЛШ) у пацієнтів першої, другої і третьої груп становила
(1,27±0,01) см, (1,23±0,01) см, (1,14±0,01) см відповідно. Виявлено достовірно більшу
товщину ЗСЛШ у хворих із С-алелем (СС+СТ генотип) над ТТ-генотипом на 10,2 (p<0,05) і
7,32 % (p<0,05) відповідно. Щодо діастолічної дисфункції міокрада, то вона спостерігалась в
усіх пацієнтів (відношення E/A було менше ніж одиниця). Так, у хворих першої групи
співвідношення E/A становило (0,82±0,02) у.о., другої – (0,87±0,03) у.о., третьої – (0,96±0,02)
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у.о., тобто вираженість діастолічної дисфункції була більша у носіїв С-алелю (СС+СТ
генотип) у порівнянні з ТТ-генотипом на 14,5 (р<0,05) та 9,4 (p<0,05) % відповідно.
Висновки. Таким чином нами встановлено, що у пацієнтів з артеріальною
гіпертензією, які є мешканцями Тернопільської області, наявність С поліморфізму Т786Спромотора гена ендотеліальної NO-синтази пов’язана з вищим середньодобовим рівнем САТ
та ДАТ, а також розвитком гіпертрофії лівого шлуночка та більшим ступенем вираження
його діастолічної дисфункції.
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СТАН ЗАХИСНИХ ФАКТОРІВ ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ НА ТЛІ
ТОНЗИЛОГЕННОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ
Годована Олеся Іванівна
(доцент, д. мед. наук)- кафедра терапевтичної стоматології ФПДО Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького
Бежук Юлія Андріївна
(асистент)- кафедра терапевтичної стоматології Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького
Вступ. Захворювання тканин ротової порожнини становлять складну і актуальну
проблему сьогодення. Важливим чинником в інфікуванні не лише тканин ротової
порожнини, але й глотки, виступає запальний процес у тканинах пародонту. Ротоглотка є
складним регуляторним органом і коли порушується мікробіологічна та імунологічна
рівновага, то це призводить до розвитку інфекційних та запальних захворювань.
Мета. Вивчити процеси формування хронічного запального вогнища в мигдаликах та
тканинах пародонту в результаті тривалої взаємодії інфекційного агента та імунологічних
порушень.
Матеріали і методи. Були обстежені 27 пацієнтів віком від 19 до 28 років обох статей.
Встановлювали ступінь запального процесу у мигдаликах та форму і ступінь патологічного
процесу в тканинах пародонту. Визначали імунологічний та мікробіологічний статус
порожнини рота та проводили індексну оцінку стану пародонта.
Результати. Серед виділених з мигдаликів мікроорганізмів представлені Str.
pseudopneumoniae, облігатні анаероби- Prevotella, Fusobacterium, β-гемолітичний стрептокок
групи А і Staf. Aureus. Серед патогенів, що зустрічались і в тканинах пародонту на тлі
катарального гінгівіту та генералізованого пародонтиту початкового ступеня виявлено
пневмококи, хламідії, гриби, найпростіші, а також анаероби Treponema denticola,
Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis. Імунологічне дослідження
дозволило виявити дисфункцію загального та місцевого гуморального імунітету. Внаслідок
зниження контролюючої функції клітинного імунітету, відбувалось зменшення кількості Тлімфоцитів та їх субпопуляцій, зниження секреторного IgA в ротоглотковому секреті, тоді як
сироваткова форма mIgA збільшувалась. Значення IgM практично не змінювались, а IgG
збільшувались. Поряд з цим слід зазначити,що підвищення IgG поєднувалося з високим
рівнем антистрептолізину-О, визначеного в сироватці крові хворих на хронічний тонзиліт.[1]
Також простежувалось збільшення кількості лізоциму (на 22,45%) в ротовій рідині. Найвищі
показники індексу PMA спостерігались при некомпенсованій формі хронічного тонзиліту,
найнижчі при його компенсованій формі.
Висновки. Тонзилогенна інфекція у поєднанні з інфекцією тканин пародонту
комплексно призводять до загальних і місцевих запальних та імунологічних змін. Це в свою
чергу, може бути причиною зниження захисних факторів локального імунітету, що
потенціюються агресивною анаеробною мікрофлорою.
Список літератури:
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ
Гома Ольга Анатоліївна
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Сидоренко О.О.
старший викладач
Нині триває процес рішення актуальних проблем економіки, зокрема реформування
фінансової звітності та бухгалтерського обліку, що зазнали значних змін та нововведень.
Фінансова звітність має важливе значення для складання статистики казначейського
виконання державного бюджету, статистики доходів та видатків державного бюджету і
статистики національних рахунків.
На даний час важливою ціллю є необхідність приведення фінансової звітності до
міжнародних стандартів. Чимало вчених присвятили свої наукові праці вивченню завдань та
проблем, що стосуються фінансової звітності, серед них є незадовільне виконання бюджету,
яке сьогодні включає:
- бюджетна заборгованість, система продовжує посилювати напруженість у
бюджеті;
- відсутні чіткі та повні правові стандарти, якими користуються учасники
бюджетного процесу;
- відсутня повна, точна та сучасна бухгалтерська інформація про державний
бюджет для виконання;
- відсутньо достатньо грошей, тому що державні витрати це стимули для хорошої
роботи;
- складна, трудомістка, неефективна система, спричиняє майбутні витрати на
баланс державного бюджету, оскільки бюджет позик залишається надмірним;
Найдоцільніше проаналізувати фінансову звітність за допомогою звіту про фінансові
результати. Аналіз планових та фактичних показників, а також відхилення подані у таблиці
1.
Таблиця 1 – Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2019 рік
Загальний фонд
фактична
сума
Стаття
план на
різниця (графа 4
виконання за
звітний рік
мінус графа 3)
звітний період
1
3
4
5
ДОХОДИ
Податкові надходження
787 710 899 400 737 521 321 453
-50 189 577 947
Неподаткові надходження

64 223 832 100

84 054 028 392

19 830 196 292

Доходи від власності та
підприємницької діяльності

50 054 247 100

67 352 598 994

17 298 351 894
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Адміністративні збори та
платежі, доходи від
некомерційної господарської
діяльності
Інші неподаткові
надходження
Доходи від операцій з
капіталом
Офіційні трансферти, з них:
від органів державного
управління
Інші надходження

3 796 232 900

3 977 239 751

181 006 851

10 373 352 100

12 724 189 647

2 350 837 547

105 798 100

154 456 643

48 658 543

8 157 285 500

7 954 410 196

-202 875 304

6 819 123 700

6 814 540 962

-4 582 738

15 082 207 300

50 149 125 804

1 955 583 204

908 391 357 700 879 833 342 488
-28 558 015 212
Усього доходів
Джерело: [2]
За 2019 рік спостерігаємо відхилення фактичних показників від планових за
податковими надходженнями та офіційними трансфертами. Таким чином, різниця між
плановими та фактичними доходами становить 28 558 015 212.
Першочерговим завданням реформування фінансової звітності є підготовка
високопрофесійних
фахівців
з
бухгалтерського
обліку.
Доцільна розробка державної програми та підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів,
фінансистів.
Одним із дієвих чинників, який здатен реалізувати програму переходу фінансової
звітності на міжнародні стандарти є співробітництво із аналогічними професійними
організаціями країн - членів Євросоюзу, які вже мають досвід впровадження МСФЗ і можуть
ним поділитись. Адже міжнародні стандарти фінансової звітності виступають на даний
момент ефективним інструментом підвищення зрозумілості інформації, яка розкриває
діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат,
оцінки активів і зобов’язань [1].
Однак, попереду ще багато роботи в напрямі реформування національного
бухгалтерського обліку та приведення фінансової звітності до міжнародних стандартів і
проведення цієї роботи вимагає подальших досліджень у різних напрямках.
Отже, удосконалення принципів складання, змісту форм фінансової звітності,
можливість додаткового розкриття інформації забезпечить підвищення її інформативності та
значення. Подальшими напрямками наукових досліджень є розробка шляхів розширення
інформаційного змісту, форм фінансової звітності для підвищення ефективності
управлінських рішень.
Список літератури:
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Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: сучасний стан та
застосування // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 8-9. – С. 88-100.
2. Державна казначейська служба України України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://www.treasury.gov.ua/ua. – Станом на 18.11.2020. – Назва з екрану.
3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99р. //
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Прозорова І.С.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
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Вступ. Історія фармакопеї є складовою частиною історії фармації. А історія медицини
і фармації, хімії та біології, у свою чергу, знайшла своє відображення в фармакопеях, в їх
історичній послідовності. Зміст кожного видання фармакопеї (грец. Pharmakon - ліки, poiеo роблю, «мистецтво приготування ліків») та інших аналогічних документів дає уявлення про
стан науки про ліки і особливості їх виробництва у відповідні періоди їх створення [1-4].
Метою дослідження є аналіз історичних аспектів становлення та розвитку
стандартизації лікарських засобів, створення і впровадження фармакопеї у стародавньому
світі.
Основний матеріал дослідження. За сучасним визначенням фармакопея – це збірник
загальнодержавних стандартів та положень, що нормують якість лікарських засобів [3]. Як
загальнодержавний кодекс, він обов’язковий для провізорів, лікарів, хіміків, а також усіх
людей, які залучені до створення ліків та їх використання. Фармакопеї почали
впроваджуватися у діяльність фармацевтичних закладів з XVIII століття.
Історія сучасної фармакопеї бере початок з глибокої давнини. Єгипет вважається
найдавнішою цивілізацією Стародавнього Сходу, де були зосереджені відомі в
стародавньому світі знання в галузі медицини, фармації та хімії. Відомості про арсенал
лікарських засобів (ЛЗ), які застосовувалися, свідчать про високий розвиток емпіричної
фармації в Стародавньому Єгипті. Так, у папірусі Г. Еберса (1500 р. до н.е.) є розділ «Книга
приготування ліків для всіх частин тіла». Ця історична пам’ятка хоч і не дуже зручна в
прочитанні - документ складається з 108 склеєних аркушів папірусу довжиною понад 20
метрів, проте дає можливість оцінити технології і номенклатуру виготовлення ЛЗ за часів
фараонів. У папірусі наведено близько 900 рецептів для лікування органів травлення,
дихальних шляхів, вуха, горла і носа, опіків і кровотеч, очних хвороб, шкірних, паразитарних
і багатьох інших, описані способи отримання з різних рослин соків і масел [2].
Форма рецепта приготування ЛЗ у давніх єгиптян була майже сучасна: часто ліки
складалися з основної речовини, допоміжної і коригуючої смак.
Перша китайська фармакопея «Травник Шень Нуна» з’явилася приблизно в Х ст. до
н.е. До неї увійшли описи 365 ЛЗ (порошки, пігулки, відвари, настоянки, пластирі), 240 з
яких були рослинного походження. Шень Нун продегустував кожну з рослин, а всі ліки в
своїй збірці розділив на три групи: 120 омолоджуючих неотруйних засобів, 120 тонізуючих
(їх прийом вимагав дотримання правил) і 125 токсичних (їх треба було приймати швидко і в
чітко визначених дозах). До останніх було віднесено кротонове масло, корінь аконіту,
чемерицю, шпанські мушки.
Країни античного світу, що розташовувалися в басейні Середземного моря, мали
значний вплив на становлення та розвиток медицини та фармації. Головними серед них були
Греція та Рим. У працях Гіппократа, Теофраста, Скрибонія Ларга, Діоскорида і Галена
закладені перші основи фармакопеї. Так, грецький термін єгипетського походження
pharmacon мав два значення: - ліки і отрута. Тому, розглядаючи проблеми регулювання і
стандартизації в фармації, необхідно згадати вислів Парацельса: «Все є отрута, і ніщо не
позбавлене отруйності; одна лише доза робить отруту непомітною». Ще у період
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стародавнього світу виникла необхідність в уніфікації й узаконенні способів приготування
ЛЗ, єдиних вимог до якості ліків, а також їх номенклатури.
Фармакотерапія, що знайшла відображення в «Corpus Hippocraticum» («Збірник
Гіппократа»), є основним джерелом відомостей про стан фармації в Стародавній Греції.
Зміст даного документа свідчить, що давньогрецькі лікарі виготовляли і застосовували як
прості, так і складні ліки. Кожен лікар мав свої запаси лікарської сировини, які зберігалися в
спеціально відведеному для цієї мети приміщенні - комори, такі приміщення грецькою мали
назву «apotheca», звідки і походить термін аптека. Інструменти лікаря, який виготовляв ЛЗ,
тоді були дуже примітивними, проте грецька фармацевтична наука стояла набагато вище
єгипетської. Для приготування ліків використовувалися різноманітні способи і речовини. У
збірнику наводяться докладні описи технології складних ліків, вказана кількість інгредієнтів,
зазначено способи дозування ЛЗ. Лікарі застосовували тверді, рідкі, м’які та газоподібні
лікарські форми.
Теофраст (Феофраст) (372 - 287 рр. до н.е.), улюблений учень і друг Аристотеля,
написав багато праць з ботаніки, і його по праву можна вважати засновником ботаніки як
самостійної наукової дисципліни. Не випускаючи з уваги практичних завдань, він приділяв
увагу таким питанням суто теоретичного характеру, як органографії і морфології рослин,
фізіологічне відправлення, географічне розповсюдження, залежність від топографічних і
кліматичних умов, їх систематика. Він створив першу класифікацію рослин: розділив
рослинний світ на дерева, чагарники, напівчагарники і трави, відрізняв наземну флору від
водної. Теофраст описав технічні прийоми обробки рослинних продуктів в інтересах
людини: як добувати деревне вугілля, смолу, прянощі, як користуватися рослинами в побуті,
як вони діють на організм людини, яке значення мають в лікарській практиці. Для нас
представляє значний інтерес робота Теофраста «De causis plantarum» («Дослідження про
рослини»), у якій описано близько 500 рослин з різних регіонів стародавнього світу.
Описуючи застосування трав при різних захворюваннях, Теофраст вказував, як їх
заготовляти і зберігати [4].
У 45 р н.е. Скрибоній Ларг, придворний лікар римського імператора Клавдія, написав
твір «Compositiones medicamentorum» («Приготування ліків»), де було представлено 271
рецепт від різних хвороб і яке можна вважати найдавнішим видом фармакопеї. Серед безлічі
засобів Скрибоній вперше описав опіум і навів різні типи фальсифікацій ліків, удосконалив
приготування теріаків.
Діоскорид Педаний (40 - 90 рр.) – автор праці з ботаніки «De materia medica» («Про
лікарські речовини») яка містить опис більше 1000 різних медичних препаратів, у тому числі
813 рослинного, 101 тваринного і 102 мінерального походження, і складається з п’яти книг.
Для багатьох речовин було зазначено місця поширення і знаходження, приведено синоніми
на різних мовах, описано способи добування і приготування ЛЗ, наведено відомості про ряд
хімічних процесів. Майже 1500 років, до відкриття Нового Світу, праця Діоскорида
вважалася основним і найбільш повним джерелом з ботаніки і фармакології. Діоскорид дав
цінні відомості про ряд хімічних прийомів (кристалізація, сублімація, перегонка), описав
способи отримання ртуті, мідного купоросу, свинцевих і цинкових препаратів і приготування
лікарських форм на основі цих препаратів (мазі, таблетки, розчини, свічки, пластирі та ін.)
[4].
З ІІ ст. н.е., протягом багатьох століть, аж до початку XVIII ст. роль фармакопеї
виконувала праця Галена «De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus» («Про
прості ліки, їх застосування та дозування»), в якій за алфавітом описано 473 ЛЗ рослинного,
тваринного і мінерального походження [1]. Гален (129 - 201 рр.), класик античного
лікознавства, автор близько 430 робіт з медицини, фармації, природознавства і філософії,
серед яких збереглося до нашого часу 130. Лікарі черпали з праць Галена знання з анатомії,
фізіології, терапії, гігієни, фармакології, акушерства, патології, дієтології, ембріології,
ботаніки та інших галузей медицини та фармації. Гален вважав, що лікар повинен
допомагати природі, оскільки природа сама лікує, а для забезпечення здоров’я необхідно
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користуватися принципами: «подібне - подібним» і «протилежне - протилежним». За дією,
Гален поділяв ЛЗ на три основні групи: прості - діють елементарними якостями холоду,
теплоти, вологості і сухості; складні - діють в залежності від різного поєднання головних і
побічних властивостей (гіркі, солодкі, кислі) специфічні - діють як спорожняючи, дратівливі
і ін.). Вперше ввівши поняття про діючі речовини, Гален вважається засновником науки
фармакології. Серед лікарських форм, які готував і застосовував Гален, відрізняли: порошки,
таблетки, мазі, пластирі, гірчичники, настої, відвари, розчини, мікстури, рослинні соки,
рослинні масла, вина, оцет, компреси, примочки, припарки, теріаки [2].
У своїх наукових працях Галеном наводиться близько 450 лікарських рослин, серед
яких 250 засобів тваринного і мінерального походження. За рахунок сумішей і складних
рецептів вченим було розширено лікувальний асортимент. Також Галеном введені вагові і
об’ємні відношення при виготовленні настоянок, екстрактів, відварів з рослин, на його честь
видатним вченим Парацельсом їм дано назву галенові і новогаленові препарати [4].
Висновки. Появі перших відомих фармакопеї передувала велика і довга робота
лікарів, аптекарів, хіміків, біологів, ботаніків. У Стародавніх Єгипті, Китаї, Греції, Римі,
працях Шень Нуна, Гіппократа, Теофраста, Скрибонія Ларга, Діоскорида і Галена були
закладені перші основи стандартизації ЛЗ, передумови створення і впровадження перших
фармакопеї. А з утворенням перших аптек почалося поступове відділення фармації від
медицини. Так, якщо раніше лікар поряд з лікуванням хворого сам готував ЛЗ, то поступово
відбувався розподіл праці. Лікар почав займатися тільки лікуванням, в процесі якого надавав
певні рекомендації з приготування лікарських засобів аптекарям і хімікам.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАЛУЧЕННЯ КОМАХ ДО ШТУЧНИХ ДЖЕРЕЛ
ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЕННЯ
Горбовий О.В.
асистент, магістр
Подільський державний аграрно-технічний університет
Михайлова Л.М.
к.т.н., професор
Подільський державний аграрно-технічний університет
Дубік В.М.
к.т.н., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
Розглянемо процес залучення комах до штучного джерела оптичного випромінювання
з урахуванням впливу спектральної щільності випромінювання джерела світла, чутливості
зорового апарату комахи, відбивної здатності фону і додаткового джерела світла, наприклад,
нічного.
Структурна схема основних енергетичних і інформаційних зв'язків процесу приведена
на рис. 1.[1,2]:

Рис. 1. Структурна схема основних енергетичних і інформаційних зв'язків залучення
комах
Джерело оптичного випромінювання з силою світла I (0) і спектральною щільністю
I  ( ) впливає на органи зору комахи із спектральною чутливістю m ( ) . Одночасно з цим
джерело світла освітлює дифузно відбиваючий фон із спектральним коефіцієнтом
віддзеркалення  ( ) .
Вплив світла нічного неба на комахах є зовнішнім обурюючим чинником з
параметрами: E0 – розсіяна опроміненість нічного неба залежно від хмарності; E0 ( ) –
спектральний склад опроміненості.
Аналіз досліджень показав, що величини мінімальної освітленості, що викликає
фототропічну реакцію комах в різних експериментах, значно розрізняються. Це пов'язано з
різною освітленістю місця існування комах під час проведення експериментів. Зоровий
апарат комах, і що особливо ведуть нічний спосіб життя, має високу контрастну чутливість,
що дозволяє реагувати на незначні зміни освітлення і забарвлення предметів. Величина
контрастної чутливості складає [2]:
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K пор 

Lпор
Lф

 0,01...0,05 ,

(1)

де Lпор – мінімальна яскравість об'єкту і фону, контрольована комахами;
Lф – яскравість фону.
Адаптований до темряви зоровий апарат комахи дозволяє орієнтуватися в просторі
при рівнях освітленості близько 0,0005 лк. При зміні освітленості, висока контрастна
чутливість забезпечується механізмами темнової і світлової адаптацій.
Під час польоту комаха фіксує джерело світла особливою зоною ока, що має високу
гостроту зору. Ця зона носить назву «фовеа» і служить комасі для зорової фіксації [3,4].
Точка зору фовеа складає близько 600.
Величина критичної відстані до джерела світла, при якому починається засліплююча
дія на комаха, що летить, може бути визначена з наступного виразу:

xкр 

І (0) А2  ( К пор  1)m A1 
 1 .

Е0 А3 
 2 A2


(2)

Для визначення критичної відстані, що визначає привабливість комах джерелом
світла, скористаємося спектральним коефіцієнтом віддзеркалення, приведеного в роботах
[3,4], спектральною характеристикою нічного неба [5], кривій відносній біологічній
чутливості яблуневої плодожерки [4,5].
Для приведення розрахунків необхідно усі використовувані спектральні
характеристики досліджуваних джерел світла [3], нормувати по наступній умові:
n
Уі і
,
(3)

S
i 1
де Уі – значення максимуму ординати на цьому інтервалі розбиття кривої і ;
S – площа криволінійної трапеції, обмежена цій кривій.
Після графічного обчислення в інтервалі довжин хвиль
  280...340 нм були
отримані наступні значення коефіцієнтів А1 ,
А2 , А3 :
- для люмінесцентної лампи ЛЭ-15: А1  0, 48 ; А2  1,9 102 ;
- для ламп типу ДРТ : А1  0, 2 ; А2  2,3 102 .
Коефіцієнт А3 враховує вплив на комахи зовнішніх джерел світла. Для ночі цей
коефіцієнт дорівнює : А3  3, 658 103 .
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Sociological sciences
FREE TIME OF A MODERN RESIDENT OF UKRAINE
Gordiichuk Oleksii
NTUU "KPI"
Free time is the part of non-working time that remains after immutable occupations (sleep,
food, commuting and back, household self-service, etc.) and is spent on recuperation, as well as on
physical and spiritual development of a person. Free time can be filled various types of activities,
such as: self-education, initiation culture, social and political activity, amateur performances,
communication of interests, playing sports. The social value of free time in a specific historical
setting a certain social system is determined by its size (volume), structure and content. Largest free
time in recent decades has increased several times, and now in the developed countries of the world
the question is about its further growth by reducing not so much working time, how much time
spent on various household needs (road, home labor, raising children, etc.). To a large extent on free
time various factors affect:
1. Cultural characteristics of the social group to which belongs to a person (religion,
traditions, customs, values and norms).
2. Social characteristics of a person (his material condition, gender, age, place of residence,
etc.)
3. The state of human health, which can significantly limit the choice of spending free time,
according to the type of activity and in terms of its duration, quality. Over the past 50 years,
spending free time by Ukrainians changed both in duration and by type of activity.
So the average length of free time has increased over the past 50 years for 1-1.5 hours. Such
a significant addition was achieved by reducing working week duration, improvement of living
conditions. On activities that people of the 70s did in their free time and people of our time have
significantly influenced technological progress and change in mentality. According to the Center for
Comparative Social of CESSI research, modern Ukrainians are mostly free time spent watching TV
in the past has been replaced computer. 50 years ago, in an era of huge scarcity, needlework
(sewing, embroidery, knitting, craft making, designing, etc.) was widespread and fashionable
hobby. The number of people playing has decreased in board games attending theaters, cinema,
sports events, libraries. Modern youth and adults do not want gardening, unlike their peers 50 years
ago. The number of radio listeners has dropped significantly, although the number of people who in
their free time listen to music has increased. Number of people there are slightly more people
involved in tourism. Changes in conducting free time have led to the fact that modern Ukrainians
spend their leisure activities are more passive than their grandparents 50 years ago. Ukrainians over
passive in comparison with the inhabitants of Western European countries. Big part of the European
population prefers to choose more active types of recreation: walking with friends and family,
gardening, playing sports, shopping and tourism.
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Pedagogical sciences
НАВЧАННЯ УСНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В 5-6 КЛАСАХ ГІМНАЗІЇ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ
Горошкін І.О.
Інститут педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник відділу навчання іноземних мов
Навчання усного спілкування - одне з найскладніших завдань у методиці іноземної
мови. Складність полягає в тому, що мовним матеріалом потрібно опанувати досконало й
користуватися ним як засобом спілкування.
Одним із ефективних підходів у навчанні усного іншомовного спілкування є
поступовий розвиток мовлення від окремих елементів до повноцінного спілкування шляхом
поступового збільшення кількості фраз. Дослідники проблеми зазначають, що на цьому етапі
навчання доцільно використовувати мовленнєві ситуації.
Мовленнєві ситуації – це комунікативні завдання, що моделюють різноманітні
життєві обставини й передбачають залучення учнів до різних видів мовленнєвої діяльності.
Ці завдання дозволяють учневі послідовно проводити інтелектуальні операції в процесі
роботи з інформацією: ознайомлення - розуміння - застосування. Ми розуміємо мовленнєву
ситуацію як методичний прийом, який містить сукупність умов, спрямованих на розв’язання
практичної життєвої проблеми. Прикметною ознакою мовленнєвих ситуацій є яскраво
виражений практико-орієнтований характер, для їх застосування є необхідним конкретний
лексичний інвентар. Глибоке усвідомлення ситуації поліпшує якість мовленнєвого
повідомлення, оскільки в кожному повідомленні відображено взаємодія об’єктивної
дійсності, мислення і мовлення. На уроках іноземної мови вчителі зазвичай моделюють
практичні мовленнєві ситуації, що дозволяють учням гімназії впевненіше відчувати себе в
повсякденному іншомовному спілкуванні. Доцільно враховувати такі складники: ситуація
спілкування (офіційна, неофіційна); адресат (кількість співрозмовників, тип їхніх відносин);
мета спілкування (спілкування, повідомлення, вплив). Наведемо кілька прикладів можливих
мовленнєвих ситуацій для розвитку навичок усного спілкування:
1)
Більш прості ситуації, в яких учень учень самостійно будує лише кілька
речень:
Привітайтеся з другом/подругою, вчителем.
Ви в громадському транспорті. Попросіть передати гроші за квиток, подякуйте
за допомогу.
2)
Більш складні ситуації, в яких учені вчаться самостійно будувати висловлення,
що складаються з кількох логічно пов’язаних фраз, повноцінні монологи та діалоги:
Розкажіть про свій улюблений вид спорту.
Подивіться прогноз погоди (для цього можна використати смартфон).
Розкажіть, які зараз погодні умови, температура повітря.
Обговоріть з другом/подругою останні фільми, які ви дивились.
Інший підхід до навчання усного мовлення – це перехід від ознайомлення з текстоммоделлю до складання власного висловлення. Текст-модель зазвичай надається учням в
письмовому вигляді для читання. При цьому бажано не лише читати тексту-модель, а й
прослухати його. Це допоможе учням краще зрозуміти фонетичні особливості іноземної
мови, принцип побудови фраз в усному мовленні. Текст має бути проаналізований на різних
рівнях: фонетичному: звертається увага на фонетичні особливості слів, а також на інтонацію,
наявну в тексті; лексичному: акцентується увага на лексемах, що викликають труднощі в
розумінні тексту; граматичному: розглядаються синтаксичні особливості речень, наявних у
тексті. Далі учням доцільно запропонувати ситуаційне завдання, пов’язане зі змістом тексту.
Для цього можна використати низку різноманітних запитань, відповіді на частину з яких учні
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знаходять у тексті. Для того, щоб дати відповіді на інші, їм доведеться застосовувати
життєвий і навчальний досвід та іншомовний лексичний інвентар.
Отже, використання мовленнєвих ситуацій в навчанні усного іноземного спілкування
є актуальним на всіх етапах навчання.
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО
ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ
Горошкіна О.М.
доктор педагогічних наук, професор
провідний науковий співробітник відділу профільного навчання
Інститут педагогіки НАПН України
Проблема підвищення ефективності уроку завжди перебувала в полі зору науковців і
практиків. Особливості організації й проведення уроку української мови відображено в
студіях О. Біляєва Н. Бондаренко, Н. Голуб, Т. Грубої, О. Горошкіної, С. Карамана,
І. Кучеренко, Т. Окуневич, С. Омельчука, М. Пентилюк, Л. Попової та ін.; української
літератури – у працях Н. Волошиної, С. Жили, О. Куцевол, Г. Токмань, А. Фасолі, В. Шуляра
та ін., зарубіжної літератури – А. Богосвятської, О. Ісаєвої, Ж. Клименко, Л. Мірошниченко
та ін.; трудового навчання – О. Коберника; фізики – В. Вовкотруба, О. Ляшенка, О. Прокази,
М. Садового, О. Трифонової, В. Шарко та ін. Однак сьогодні особливої актуальності набуває
проблема підготовки вчителя до проведення компетентнісно орієнтованого уроку, що
повинен сприяти саморозвиткові, самовдосконаленню, самореалізації особистості.
Аналіз наукових праць переконує, що ефективність уроку визначає результат активної
діяльності учнів, спрямованої на зміну особистісних якостей, формування ціннісних
орієнтацій, ставлень до себе, інших, довкілля; критерієм ефективності компетентнісно
орієнтованого уроку є особисте включення учня (учениці) в активну діяльність. «Виразними
показниками компетентнісного підходу є центральна позиція учня з його мотивами, цілями,
потребами, неповторним психологічним складом» [1, с. 44]. Учитель-предметник має
орієнтуватися передовсім на розвиток особистості, а не на досягнення нею певного
знаннєвого стандарту; на впровадження механізмів особистісного становлення учнів; на
спрямованість освітнього процесу на індивідуалізацію, функційність та ефективність
навчання. Маркерами компетентнісно орієнтованого навчання стають пізнавальний,
ціннісний, або ставленнєвий, та поведінковий показники, що засвідчують сформованість
предметних і ключових компетентностей учнів. Тож урок – не просто форма організації
навчання, а складний психолого-педагогічний феномен. У цій системі вимірів мету навчання
певного предмета визначає програма, а вчитель, орієнтуючися на загальну мету, визначає
конкретну мету кожного уроку: що учень повинен знати, уміти й застосувати в процесі
уроку та за його межами. З огляду на це зростають вимоги до підготовки й проведення
компетентнісно орієнтованого уроку.
Спостереження за освітнім процесом, анкетування вчителів-предметників, бесіди з
суб’єктами освітнього процесу, аналіз і синтез дидактичних студій уможливлюють
виокремлення основних вимог, до яких уналежнюємо: створення на уроці ситуацій,
максимально наближених до життєвих, ситуацій вибору, що потребують від учнів висунення
гіпотез, пошук варіантів розв’язання проблеми; застосування технологій, методів, прийомів
та засобів навчання, що спонукають учнів до самостійного здобування інформації, роботи з
нею; проблемний характер навчального матеріалу; добір дидактичного матеріалу, завдань,
що передбачають комплексну перевірку рівня підготовленості учнів, оскільки перевіряють
не рівень засвоєння знань з предмета, а інтегровані якості особистості, а також спонукають
учнів до пошуку нестандартних рішень, до аналізу власних рішень та рішень інших.
Дотримання означених вимог сприяє посиленню в учнів інтересу й мотивації до навчання.
Особливої актуальності в умова інформаційного суспільства набуває формування
вмінь учнів працювати зі складно організованою інформацією – перерваними, змішаними
текстами, що містять таблиці, діаграми, графіки, малюнки. Не це орієнтує й міжнародне
оцінювання якості освіти PISA, до якого Україна вперше долучилася 2018 року. Необхідно
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навчити працювати з текстами великого обсягу, після ознайомлення з якими учні й учениці
мають виконати завдання, що містять опис життєвої ситуації, вирішити яку можна,
застосовуючи інформацію з тексту. Це зумовлює зміну ролі вчителя-предметника, мети,
функцій і структури уроку. Учитель уже не є головним носієм інформації, він виконує
набагато складніші функції – організатора активної діяльності учнів, спрямованої на пошук,
осмислення, засвоєння, перероблення й застосування інформації; консультанта, певною
мірою психолога задля підтримання стійкої мотивації до навчання, а також створення на
уроці ситуації успіху для кожної дитини. У цьому контексті педагог має спланувати й
організувати активну діяльність учнів, навчити працювати їх самостійно і в команді.
Важливими складниками проєктування компетентнісно орієнтованого уроку стає
цілевизначення, добір змісту та його компетентнісне інтерпретування, що передбачає
визначення тих складників предметної і/або ключової (ключових) компетентностей, що
будуть формуватися або розвиватися під час уроку й добір завдань, спрямованих на це.
Тобто мета конкретного уроку, організація навчальної діяльності учнів значною мірою
залежать від того, які компетентності будуть формуватися.
Цілевизначення – процес, що передбачає визначення цілей усіх суб’єктів освітнього
процесу, їх узгодження, а в разі потреби й трансформування цілей учителя в цілі учня, адже
узгодження цілей якраз і полягає в тому, що вчитель може навчальні цілі трансформувати в
цілі діяльності учнів. І. Кучеренко називає цілевизначення основою проєктування сучасного
уроку. В умовах реалізації компетентнісного підходу перед учителем стоїть завдання
планувати урок так, щоб забезпечити оволодіння учнями низкою метапредметних умінь:
визначати мету навчання предмета загалом і цілі кожного уроку зокрема; співвідносити
власні дії із запланованими результатами. Учитель має підвести здобувачів освіти до
усвідомлення мети й завдань; учні, визначивши межі своїх знань, повинні побачити, яких
знань їм бракує для розв’язання тієї чи тієї навчальної або життєвої ситуації [2, с. 210]. У
педагогічній практиці доведено ефективність SMART-технології цілевизначення, що
передбачає узагальнення інформації, визначення термінів досягнення результатів, ресурсів,
що будуть задіяні в процесі досягнення цілей, а також об’єктивне оцінювання результатів
суб’єктів освітнього процесу. Сутність технології полягає у відповідності мети п’яти
критеріям: S (specific) – конкретність, M (measurable) – можливість вимірювати, A
(achievable) – можливість досягнення мети, R (relevant) – актуальність, T (time bound) –
обмеженість у часі.
У процесі підготовки до уроку вчителі-предметники мають передбачити досягнення
учнями і таких результатів: особистісних (формування стійкої мотивації до навчання,
усвідомлення важливості навчального предмета для саморозвитку тощо), предметних
(засвоєння певних відомостей відповідно до програми) та метапредметних (готовність і
здатність до інформаційно-пізнавальної діяльності, уміння продуктивно взаємодіяти в
процесі спільної діяльності суб’єктів освітнього процесу тощо). З урахуванням мети й
завдань уроку вчитель планує його структуру, добираючи зміст навчального матеріалу,
методи, прийоми й засоби, орієнтовані на формування певних компетентностей учнів, а
також визначає систему компетентнісно орієнтованих завдань.
Перед учителем стоїть ще одне нерозв’язане остаточно завдання – визначення
інструментів і процедур об’єктивного й оперативного оцінювання як процесу співвіднесення
реальних результатів із запланованими цілями. Погоджуємося з науковою позицією
Н. Голуб, що «Зміна освітніх орієнтирів, посилення психологічного компонента передбачає
залучення фахівців-психологів до процесу розроблення інструментарію з контролю й
оцінювання результатів навчальної діяльності учнів» [Там само, с. 77].
Отже, у процесі підготовки до компетентнісно орієнтованого уроку вчитель має
визначити компетентності, на формування яких буде спрямовано урок, його цілі та
структуру. Кожен етап уроку повинен бути спрямованим на досягнення поставленої мети.
Важливо дібрати навчальний матеріал, зорієнтований на розв’язання життєво важливих
завдань, а також обрати оптимальні методи, прийоми засоби навчання, що відповідають меті
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уроку та змісту навчального
процесу.

матеріалу, забезпечують діяльнісний характер освітнього
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На сьогоднішній день питання стратегічного планування управління
підприємствами стають дедалі важливішими. В умовах ринкових відносин в Україні вони
покликані забезпечити органічну єдність і ефективну взаємодію планування управлінням
підприємством та всіх економічних важелів і стимулів, організаційних структур
управління.
Планування охоплює всі найважливіші ділянки здійснення управлінської діяльності
підприємством, саме завдяки правильному плануванню управління підприємством в період
пандемії CОVID-19, можна максимально чітко і правильно везти беззбиткову діяльність, та
зберегти робочий стан ведення справ на підприємстві.
Стратегічне управління - це процес оцінки зовнішнього середовища, формулювання
організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на створення і утримання
конкурентних переваг, здатних забезпечити бізнесу прибуток в довгостроковій перспективі
[1].
Орієнтація стратегічного управління на визначення, обґрунтовування та реалізацію
довгострокових цілей організації розробкою відповідних стратегій дозволяє стверджувати,
що стратегічне управління є однією з форм реалізації цільового підходу. Це виявляється у
принципах стратегічного управління.
Принципи стратегічного управління - теоретичний фундамент, на базі якого
формуються основні його характеристики (властивості), що втілені у загальні правила та
положення, регулювальні процеси застосування варіантів стратегічного управління; а
також норми поведінки організації в цілому та окремих її членів, якими керуються
власники та менеджери у процесі розробки та реалізації стратегічних рішень у конкретних
умовах, сформованих у середовищі.
До основних принципів стратегічного управління належать: цілеспрямованість;
безперервність; теоретико-методологічна обґрунтованість форм і методів стратегічного
управління, системний, комплексний підхід до розробки стратегій та системи стратегічного
управління в цілому; наявність необхідної послідовності етапів; циклічність; унікальність
систем стратегічного управління конкретними підприємствами; використання
невизначеності майбутнього як стратегічних можливостей; гнучка адекватність систем
стратегічного управління змін і умов функціонування організацій; результативність та
ефективність.
Спільні складові стратегічного управління будь-якого типу такі: цілі, взаємозв’язок з
середовищем, стратегії, способи їх виконання та коригування. Спрощену схему
стратегічного управління зображено на рис.1. [1].
Беручи до уваги процес розвитку економічної науки науковцями доведено, що
планування є найбільш результативним, в різних надзвичайних ситуаціях, а зокрема в
ситуації сьогодення пандемії CОVID-19. Адже саме планування визначає спонукальні
мотиви і вимірювачі, об’єднані таким чином, що можна виявити шляхи досягнення
поставлених цілей, а також засоби, необхідні для оцінки їх розвитку. Загально визначено,
що саме стратегічне планування управління в період пандемії призначене забезпечити
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здійснення місії організації та досягнення її основних цілей, а саме платоспроможності
підприємства, та його рентабельності в період надзвичайних ситуацій [2].

Рис. 1. Схема процесу стратегічного управління
Отже підводячи висновок, можемо сказати наступне, що часто очікується, що
розв’язання проблем та виявлення їх етапів черговості та терміну тривалості стратегічного
управління та стратегічних планів з врахуванням особливостей великих і дрібних
підприємств та управління ними, формування системи планових показників на основі
надзвичайних ситуацій, а в даній ситуації ,всесвітньої пандемії CОVID-19, яка складається
в економіці з наявності ризиків, та розробки нових підходів до фінансового забезпечення та
реалізації стратегічних планів управління підприємством, виявлення джерел фінансування і
залучення фінансових коштів, створення максимальної зацікавленості керівних менеджерів
та інших управлінських працівників в реалізації стратегії, допоможе активно і без зайвих
фінансових втрат пережити фінансово кризу, яка вплинула на економіку, та уміло втримати
на ринку підприємства де ведеться, розумне стратегічне управління підприємством.
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Business (English) - economic activity aimed at making a profit; any type of activity that
provides income or other gain. [1, p.75].
The term (Latin) is a word or phrase that means a clearly defined special concept of any
branch of science, technology, art, social life, etc. [1, p.422].
Accordingly, the aim of the work is to study the peculiarities of the translation of special
words (phrases) used in economic, business activities, which allow to most accurately convey the
meaning of the concept and eliminate the ambiguity of its understanding by specialists. The
specifics of translation of business terms on the example of translation from English into Ukrainian
are considered.
The issue of translation of business terms constantly attracts the attention of Ukrainian
linguists (V. Karaban, V. Koptilov, S. Vlahov, V. Komissarov, A. Koralov, others), as the processes
of globalization, intensive development of scientific knowledge and economic relations between
states, individuals, cause the emergence and borrowing of new foreign terms to fill the domestic
terminology. This gives grounds to claim that Ukrainian business terminology is at the stage of
formation and filling.
In fact, today, one of the key sources of Ukrainian business terminology can be considered
business terms used in English.
However, the presence of a significant number of business terms in English, the specifics of
their use in a particular sector of the economy (industry, agriculture, trade, exchange activities,
communications, etc.) create the main difficulties encountered in the translation process. Among
other things, the English language, like any other, is inextricably linked with the development of
society, economy, production, respectively, the terms can be economically and meaningfully filled.
Therefore, first of all, when translating it is necessary to have a good knowledge of the field of
science to which the translation relates, as well as a perfect understanding of the terminology of the
native language and the meaning of these terms in English [2].
As for the peculiarities of the translation of business terms, in my work I have identified
those that create certain problems for translation.
1. The translation of unambiguous terms is not a big problem, as their translation requires
only knowledge of the corresponding equivalent in the Ukrainian language.
Instead, difficulties arise in translating terms that have several translation options. Thus,
foreign-language borrowed business and economic terminology operates with a large number of
linguistic units - words that have several translation options. For example, the term "economy"
means: 1. Science (political economy) 2. economy (national economy). 3. savings (funds). As a
result, there is a need for a contextual approach to translation and consideration of the target
audience for which the translation is performed. In particular, the term "corporation", which has
several variants of translation: association; corporation; a joint-stock company (American) for
translation in an economic article aimed at a large number of readers will most likely be translated
as "association", and for a highly specialized article in the context of the American organizational
form of the enterprise may be translated as "joint-stock company".
2. Use of phrases that cannot be literally translated. For example - the established term
budgetary committee - will be freely translated as a budget committee (The lexical meaning of a
terminologically stable combination corresponds to the lexical meaning of its components).
However, cash cow ("cash" - cash, money; "cow" - cow), can not be translated literally, but is used
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to define certain economic phenomena (in the Longman Dictionary of Contemporary English we
read: "the part of a business you can always depend on to make enough profits ”(the part of a
business that always makes a profit).
3. A large number of abbreviations, acronyms, abbreviations, which must first be
deciphered. For example, Jsb (joint stock bank) - a joint-stock bank; ins (insurance) - insurance;
VAT (Value Added Tax) - VAT (value added tax). These terms are relatively free of context and
are often used, but in their absence, they are transliterated. For example, UNESCO - UNESCO,
Interpol - Interpol.
4. Inequivalence. A common problem is the lack of equivalents in the target language for
some units of the derived language.
In particular, as TA Krysanova points out: "It should be noted that the equivalent term may
be absent in the language of translation, but the concept may exist in the Ukrainian economic
reality." [3] For example, the American word storecheck has no equivalent in the Ukrainian
language, but has a synonym - audit, which has long been used in Ukrainian economic terminology.
Non-equivalent economic terminology includes terms that name phenomena (concepts) that
are not represented in the conceptual apparatus of the Ukrainian economic sphere for certain
reasons: "custodian"; "Temporary difference"; "Valuation allowance" and others; terms that name
the phenomena that arose in the Ukrainian reality (in particular, in the last decade), but still have not
formed a separate category in the conceptual apparatus of the relevant professional field [4]
These include terms that are too cumbersome to explain, for example: "hedger" - hedger,
"hedging" - hedging, hedging, "netting" - netting, "acceptor" – acceptor.
Such are also the English economic terms with metaphorical meaning. For example:
"pegging prices" - freezing of wages (peg means a clothespin), "turnkey project" - a turnkey object.
The translation of such terms leads to an increase in the Ukrainian term or the need to use a
descriptive (explanatory) translation.
5. I also consider the variability of meanings when translating terms in different countries to
be a translation problem, because, for example, the American word store check is synonymous with
audit (actually - analysis of economic and financial activities of enterprises to assess their financial
condition, correct accounting, identify shortcomings , reserves of management) is narrower in
meaningful translation of the English term store check - which means checking the financial
statements and customer service, the appearance of the seller, the range.
6. As noted by Timoshchuk NV Another issue to focus on is the problem of so-called "false
translator friends." [5]. This applies to terms that have a seemingly clear or easy transliteration, but
are not entirely correct. Thus, the English term "officer" has such Ukrainian equivalents as officer,
clerk, clerk, etc., and the phrase "Chief Executive Officer" translates as chief executive officer
(corporation). The verb "amortize" in addition to the meaning of "amortize" also means to write off,
redeem in installments. The adjective "actual" is incorrectly translated as relevant, although it
means "actual, real".
7. An unconditional feature of the translation of business terms is that the terms can have the
property of synonyms: the same concept can be denoted by different words "subscriber" - "user"
(subscriber). [6].
8. The following specifics include the wide use in texts on business and economic topics of
phraseological phrases or narrowly specialized terms that have other than general literary meaning
or are not commonly used.
For example, terms such as bear and bull are often used to nominate stockbrokers. In the
textbook on economic theory edited by VD Bazylevych we read: "Bulls" - speculators and hedgers
who expect to raise prices by buying deals, goods and other valuables. "Bears" - speculators and
hedgers who expect to reduce prices by buying goods, transactions and other valuables [7].
The same specificity arises for the translation of figurative expressions, slang. An example is
the use of the phrase "shark repellent" ("shark repellent") - measures taken by the corporation to
prevent absorption [8, p. 59–60].
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9. There is a certain number of words of homonyms, which with the same sound have
different meanings. This problem is solved by a preliminary definition of the context. For example,
the term "fire" - means fire, ignite, set fire, blush (Animals are usually afraid of fire - Animals are
usually afraid of fire), release (The secretary was fired - The secretary was fired).
Of course, other features of the translation of business terms were left out of this work, as
the research topic is quite capacious, and the subject of research is in the process of formation and
development.
However, in any case, when translating a text with business and economic terms, it is
necessary to take into account political, economic realities, take into account the type of text,
context, etc.
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При вирощуванні овочів і інших культур більшість технологічних операцій
малоенергоємні і для їх виконання потрібна техніка потужністю до 18 кВт. Тракторний парк
України містить 8-10% таких машинних агрегатів, в СНД ті ж показники, а наприклад, в
США кількість цих агрегатів знаходиться в межах 37%, в Італії – 57% [1].
Існування парку машин, що не відповідає виробничо-технологічним умовам роботи в
землеробстві, скорочення об'ємів польових робіт і нерентабельність їх виконання великими
механізованими підрозділами привело до попиту на техніку малої потужності. Ці ж тенденції
властиві і іншим сферам сільського господарства.
Лабораторні випробування дозволяють визначити масові і геометричні параметри
експериментального малогабаритного машинного агрегату (ЕММА) [2].
До параметрів ЕММА, визначальних при випробуваннях, відносяться габаритні
розміри, колія, база, дорожній просвіт, об'єми баків, конструктивна (суха) і експлуатаційна
(споряджена) маси, статичне навантаження на рушіїв, маси баластного вантажу і
додаткового устаткування, тиск на грунт, координати центру тяжіння і статична стійкість
машинного агрегату.
Для виміру дорожнього просвіту ЕММА, машинний агрегат повністю заправляється,
укомплектовується баластними вантажами і інструментом, що возиться, а на сидіння
встановлюється вантаж масою 75 кг.
Випробування при конструктивній масі проводиться із застосуванням динамометра
ДПУ-02/2 шляхом підйому передньої (задньої) осі ЕММА на 10-15 мм (рис. 1 (рис. 2)) [3, 4]
над рівнем горизонтальної поверхні за допомогою стяжного пристрою.

Рис. 1. Визначення навантаження на передню вісь
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Рис. 2. Визначення навантаження на задню вісь
Друге випробування проводиться із застосуванням пружинної скоби з індикатором
типу ДОСМ-3-1 і гідравлічного домкрата. Машинний агрегат встановлюється на
горизонтальному майданчику і за допомогою домкрата, обладнаного індикатором,
зважується одна з його осей
Для визначення центру мас, ЕММА встановлюється на горизонтальній поверхні,
потім передня вісь піднімається на певний кут і встановлюється на підставку. За допомогою
стяжного пристрою і динамометра ДПУ-02/2 визначається навантаження на задню вісь при її
піднятті на 10-15 мм (рис. 3).

Рис. 3. Навантаження на задню вісь при піднятій передній осі
на певний кут і встановленою на підставку
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Виходячи з висоти центру мас, визначається гранична стійкість при бічному
перекиданні графічним способом (рис. 4).

Рис. 4. Визначення граничної стійкості машинного агрегату
Для встановлення середнього умовного тиску одиночного рушія машинного агрегату
на жорстку основу потрібно визначити контурну площу контакту протектора шини ЕММА.
Для цього, ЕММА встановлюється на майданчику, при цьому значення нерівностей в межах
контурної площі не більше 1 мм.
Для визначення радіусу повороту ЕММА підбиралася широка ділянка асфальтованого шосе.
На протектори наноситься крейдяна риса, обертається рульове колесо повністю, на
малій швидкості ЕММА описується круг.
Для визначення максимальної швидкості ЕММА вибиралася рівна, пряма,
горизонтальна ділянка дороги необхідної якості. Виміри виконуються при сталому русі
ЕММА в суху безвітряну погоду, на ділянці дороги певної довжини, знімається час
проходження ділянки. Заїзди здійснюються не менше двох разів, це робиться, для уникнення
впливу схилів на дорозі і також впливу зустрічного вітру.
Висновки. У результаті лабораторних випробувань визначили масові і геометричні
параметри експериментального малогабаритного машинного агрегату, а саме: габаритні
розміри, колію, базу, дорожній просвіт, об'єм баків, конструктивну і експлуатаційну масу,
статичне навантаження на рушії, масу баластного вантажу і додаткове устаткування, тиск на
грунт, координати центру тяжіння та статичну стійкість машинного агрегату.
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РОЛЬ БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИХ КВЕСТІВ У
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ
Гудим Н.Г.
Оселедець Д.Д.
Алексєєва А.А.
Лихолат Ю.В.
Бородай Є.С.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Основною метою сучасного суспільства є підвищення рівня свідомості в аспекті
екологічного виховання, екологічної культури та соціальної активності щодо збереження та
відновлення природних ресурсів.
Безперечно, вирішальна роль у розвитку суспільства майбутнього й гармонізації
відносин між людиною та природою належить сучасній молоді. Тому вкрай необхідним для
неї є підвищення рівня екологічної освіти, осмислення можливих шляхів розвитку
суспільства й природи, засвоєння складних, але надзвичайно важливих екологічних законів,
принципів функціонування екосистем і біосфери, життєствердних зв'язків людства зі світом,
що оточує його. Не менш вагомою проблемою є низький рівень професіональної свідомості
учнів, які перебувають на порозі дорослого життя та постають перед вибором професії та
подальшої діяльності.
В реалізації екологічного виховання та професійного орієнтування молоді можуть
зіграти значну роль біолого-екологічні квести. В екологічному вихованні та профорієнтації
учнів біолого-екологічні квести – це інноваційний метод викладання біології та екології у
середніх навчальних закладах, інклюзивна модель екологічного виховання підлітків
шкільного віку та вдалий спосіб урізноманітнити методи профорієнтаційної роботи з учнями
старших класів. Це гра, де кожна складова передбачає вирішення завдань, пов'язаних із
застосуванням знань з біології, хімії, екології та медицини, узагальнення яких приводить до
пошуку рішень питань екологічної проблеми в країні.
Інтелектуальні ігри-змагання у форматі біоквесту вже неодноразово були проведені на
базі навчальних лабораторій, ботанічного саду ДНУ і навчально-наукового комплексу
«Акваріум», розташованого на Монастирському острові, з метою ознайомлення учнів з усіма
об’єктами біолого-екологічного факультету. Також були організовані виїзні біоквести в
інших містах та селах для учнів середніх загальноосвітніх шкіл та семінари-лекції для
вчителів.
Зазвичай біоквест проводиться під час осінніх канікул, оскільки у цей час діти вільні
від занять і не такі напружені. Виїзні біоквести, організовані на базі середніх
загальноосвітніх шкіл, також можуть проводитись у навчальний період, проте за попередньої
домовленості з представником районного Департаменту освіти міста чи селища, де
планується захід, із встановленням дати та часу проведення.
Останній біоквест відбувся навесні 2020 р. перед зовнішнім незалежним оцінюванням
на біолого-екологічному факультеті ДНУ, де всі кафедри ознайомили абітурієнтів зі своєю
спеціалізацією. Студенти біолого-екологічного факультету беруть активну участь у
профорієнтаційній роботі факультету. Щорічно вони допомагають у розробці завдань і
проведенні біоквестів для учнів старших класів ЗОШ та Малої академії наук (МАН),
самостійно вигадують завдання і організовують конкурси на станціях.
За умовами гри кожна команда учнів повинна послідовно пройти вісім наукових
конкурсів-станцій. Завдання кожної з них представляє окремий напрям біології, який є на
факультеті. Усі завдання орієнтовані на учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл і направлені
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на зацікавлення молоді до екологічних проблем навколишнього середовища та формування
екологічної свідомості.
На початку 2020 року проведено три виїзних біоквести в Новомосковську,
П’ятихатках та Кам’янському. В приміщеннях шкіл були встановлені п’ять наукових
конкурсних-станцій із завданнями, за проходження яких команда школярів могла отримати
максимальну оцінку 10 балів. Команди учнів були сформовані з різних шкіл міста, але не
більше шести команд. Кожен учасник гри мав можливість поборися не тільки за свою
команду, а й за гідність своєї школи. Завдання на конкурсних станціях представляли п’ять
розділів із загальної біології: загальна цитологія, біологія індивідуального розвитку, зоологія
хребетних та безхребетних, одне із завдань із анатомії. Студенти спілкувалися зі школярами,
розповідали їм про свої враження від навчання в університеті, допомагали визначатися у
виборі майбутньої професії. Таким чином, залучення студентів до профорієнтаційної роботи,
починаючи з молодших курсів, сприяє розвитку їх здібностей, творчого потенціалу,
поглиблення знань і підвищення зацікавленості спеціальності.
Ми прагнемо розширення можливості працювати не лише зі студентами, а й з учнями.
Це робиться для того, щоб абітурієнти познайомилися ближче з університетом, факультетом,
викладачами та студентами, серйозно підійшли до вибору своєї професії, адже біологія
досить багатогранна, не тільки теоретична, але й прикладна наука. Важливо навчитись на
практиці застосовувати свої знання, що забезпечить конкурентоспроможність на ринку
праці. Саме на це спрямований біоквест, девіз якого: «Від теорії – до практики!».
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАФІКУ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ АНАЛІЗАТОРА
WIRESHARK
Гузей О.І.
студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедри інформаційно-мережної інженерії
Харківський національний університет радіоелектроніки
пр. Науки 14, Харків, UA-61166, Україна
olha.huzei@nure.ua
На даний момент Wireshark можна назвати передовим і широко використовуваним в
світі аналізатором мережних протоколів. Він дозволяє бачити, що відбувається у мережі на
мікроскопічному рівні. Wireshark працює з переважною більшістю відомих протоколів, має
зрозумілий і логічний графічний інтерфейс на основі GTK+ і найпотужнішу систему фільтрів
[1, 2].
В роботі проведено аналіз трафіку мережі для випадків взаємодії різних мережних
програм (протоколів) з генерацією мультимедійного трафіка. Для цього зроблено
емулювання мережної активності приблизно п`ятнадцять хвилин (рис. 1, рис. 2).

Рисунок 1. – Приклад роботи програми Wireshark
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Рисунок 2. – Приклад роботи програми Wireshark
Після припинення емуляції отримані дані наводяться в табл. 1, використовуючи
Statistics/Summary і табл. 2.
Таблиця 1 – Дані трафіку
Параметр
Час захоплень, хв
Кількість захоплених пакетів
Обсяг, Мб
Середній розмір пакету, Кб
Середня швидкість, пакетів/секунду

Протокол
LLDP
UDP
SSDP
NTP
SMB
SMBMSP
MWBP
TCP

Значення
15.78
104318
42665245
0.409
110.1

Таблиця 2 – Розподіл трафіку по протоколах
Трафік, Мб
Трафік, %
9.2e-5
0.0001%
0.148768
0.214%
0.406466
0.585%
9.6e-5
0.0001%
0.000476
0.0006%
1e-4
0.0001%
0.000132
0.0001%
48.819757
70.275%
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Продовження табл.2
HTP
OCSP
IGMP
ICMP
ARP

0,119141
0,002268
0,00016
0,006084
0,009828

0.1715%
0.0032%
0.00023%
0.00875%
0.01414%

За допомогою формули наведеної нижче формули (1) визначено відносне
завантаження мережі (в %) за контрольний період часу.
Завантаження =

Мбіт
,сек)∗100
час

(Трафік,

(Пропускна задтність,Мбіт,сек)

Завантаження =

0,7701∗100
100

(1)

= 0,77%

ВИСНОВКИ
Можна сказати, що WireShark простий, сумісний і портативний. Використовуючи
WireShark, можна отримати саме те, що потрібно. Ця програма має зручний
користувальницький інтерфейс, безліч опцій для фільтрації і сортування. Аналізатор трафіку
WireShark гарно працює з будь-яким з трьох найпопулярніших сімейств операційних систем
- * NIX, Windows і macOS. WireShark - програмний продукт з відкритим вихідним кодом і
розповсюджується безкоштовно, і він є гарним інструментом для проведення швидкої
діагностики мережі.
Список літератури:
1.
Оліфер В. Г., Оліфер Н. А. Комп'ютерні мережі: Принципи, технології,
протоколи. - СПб .: Пітер. - 2005. - 864 с.
2.
Таненбаум Е. Комп'ютерні мережі. - СПб .: Пітер. - 2002. - 848 с.
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РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ ОСОБИСТОСТІ ПРИ
ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Гуляк О.Б.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Львівський інститут економіки і туризму
Розвиток сучасного суспільства асоціюється не тільки з соціальними, політичними,
економічними та культурними змінами, а й з удосконаленням самої людини, яке з
необхідністю включає всебічний та гармонійний розвиток особистості як передумову її
професійної зрілості, конкурентоздатності та соціокультурної стійкості.
За умов глобалізованого світу соціальне замовлення суспільства на підготовку
висококваліфікованого, конкурентоздатного фахівця, який володіє іноземними мовами та
компетенцією міжкультурного спілкування детермінує у процесі іншомовної підготовки
оволодіння знаннями про цілісну картину світу – світу культури та людини, культури та
мови.
За твердженням видатного мовознавця Е. Сепіра, якщо культуру можна визначити як
те, що суспільство робить і думає, то мова є те, як думають [2]. Красиві думки, почуття,
вчинки відображають культуру особистості і творять її культуру мови. Здатність сприймати
і перетворювати дійсність за законами краси є ознакою естетичного смаку особистості, який
уможливлює диференційоване сприйняття і оцінювання об’єктів і тим самим забезпечує її
ціннісну орієнтацію.
Ціннісне відношення до навколишнього світу, емоційно-образне сприйняття
реальності гармонізує емоційно-комунікативну сферу особистості, оптимізує її поведінку,
наповнює гуманістичним сенсом життя.
Загальновідомо, що оволодіння іноземною мовою немислиме поза контекстом
культури народу-носія, оскільки мова, за висловом визначного німецького мовознавця
В. фон Гумбольдта, ̶ це зовнішній вияв духа народу: «мова народу є його дух, а дух народу
є його мова, і важко уявити собі щось більш тотожне» [1, 46]. Соціокультурний підхід до
навчання іноземних мов зосереджує на оволодінні знаннями про культурні особливості
носіїв мови – їх традиції та звичаї, комунікативну поведінку та етикет і забезпечує розвиток
особистості, зокрема її естетичних смаків, як процес присвоєння загальнолюдських
цінностей, причому особистість сприймається як найбільша цінність, а її відповідальне
ставлення до навколишнього світу як передумова для «входження» у культуру.
Творчий характер мови під час її вивчення вивільняє значні резервні можливості
особистості і тим самим прискорює одночасний розвиток її інтелектуальної, емоційної та
мотиваційної граней. При цьому реалізація прихованих резервів особистості у навчанні
відбувається за рахунок таких факторів, як: високий емоційний тонус аудиторії, емоційна
«включеність» у навчальний процес, високо мотивована навчальна діяльність, творча роль
викладача тощо. Інтенсивне навчання іноземної мови поглиблює чуттєво-емоційне
сприйняття дійсності та має значний вплив на формування духовного світу людини, зокрема
її естетичного смаку як здатності відчувати й оцінювати прекрасне у природі, мистецтві,
суспільстві і діяльності людини.
Естетичний аспект розвитку особистості при оволодінні мовою – як рідною, так і
іноземною – завжди привертав увагу провідних представників психолого-педагогічної науки.
Відомий український педагог Василь Сухомлинський констатував: «Краса – могутній засіб
виховання чутливості душі. Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і
почуття прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса – це яскраве
світло, що осяває світ. … Я б назвав красу гімнастикою душі, вона виправляє наш дух, нашу
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совість, наші почуття і переконання. Краса – це дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і
завдяки йому ти так чи інакше ставишся сам до себе» [3, 414].
Реалізація естетичного потенціалу іноземної мови в процесі її вивчення відбувається,
перш за все, на рівні змісту навчання. Розвиток естетичного смаку засобами оригінальних
літературних та професійних текстів, а також візуалізація мовленнєвої діяльності за
допомогою відповідних презентацій у Power Point виробляють у студентів потребу
естетичних цінностей, розвивають вміння емпатії, асоціативне мислення, здатність
висловлювати оціночні судження тощо.
Регулярне опрацювання аутентичного аудіо- та відеоматеріалу (аудіолінгвальний
метод) вдосконалює навики сенсорного сприйняття мови оригіналу, що також актуально з
точки зору формування смакової культури особистості.
У процесі вивчення іноземної мови у студентів формується здатність відчувати та
усвідомлювати естетичні якості мови, її ритміку, мелодійність тощо. Оскільки сама мова, її
фонетична структура, внутрішня логіка її будови є водночас носієм естетично значимих
якостей, оволодіння нею, як правило, приносить естетичне задоволення від відчуття її краси.
Ясна річ, формування естетичного смаку, який ґрунтується на естетичних якостях мови,
прискорює та оптимізує іншомовну підготовку студентів.
Таким чином, розвиток естетичних смаків у процесі вивчення іноземної мови
забезпечує вдосконалення естетичної культури особистості і є неодмінною передумовою
належної якості освітньо-професійної підготовки сучасних фахівців.
Список літератури:
1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підручник / М. П. Кочерган. – К.:
Видавничий центр «Академія», 2003. – 464 с.
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In today's world, with the development and strengthening of cultural, business and scientific
contacts, knowledge of several foreign languages is becoming a necessity. Indeed, knowledge of
foreign languages facilitates travel, expands career opportunities, and allows you to learn more
about different peoples and cultures. Therefore, already in schools, as well as in higher education
begin to learn a second foreign language.
However, despite all the positive aspects of learning a second foreign language, students
have an ambiguous attitude to this subject. The positive influence of knowledge of the first foreign
language on the study of the second is evidenced by the following answers: "translation of words
can be the same", "sometimes grammatical rules are almost similar", "similar sentence
construction", "there are similar words, so they are easier to remember", " the letters of the alphabet
are the same.” Negative influence is manifested in the following statements: "pronunciation is
completely different, sometimes you want to read in English", "there is confusion of sounds",
"letters are sometimes confused", "grammar is different, which sometimes causes difficulties and
confusion", "there is an accent in conversation".
First of all, it should be noted that students have different psychological abilities in
languages. Psychologists have proven that language learning is influenced by temperament, as well
as the peculiarities of perception, attention and memory of the student. According to A.V.
Shchepilova, students must have a metalinguistic consciousness in order to successfully learn a
foreign language. "This is a special form of human language consciousness, which is characterized
by the ability to abstract-logical operations with several language systems.” This state is the result
of learning, in the process of which many mental properties of the individual participate and
develop: his motivation, ability, will, feelings, attention, upbringing, memory, thinking, and others.
[2.с.41]. If the student has formed a metalinguistic consciousness, it will be easy for him to learn
the second and subsequent foreign languages, especially if they are related. Some grammatical
categories, such as an article, are already known to students, they can use the skills and abilities
acquired in learning the first foreign language. This phenomenon is called transference.
Transference is a transference in which the language that influences does not cause "violations of
the norm in the language being studied, but stimulates the patterns already existing in it." [3.с.8588]. A.V. Shchepilovа calls this phenomenon facilitation. If we consider English, French, the
transference can be observed in the field of vocabulary, grammar. As a result of research, it was
found that this phenomenon is mostly used by students who have a good knowledge of the first
foreign language.
Those students who have studied two foreign languages at school, such as English and
French, have a basic knowledge of two languages. This greatly affects their mastery of foreign
languages in higher education. However, on the other hand, this knowledge can have a negative
impact on learning a second foreign language. This phenomenon is called interference."Interference
is the replacement of a system of rules for learning another language, built under the influence of a
system of rules for the native or previously learned foreign language" [2.с.46].
Scientists distinguish several types of interference:
1) communicative relevant and communicative irrelevant;
2) synchronous and dynamic;
3) productive and receptive;
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4) combinatorial and modifier;
5) sound, spelling, punctuation, lexical, morphological, syntactic, semantic, stylistic,
cultural.
Observing and analyzing the work of students in the classroom, it turned out that the main
types of interference, the impact of which is particularly noticeable for students, are sound,
syntactic, grammatical and semantic. The deeper the knowledge of the first foreign language, the
stronger the interference. Naturally, this phenomenon leads to errors. Methodists distinguish
between interlingual and intralinguistic errors. Intralingual errors are errors that occur directly when
learning a foreign language. Interlingual errors occur most often due to interference. And since the
phenomenon of interference is particularly strong at the initial stage of training, accordingly, the
errors in this period are greater. [1. с.147-149].
In fact, the acquisition of a second foreign language by a person has a number of features
that must be taken into account in the process of teaching it to students.
1) A person learning a second foreign language already has experience in learning a new
language. This is no longer a new activity for her.
2) Given the fact that in European languages there are many common roots of words and
similar principles of grammar, much can be remembered by analogy with the first foreign language.
This significantly reduces the time spent and increases the efficiency of learning a second language.
3) Upon successful study of the first foreign language, a person feels the practical benefits of
mastering it, which has a positive effect on motivation to learn the second.
Undoubtedly, all these arguments are valid, and most non-language students actually study
only one foreign language (English).
Positive transference and interference in speech activity are objective psychological
processes that occur due to the joint location of several language systems in the speech centers of
the brain. The physiological basis of transference is the presence of a single system of linguistic
representations, a single speech competence and two or more dynamic stereotypes. They are jointly
localized and are in a relationship of negative induction (inhibition of one of the systems when
switching to another). Positive transference from already known languages promotes intensive
mastering of each subsequent language. Interference with previously studied languages appears at
the stage of developing skills and abilities.
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ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.ф.-м.н., пров.
наук. співробітник Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти
Гоцева К.А.
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», студентка
спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Сьогодні дистанційна освіта – це поширене явище у багатьох країнах світу, і з кожним
роком її популярність зростає. У березні 2020 р. Генеральний директор організації ЮНЕСКО
Одрі Азулай заявила, що через пандемію коронавірусу COVID-19 понад 1,5 мільярда
молодих людей у 165 країнах світу не можуть відвідувати заняття через закриття
загальноосвітніх навчальних закладів [1]. Запровадження карантину змінило життя кожного
з нас, та особливо вплинуло на заклади освіти, змусивши пристосовуватись до нових умов
надання освітніх послуг. Відтак питання дистанційного навчання нині залишається як ніколи
актуальним.
Історично дистанційне навчання виникло у 1840 р., коли Ісаак Пітман запропонував
навчання через поштовий зв’язок для студентів Англії. У 1856 р. Чарльз Тюссе та Густав
Лангеншейдт розпочали викладання мови заочною формою у Німеччині. Не існує єдиного
визначення для дистанційного навчання. Скоріше, існує багато підходів до розуміння цього
терміна. Слід також зазначити, що поряд з терміном «дистанційне навчання» вживаються і
такі терміни, як заочне навчання, домашня освіта, самостійне вивчення, відкрите навчання,
незалежне навчання, екстернат, навчання на відстані тощо. Всі вони належать до однієї
проблемної області, проте мають дещо різні відтінки значень [2].
У 80-х роках ХХ ст. поширився термін «дистанційна освіта», основною
характеристикою якої є відокремлення вчителя від учня (саме в цьому полягає різниця між
дистанційною освітою та традиційною освітою). Дистанційна освіта включає в себе дві
підсистеми: дистанційне викладання та дистанційне навчання. Цей вид навчання дозволяє
отримати вищу освіту всім категоріям населення – від домогосподарок до менеджерів вищої
ланки, що бажають отримати другу вищу освіту. Дистанційне навчання дає можливість
негайно застосовувати отримані знання на практиці, адже воно створене для отримання
освіти без відриву від виробництва. За останні роки, і особливо нині, коли коронавірус
охопив увесь світ, розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему
модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції
дистанційної освіти, яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі
шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку.
Освіта має стати доступною будь-якій людині, у будь-якому місці, у будь-який час і з
будь-якої спеціальності. У зв’язку зі стрімким розвитком інформаційного суспільства
відбуваються конструктивні зміни системи освіти, а саме спостерігається максимальне
використання Інтернет-мережі. Використання новітніх технологій є вимогою не лише поточного
реформування освітньої галузі України, передбаченого новим законом України «Про вищу
освіту» (2014 р.), але й глобальною потребою сучасного світу.
Однак потрібно визнати, що розвиток дистанційного навчання в Україні розпочався
значно пізніше, ніж у країнах Західної Європи. При цьому процес запровадження новітніх
технологій у системі освіти, включаючи дистанційно-віртуальне навчання, відбувався в
умовах недостатнього рівня інформатизації українського суспільства, незначної кількості
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комп’ютерної техніки у вищих та середніх навчальних закладах України та відсутності
спеціалізованих методик дистанційного навчання.
Сутність дистанційно-віртуального навчання полягає в розумінні навчання як процесу
здобуття студентом знань. Добре організоване дистанційне навчання нагадує мобільну
віртуальну співрозмову «викладач-студент». Дистанційно-віртуальне навчання має низку
позитивних ознак. За допомогою використання дистанційних технологій відбувається краще
розуміння й запам’ятовування студентом навчального матеріалу. Дистанційні курси з тих чи
інших навчальних дисциплін, як правило, є мультимедійними, містять значну кількість
кольорових високоякісних зображень, анімацій, аудіо- та відеофрагментів, включають
посилання на кращі світові інформаційні джерела, а також забезпечують процес поточного та
підсумкового тестування студентів у режимі on-line і миттєве оцінювання їхніх знань. У
підсумку ступінь розуміння студентом навчального матеріалу дистанційного курсу
підвищується на 50-60% порівняно з аналогічним традиційним курсом, при цьому ступінь
запам’ятовування підвищується в середньому на 25-50% [3]. Крім цього викладач має
можливість здійснювати періодичне оновлення навчального матеріалу курсу, тоді як для
звичайних друкованих підручників виконання такої функції є досить проблемним.
Безумовно, мультимедійні підручники дозволяють порівняно легко і з певною частотою
(один раз у навчальний рік чи семестр) оновлювати зміст курсу.
Перевагою дистанційного курсу є також використання студентом за допомогою
електронної бібліотеки значного обсягу матеріалів. Так, у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» функціонує електронна бібліотека, фонд якої налічує
понад 32 тис. документів. Згідно посилань на інформаційні джерела, запропонованих
викладачем у дистанційному курсі, студент має змогу відшукати в інституційному
репозитарії (електронному архіві) університету необхідні навчально-методичні розробки,
монографії чи наукові статті з періодичних видань.
Позитивом дистанційного навчання варто вважати наявність постійних комунікацій
між викладачем та студентом. Відбувається систематичне консультування викладачем
студента, взаємодія та взаємообмін інформацією. Дистанційно-віртуальне навчання надає
можливість працюючим студентам самостійно розподіляти власний час на опанування тієї чи
іншої навчальної дисципліни. Віртуально-дистанційні курси можуть бути доступними студентам
у будь-якому місці, де є технічні засоби для виходу в Інтернет-мережу [4].
Як засвідчує досвід організації навчального процесу в навчальних закладах України,
COVID-19 заохочує здійснювати інноваційні рішення за порівняно короткий проміжок часу
та запроваджувати дистанційне навчання з використанням різних веб-серверів, платформ,
ресурсів та соціальних мереж. Сучасні дистанційні технології навчання відіграють велику
роль у забезпеченні якості підготовки фахівців, відкритості й доступності освіти.
Дистанційні курси допомагають студентам ефективно використовувати свій час на навчання
та роботу. Відтак гарна освіта в умовах формування інформаційного суспільства – це синтез
різних форм одержання знань і сучасних інноваційних технологій, оптимальну комбінацію
яких може визначити для себе лише безпосередньо студент.
Нині інформаційно-комунікативні технології розвиваються надзвичайно стрімко, тому
дистанційне навчання стає глобальним явищем освітньої та інформаційної культури в
підготовці студентів. Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та
інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого й вільного використання всіх
доступних освітніх ресурсів і програм, зокрема в Інтернет-мережі. Отже, дистанційновіртуальне навчання – це вимога часу, яка забезпечує безперервний зв’язок студентів з
викладачем, оптимізуючи їх пошукову діяльність.
Список літератури:
1. Covid-19 та дистанційне навчання у закладах вищої освіти: аналітичний огляд
наукових публікацій з міжнародних видань. URL: http:nubip.edu.ua/node/79877

338

2. Дистанційна освіта в країнах світу. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/world/
3. Мигович С.М. Огляд сучасного стану дистанційного навчання в Україні. URL:
http://www.mnau.edu.ua/files/02_02_01_10/mygovich/2012-mygovich-ossdnu.pdf
4. Переваги та недоліки дистанційної освіти в умовах розвитку інформаційних
технологій
та
телекомунікацій.
URL:
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/146434/1/142-144.pdf

339

Philological sciences
УСНЕ МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Дементьева Анна Олегівна
студентка Криворізького національного університету
Найвищим виявом мовної майстерності людини є вміння виступати перед публікою,
словом впливати на неї і переконувати її. Знання основних принципів та правил впливають
на комунікативно-виконавську майстерність фахівця у будь-якій галузі. Великого значення в
цьому контексті набуває культура мови та спілкування, яка виступає критерієм
комунікабельності та комунікативної компетентності. Високий рівень культури публічного
мовлення у сучасному світі має стати необхідним та невід’ємним складником підготовки
фахівців у будь-якій професійній галузі. Незнання основ та принципів публічного мовлення
як мінімум обмежує важелі впливу, які використовуються у формуванні громадської думки;
як максимум, може звести нанівець всі зусилля державних діячів отримати підтримку
населення. Сучасні обов’язки управлінців різних рангів вимагають від них не лише високої
професійної компетентності, але й нового мислення, оволодіння новими методами
мовленнєвої комунікації.
Ділове мовлення має вираження в усній та писемній формах. Усне мовлення- це
монологічна, діалогічна або полілогічна мова. Писемне мовлення - це в основному монолог.
Писемне мовлення відрізняється від усного мовлення на всіх мовних рівнях: лексичному,
морфологічному, синтаксичному. В усному мовленні широко використовуються додаткові
засоби висловлювання: невербальні засоби спілкування - міміка, жести, рухи частинами тіла,
інтонація. Невербальні засоби спілкування надають мові стрункості, переконливості,
впливовості.
Найпоширенішим жанром публічного мовлення будь-якого типу є промова. Промова прозовий твір, призначений для усного виголошення перед певною авдиторією з метою
переконати слухачів у справедливості думок оратора і таким чином вплинути на їхню волю.
Виголошення публічних промов вимагає високого рівня освіченості та володіння
ораторськими вміннями. Успіх промови залежить від старанності її попередньої підготовки.
Основними принципами успішної промови є послідовність і змістовне підсилення. Кожна
думка має бути логічно-пов’язана з попередньою. До кінця промови переконливість
аргументів підсилюється. У процесі сприйняття промови діє принцип: запам’ятовується
початок і кінець Вступ зацікавлює авдиторію, а висновки закликають до активних дій,
підсилюють ефективність промови.
Найвищий прояв майстерності публічного виступу є контакт зі слухачами, спільність
психічного стану оратора й авдиторії. Ставлення ораторадо предмета промови, його
зацікавленість, переконливість викликають у слухачів відповідну реакцію. Головні
показники взаєморозуміння між комунікантами – позитивна реакція на слова оратора,
зовнішнє вираження уваги у слухачів. Контакт – величина змінна. Він може бути повним і
неповним, стійким і хитким в різні моменти проголошення промови.
Під час виступу зовнішній вигляд впливає на як на самого доповідача, так і на
слухача.. Інформацію про людину дає зовнішній вигляд та одяг. Саме зовнішній вигляд
відповідає за такий важливий чинник, як перше враження. Враження - образ, відображення,
слід, дія, вплив, ефект.
У промовця ніколи не буде іншого випадку справити перше
враження. В сімдесяти п’яти відсотках випадків перше враження виявляється правильним.
Промовцю потрібно продумувати, як формуватиметься перше враження про нього, які
акценти доречно розставити у момент появи перед публікою. У результаті сформований
образ визначає подальше ставлення слухачів до оратора.
Ділові манери промовця можна розглядати як інструмент побудови відносин з
авдиторією. Дотримання правил ділового етикету - це “сигнал для публіки, що вона значуща.
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Чітке визначення теми, плану виступу – складова хороших ділових манер оратора. Одна з
найважливіших складових – дотримання регламенту. Починати і закінчувати виступ
необхідно вчасно. Спеціально відведений час для відповіде й на запитання публіки.
Складовою успішного публічного виступу є уміння відповідати на запитання, реагувати на
зауваження слухачів. Компліменти для авдиторії – частина мовної культури оратора. Знання
особливостей впливу на сприйняття особою характерних рис співрозмовника сприяє
формуванню повнішого уявлення про людину, з якою вступають у діловий контакт.
Конструктивним буде такий результат спілкування, який складається з оптимального
комбінування позицій учасників комунікативного процесу. Діловому спілкуванні нерідко
трапляються ситуації, коли під час обговорення проблеми доводиться обстоювати свою
думку.
Античний мислитель – Сократ вважав, що в голові окремої людини істина з’являється
вкрай рідко, найчастіше вона народжується у процесі цілеспрямованої бесіди. Для плідного
розвитку думки потрібні щонайменше двоє. Ділова суперечка може поєднувати дві мети:
суперечка заради істини і для переконання опонента. Такий спосіб спілкування уможливлює
використання різноманітних прийомів, які полегшують перемогу.
В умовах демократизації, духовно-інтелектуального відродження українського
народу, зростання культурно-просвітницької активності мас, національної самосвідомості
суспільства, гуманізації реформованої освіти активізується проблема екології духу людини,
народу. Нині на став час відродження національної культурної спадщини. Тому країна
потребує підготовки людей, які вміють самостійно мислити, переконувати живим словом,
спонукати до дій в ім’я торжества істини, добра і краси. А для цього необхідно формувати
риторичну культуру особистості з ефективним мисленням та якісним мовленням.
Своєрідність риторики виявляється передусім у тому, що її цікавить мисленнєво-мовленнєва
діяльність, оскільки це наука про закони управління діяльністю, мета якої - переконання.
Особливий інтерес становить публічне мовлення, що здійснює функцію переконання
(ефективного впливу).
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В умовах економічної нестабільності проблема використання стратегічного підходу в
управлінні аграрними підприємствами набуває особливого значення. Для підприємницької
діяльності існує високий ступінь конкуренції на ринку, що вимагає особливої уваги
забезпеченню
власної
конкурентоспроможності.
За
умов
достатньої
конкурентоспроможності підприємство може стабільно функціонувати та отримувати дохід
від виробничої діяльності.
Молочна промисловість - одна з найважливіших підсистем агропромислового
комплексу України, яка приймає участь у вирішенні проблем продовольчої безпеки, а також
забезпечує населення висококалорійними та дієтичними продуктами харчування. Завдання
виконаних досліджень полягало у поглибленому аналізі ефективності галузі та розробці
маркетингової стратегії, що забезпечить конкурентоспроможність підприємства.
Стратегічний маркетинг, як корисна область досліджень, виник у 1970-х роках і
ґрунтувався на стратегічному управлінні, яке передувало йому. Маркетингова стратегія
підкреслює роль маркетингу як сполучна ланка між організацією та її клієнтами [1, с. 24].
Одне з визначень маркетингу - це задоволення бажань і потреб клієнта, а також
сприяння досягненню цілей організації. Звертаючи увагу на бажання і потреби клієнтів,
організації з більшою ймовірністю досягають своїх цілей на ринку [2, ст.75-77].
При виборі маркетингової стратегії, варто пам’ятати, які вона охоплює процеси
(рис.1):

Рис. 1 Стратегічне маркетингове планування [1, ст.52-53]
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Перелічені кроки важливі, якщо необхідно розробити ефективну довгострокову
маркетингову стратегію, які обумовить створення стійкої стратегії конкурентної переваги в
галузі або на товарному ринку.
1. Обрання місії підприємства. Це певний документ, що відображає систему цінностей
і принципів, якими керується підприємство в своїй діяльності. Формулює найбільш загальні
пріоритетні цілі своєї діяльності, визначаючи її межі і базовий ринок підприємства [5].
2. Аналіз зовнішнього середовища включає в себе визначення всіх факторів макро- та
мікросередовища. Проте, спочатку необхідно визначити специфічні особливості ринку
молочної продукції, яку випускає підприємство. Наприклад, сировина, постачальники,
конкуренція.
Одним з головних значущих чинників, які на сьогоднішній день впливають на
маркетингову стратегію молочної промисловості, є конкуренція. Це не просто питання
створення хорошого продукту або послуги, який відповідає потребам і бажанням клієнтів і
забезпечує задоволеність клієнтів. Вибір маркетингової стратегії слід розробляти, виходячи з
питомої частки підприємства на ринку[5].
Ринок молочної продукції України характеризується досить високою конкуренцією,
адже кількість великих підприємств зосереджених на ринку – близько десятка підприємств, а
дрібних декілька сотень. У 2018 році ринок молочної продукції в Україні мав наступну
структуру, рис.2.

Рис. 2. Питома частка основних виробників молочної продукції на ринку України[4]
3. Аналіз конкурентоспроможності можна розпочати з ретельного аналізу конкурентів
за наступними показниками: рівень цін, задоволення споживачів, ефективність організації
роботи збуту і поширення продукції.
Один із методів підвищення конкурентоспроможності у виробництві молочної
продукції – це переробка сировини високої якості, а саме встановлення зв’язків з
постачальниками, які гарантують постачання якісної сертифікованої продукції.
4. При формуванні цілей бажано дати відповідь на питання: до чого повинно прагнути
підприємство? Це може бути розширення асортиментних позицій, або ж збільшення власної
питомої частки на ринку молочної продукції.
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5. Маркетингова стратегія має всього шість напрямів, тож вибрати потрібну можна
опираючись на аналіз наступних складових: ціноутворення, комунікації (просування,
реклама), розподіл (оптовий ринок чи роздрібний, або ж поєднання обох), асортимент,
цільовий ринок (населення країни, міста чи певної області), позиціонування (що відрізняє
молочну продукцію підприємства від продукції конкурентів) [3, ст.154-156]. Наприклад,
цільовий ринок ТМ «Молокія» - це жінки (93%), віком від 28-40 років (67%), а при виборі
молочної продукції, в результаті опитування, виявилось, що споживачі більше довіряють
рекомендаціям медичних експертів (37%) та відомих людей (30%). Тому було б логічно,
якщо б ТМ «Молокія» обрала б маркетингову стратегію, яка б включала перевірку продукції
медичними експертами якості виробленої продукції та залучення для участі у рекламі
відомих людей.
6.Аналіз непередбачуваних ситуацій можна здійснювати за допомогою наступних
способів управління ризиками. По-перше, диверсифікація виробництва молокопереробних
підприємств. Основним ризиком цієї галузі є скорочення поголів’я корів. Тому, одним із
дієвих методів – є функціонування підприємства за рахунок додаткових резервів, які існують
поза межами основного виробництва [5]. Для цього можуть бути створені, наприклад, окремі
молочнотоварні ферми. По-друге, страхування. На жаль, велика частина малих молочних
підприємств в Україні не страхує свої підприємницькі ризики. Проте, вже зараз функціонує
низка страхових полісів для молочної промисловості.
7. Реалізація стратегії відбувається безпосередньо після її побудови. Для цього
розробляється програма «marketing mix», яка включає в себе наступні складові: товар,
збут,ціна і комунікації [3, ст.171-173]. Програма має чітко розписувати обов’язки кожного
відповідального за певний процес, передбачувати точки контролю і встановити чіткі терміни
виконання.
Отже, ефективність діяльності сучасних вітчизняних підприємств у сфері АПК, а
саме молочної промисловості, буде залежати від правильності вибору і запровадження
маркетингової стратегії.
Для того, щоб забезпечити підприємству у молочній промисловості достатній рівень
конкурентоспроможності,
необхідно
розробляти
довгострокову
співпрацю
з
постачальниками значних партій сировини високої якості. Для даної галузі орієнтиром якості
продукції є державні та міжнародні стандарти.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК У М’ЯСНИХ ПРОДУКТАХ
Денека Т.К.
Кочкодан О.Д.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ
Харчові добавки – компоненти, що використовуються при виробництві більшості
сучасних харчових продуктів. Наприклад, харчова добавка бензоат натрію (Е211) широко
використовується при виробництві газованих напоїв, соусів, кетчупів і кондитерських
виробів. При виробництві ікри рибної використовують суміш консервантів - бензоату натрію
(Е211) та сорбату калію (Е202), при виробництві вина - диоксид сульфуру (Е220), що також
запобігає псуванню продукту. Серед харчових добавок – барвники, консерванти,
емульгатори, ароматизатори, підсилювачі смаку, підсолоджувачі (цукрозамінники) тощо.
Однак при надмірному споживанні харчові добавки можуть призвести до різних
порушень в організмі людини.
Максимальні рівні забруднюючих речовин у харчових
продуктах - нітратів, мікотоксинів, важких металів, діоксинів, поліхлорованих біфенілів
(ПХБ), поліциклічних ароматичних вуглеводнів та меламіну встановлено Державними
гігієнічними правилами і нормами «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих
речовин у харчових продуктах» [1].
Механізм токсичної дії нітритів на організм полягає в їх взаємодії з гемоглобіном
крові. Допустима добова доза нітритів – 0,2 мг/кг маси тіла, крім дітей грудного віку.
Основні постачальники нітритів – м'ясні продукти (м'ясні консерви, ковбасні вироби і
м'ясокопченості), на частку яких припадає 53–60 % від загального надходження нітритів в
організм людини.
В м'ясних і рибних продуктах в якості фіксатору кольору і консерванту
використовується харчова добавка нітрит натрію (E 250). Промислове використання нітриту
натрію почалося ще в 1906 році, коли були виявлені його позитивні властивості при
виготовленні м'ясних продуктів і він був вперше схвалений в якості харчової добавки.
Через високу токсичність нітритів бажано відмовитися від їх застосування в харчовій
промисловості або хоча б зменшити їх концентрацію в продуктах харчування, але, на жаль,
ефективної заміни добавці E 250 поки не знайдено.
На
сьогодні
надзвичайно
актуальна
проблема
визначення
показників
безпеки продуктів харчування і вдосконалення методів їх контролю.
Метою роботи було визначити вміст харчової добавки Е 250 в ковбасних виробах і
співставити з гранично допустимою концентрацією (ГДК). Досліджували варену ковбасу
«Любительська» і «Лікарська» вищого ґатунку та сосиски «Сімейні». Вміст нітрит-йонів
визначали фотометричним методом з реактивом Грісса відповідно до затвердженого в
Україні ГОСТ 29299.
Визначення нітритів проводили фотометричним методом Грісса відповідно до
затвердженого в Україні ГОСТ 29299.
Згідно з державними стандартами [2,3], ГДК нітрит-йонів у варених, напівкопчених,
варено-копчених, а також у копчених м’ясоковбасних виробах не повинна перевищувати 50
мг/кг продукту, в сирокопчених – 30 мг/кг.
Встановлено, що в досліджених зразках ковбаси «Любительська» і «Лікарська» вищого
ґатунку концентрація нітрит-йонів складає відповідно 5,3 мг/кг і 4,2 мг/кг, в сосисках
«Сімейні» – 6,1 мг/кг. Це не перевищує величини ГДК, однак в сосисках вміст нітрит-йонів
вищий, ніж в ковбасі обох видів.
Отже, пріоритетними напрямками розвитку харчової промисловості повинно бути
використання високоякісної екологічно чистої сировини, сучасних технологій виробництва
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продовольчих товарів, які запобігають потраплянню і утворенню шкідливих речовин у
продуктах харчування.
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Аннотация: В тезисе рассматриваются: характеристика особенностей глагольных
предложении немецкого языка, способы выражения и анализ глагольных предложении в
структурном синтаксисе. Одним из особенных качеств глагольных предложений считается
различие между глаголом и существительным. Основой глагольных предложении, как
известно, является глагольный узел. В пределах структурного синтаксиса глагол управляет
другими элементами предложения. Структурное равновесие в предложении зависит от
позиции элементов, которые считаются предикатом, актантом и сирконстантом, связь между
ними играет важную роль в синтаксисе.
Ключевые слова: предложения, глагольные узлы, стемма, семантика, структура, актанты

The thesis examines the characteristics of the features of verbal sentences in German
language and the possibility of expression and analysis of verbal sentence s in structural syntax.
One of the special qualities of verbal sentences is the distinction between a verb and a noun.
As you know, the basis of verbal sentences is the verb knot.
In structural syntax, the verb controls other elements of the sentence.
Structural equilibrium in a sentence depends on the ratio of elements that are considered
predicate, actant and sirconstant. And the relationship between these elements play an important
role in the syntax.
Key words: sentences, verb nodes, stemma, semantics, structure, actants
В зависимости от коммуникативного намерения говорящего высказывание может
быть ориентировано на минимальную или расширенную структуру предложения. В
минимальной структуре представлены только необходимые члены предложения, которые
оформляют предложение как завершенную коммуникативную единицу. Как известно, в
структурном синтаксисе каждое полнозначное слово образует узел. Данные узлы считаются
центром предложения, которые имеют способность ставить другие слова в позицию
подчиненных элементов, будучи сами в этом плане подчиняющими. Смысл подчиненного
элемента накладывается на смысл подчиняющего. Типы узлов, имеющихся узлов зависят от
числа полнозначных слов, а именно, 4 типа узлов выделены в теории Л.Теньера:
1.
глагольный
2.
субстантивный
3.
адъективный
4.
наречный [2, c.117].
Как было отмечено ранее, в этом тезисе речь идёт о глагольных узлах и о глагольных
предложениях. Определить глагольные предложения нетрудно, так как центром данных
предложений является глагол. Например: стемма 1:
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Слово sucht – глагол, и образует центр предложения, подчиняя себе другие слова.
Наличие глагольных предложении характерно европейским языкам, так как в этих
языках проводится дифференциация между глаголом и существительным. То есть в этих
языках наибольше распространение имеют глагольные предложения.
Основой предложения как известно является узел. В случае, если предложения имеют
усложненную конструкцию, мы не можем определить лишь один узел, так как структура
предложения меняется.
Следовательно, следует проанализировать этот материал на основе простого
предложения. В предложение «Peter sucht Anna» sucht- глагол выражает значение
непосредственно самого процесса, а названия живых существ или предметов в таком случае
являются актантом. Актант – это всегда существительные или их эквиваленты [2, c.117].
Существительные в предложении всегда в берут на себя роль актантов. Например:
Стемма 2:

В данном предложении «Peter» и «das Buch» тоже являются актантами, хотя и не
активны в синтаксической роли. Слова, которые выражают обстоятельства времени, места,
способа в которых происходит процесс, считаются сирконстантами [2,c. 118]. Например:
Стемма 3:

В предложении слово «heute» является сирконстантом времени. Можно также
отметить, что наречия всегда берут на себя функцию сирконстантов. Учитывая , что глагол
является центром узла предложения он всегда выступает в качестве элемента, управляющего
глагольным предложением (3). В таком случае актанты и сиркостанты являются
непосредственно подчиненными элементами глагола. Например:
Стемма 4:
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Отметим также, что в традиционной грамматике в пределах логических принципов
противопоставлены субъект и предикат. Субъект – то, о чем сообщается, предикат – нечто,
что сообщается о субъекте [1].
Исходя из чисто лингвистических наблюдений, можно сказать,что ни в одном языке
ни один чисто языковой факт не ведет к противопоставлению субъекта предикату. Напротив,
принимая гипотезу Л.Теньера о центральном положении глагольного узла, никаких
сложностей не возникает. Переплетение элементов субъекта и предиката в этом отношении
не согласуется с противопоставлением этих двух понятий (2). То, что субъект часто состоит
лишь из одного слова, а предикат, напротив, чаще всего может включать в себя большее
количество компонентов, является неоспоримым фактом. Например: Dein junger Freund kennt
meinen alten Opa.
Если исходить из гипотезы глагольного узла как центрального в предложении и
строит стемму соответствующим образом, очевиден факт параллелизма между двумя
субстантивными узлами.
Стемма 5:

Противопоставление субъекта предикату, с нашей точки зрения, считается
структурным равновесием в предложении. Из примера видно, что актанты – это лица или
предметы, которые участвуют в процессе и выражены существительными, которые
подчинены глаголу.
Имеются и глаголы без актантов, которые выражают процесс, в котором нет
участников (членов). Например: Es regnet. В данном предложении глагол однозначно
описывает действие. Рассмотрим примеры:
Глагол с одним актантом: Peter spielt.
Глагол с двумя актантами: Peter kennt Anna.
Глагол с тремя актантами: Peter gibt Marie das Buch.

Следовательно, глагол с двумя актантами выражает процесс, в котором участвуют два
лица или предмета. Действие с двумя актантами не могло бы осуществиться, если бы оба
актанта( каждый из них своевременно) не принимали в нем участия. Глагол с тремя
актантами выражает действие, в котором участвуют три лица или предмета. Разные актанты
выполняют разные функции по отношению к глаголу, которому подчиняются. Исходя из
этого, можно различать различные виды актантов.
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Анотація: В статті викладається сучасне бачення проблеми екологічної захищеності
на прикладі шумозахисту житлової забудови, яка зводиться в зонах впливу міських
транспортних магістралей. Розглядаються способи покращення акустичного комфорту в
помешканнях і на прилеглих до будинків територіях. Пропонується розширити сферу
застосування принципу захищеності житла при проєктуванні і будівництві.
Ключові слова: принцип, екологічна захищеність, житлова забудова, шумозахист.
В сучасних найбільших містах України таких, як Київ, Дніпро, Львів, Одеса та ін., все
більше відчуваються наслідки хаотичної комерційної забудови. Особливо це кидається в очі
на територіях, прилеглих до транспортних магістралей. Комерційна привабливість таких
ділянок очевидна для забудовників. З іншого боку, така забудова все більше знаходиться під
негативним впливом таких факторів, як транспортний шум, загазованість повітря,
віддаленість від природи. Зростання кількості транспортних засобів і, відповідно,
транспортних потоків за останні роки привело до того, що Київ став однією із найбільш
забруднених столиць у світі. Не набагато краща ситуація і в інших містах України.
У сучасному розумінні шумоізоляція житлових приміщень - це комплекс заходів
щодо зниження чи зведення до встановлених державних нормативів рівня звуку в житлових
приміщеннях і на територіях забудови.[1]
Вітчизняні державні будівельні норми на проєктування жорстко регламентують такі
показники як у довкіллі, так і у житлових помешканнях. Ці нормативи з невеликими змінами
та перекладом на українську мову перейшли до нас з радянського минулого. Вони є
обов’язковими для виконання, в тому числі - при проектуванні кожної новобудови. Проте,
мало коли виконуються, а гірше за все – мало-хто вимагає їх обов’язкового виконання і
мало-хто може це перевірити. При тому, що значна частина населення готова купувати
житло різного класу, в тому числі і елітне. Але окрім зовнішніх ознак елітності чи новизни,
які проявляються у дизайні помешкань, на ранніх стадіях ознайомлення з проєктними
рішеннями, мало хто усвідомлює, який рівень середовищного комфорту повинен бути
забезпечений при цьому. Спочатку мешканців приваблює зручність близького розташування
будинку до автомагістралі, зупинки транспорту, а вже потім, коли фактори середовища
стають реальністю життя, цінується нормативна акустика, можливість відчинити вікно чи
балконні двері для природного провітрювання, інсоляція та природна освітленість житлових
приміщень. У багатьох випадках це неможливо реалізувати без додаткових інженерних та
конструктивних заходів захисту від транспортного шуму, застосування систем припливновитяжної вентиляції і кондиціювання повітря тощо.
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Проблема боротьби із транспортними шумами почала активно досліджуватись
науковцями і набула активного розвитку з 60-х рр. 20 ст. Вона розвивалась паралельно з
індустріально-будівельними процесами, які охопили світ у післявоєнний період. В цій
публікації ми не переслідуємо мету дати характеристику цим історичним процесам, але не
можемо не згадати про вітчизняних науковців, які вивчали проблеми шумозахисту. Серед
них не можна обійти увагою внесок придніпровської школи боротьби з шумом і вібрацією у
містах, лідером якої в останній чверті 20 ст. являвся Е.П.Самойлюк.[6] Цей колектив вчених
був згуртований під крилом Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (нині
Придніпровська академія будівництва і архітектури).
В той час Самойлюк Е.П. і його учні були в числі провідних радянських вчених, які
займались цими проблемами. [2, 3. 7] Зокрема, в досліджені Денисенка В.І. були вивчені
різні засоби планування примагістральної забудови з метою виявлення раціональних заходів
захисту міжмагістральних територій від транспортного шуму. Автор виділив п’ять класів
забудови за критеріями акустичної і економічної ефективності. Кожному класу відповідали
певні планувальні заходи, які передбачались для застосування при забудові різних типів
міських магістралей.[2]
Треба визнати, що такі підходи були орієнтовані на державне будівництво і
централізоване фінансування. У багатьох випадках сучасні умови забудови
примагістральних ділянок не дозволяють диференціювати території на «тихі» та «шумні». В
сучасній архітектурно-будівельній практиці часто зустрічаються вирішення будинків, в яких
захист від шуму не являється основним завданням проєктування, а являється одним серед
інших. [5] Наприклад – підвищення щільності забудови, наближення обслуговування до
житла і формування багатофункціональних житлово-громадських комплексів, розділення
пішохідних і транспортних шляхів, забезпечення індивідуального автомобільного
транспорту місцями для парковок тощо.
На сьогоднішній день існує багато засобів і заходів захисту від транспортного шуму.
За останні десятиліття з’явилися потужні інструменти для моделювання розповсюдження
шуму в архітектурному середовищі, на базі комп'ютерних технологій і програм, яких не було
раніше. Проте, і нині залишаються актуальними дослідження, які проводились у другій пол.
20 ст. [4]
Класичні підходи до боротьби з транспортним шумом поділяються на три основні
напрямки: безпосередньо в джерелі шуму; на шляху його розповсюдження в середовищі; на
самому об’єкті. Для досягнення найбільш ефективного результату ці напрямки комбінують.
Особливого значення в теперішній час набувають такі заходи, як:
містобудівні, коли проблему намагаються вирішити при проєктуванні
кварталів;
архітектурно-планувальні, які застосовуються як в новобудовах, так і в
існуючих будинках, де містобудівна ситуація вже сформована і не може бути змінена;
інженерно-технічні і конструктивні, які є універсальними для будь-яких типів
забудови.
Часто зустрічаються комбіноване застосування цих методів, що дає найбільш
раціональні рішення з точки зору:
покращення санітарно-гігієнічних умов і підвищення комфорту проживання в
житлових будинках, розміщених уздовж автомагістралей і на території забудови, яка
знаходиться за цими будинками;
раціонального використовування примагістральних територій, у порівнянні із
існуючою практикою;
підвищення економічної ефективності проектних рішень шумозахищених
будинків за рахунок застосування рішень, як і з спеціальними архітектурно-планувальними,
так і з інженерними та конструктивно-технічними засобами шумозахисту;
підвищення загальної якості архітектури масової житлової забудови у містах.
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Як показують дослідження, один з найкращих засобів шумозахисту є будівництво
громадських та спеціальних житлових будинків-екранів, які створюють акустичну тінь за
рахунок екрануючого ефекту і максимально поглинають звук за рахунок інженернотехнічних та конструктивних засобів. Виходячи з норм шумозахисту, такі будинки
класифікують:
1)
За мірою захищеності за рахунок архітектурно-планувальних рішень з
врахуванням орієнтації житлових приміщень до джерела транспортного шуму
будинки, в яких всі житлові приміщення розташовані зі сторони звукової тіні
(повна шумоізоляція),
будинки, в яких на магістраль орієнтовані лише загальні кімнати 3-, 4-, 5кімнатних квартир (часткова шумоізоляція);
2)
За мірою ізоляції житлових приміщень від навколишнього середовища
з природнім повітрообміном в житлових приміщеннях квартир (відкритий
повітряний режим експлуатації),
з штучним повітрообміном (закритий повітряний режим експлуатації;
3)
За розміщенням на ділянці
для забудови південної, східної і західної сторін магістралі,
для забудови північної сторони широтної магістралі,
для забудови як північної, так і південної, східної і західної сторін магістралей
(універсальний тип).
Функціональні особливості шумозахищених будинків пов’язані з композиційними
рішеннями квартир, при квартирних комунікацій, розміщення підприємств громадського і
самодіяльного обслуговування населення, зонування прибудинкових просторів. Є два
основних типи об’ємно-планувальних рішень квартир: в одному і в різних рівнях.
Вважається найкращим, з точки зору шумоізоляції – однорівневі квартири з одностороннім
розміщенням житлових приміщень зі сторони акустичної тіні, де забезпечена найбільша
шумоізоляція від магістралі, суміжних квартир, приквартирних комунікацій і громадської
частини будинку, а також більш зручний мікрокліматичний, пішохідний та візуальний
зв’язок з внутрішньо-квартальним простором.
В шумозахищених будинках, які проєктуються в примагістральних зонах, умови
проживання за комплексом санітарно-гігієнічних та функціонально-побутових показників
комфорту не повинні поступатися звичайним типам житлових будинків.
Особливі естетичні вимоги до архітектурно-художнього образу будинків, розміщених
в примагістральних зонах, диктуються тим, що вони проглядаються мінімум з трьох боків, а
часто можуть стояти на перехрестях і проглядатись зі всіх боків. При проєктуванні також
необхідно враховувати різні умови візуального сприйняття таких будинків як пішоходами,
так і з точки зору людей, які пересувається автомобілями чи іншим міським транспортом.
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Introduction: The report outlines understanding the pedagogical and educational nature of
aesthetic decision making entails axiological judgment. According to Georgian Philosopher Irma
Bagrationi’s work - “Konstantine Kapaneli’s Philosophical and Aesthetical Conceptions” – A
technical Aesthetic practice is generally interpreted, explained and described as “the process of the
objective will of the world, aspiration for the absolute to him are psychological processes that are
certain predeterminations of existence of the objective world and take place in a receptive subject”
[1]. Hence, the cognitive “announcement - the existence of the universe may be proved only as
aesthetic phenomenon - defined mainly” author's “demand of not only philosophical, but some
attempt of "philosophical and aesthetical system" formation" [1]. Aside from, a technical
Aesthetical practice as “the philosophical study of beauty and taste entails the study of the ways in
which individuals perceive, judge, assess, evaluate, or comment about works of art - not just art in
the narrow sense, such as paintings, but creative works of any sort. Philosophers who study
aesthetics have taken several broad approaches that have implications for social work in general and
social work ethics in particular. One approach is quite abstract and involves the study of aesthetic
concepts and the language of aesthetics. For example, what do we mean when we conclude that a
particular painting, sculpture, or artistic poetry is beautiful? How should beauty be defined? Can it
be defined? What constitutes beauty?” [2].
The authors especially note here on the term Technical Aesthetics: “As part of the Soviet
nomenclature principles, some foreign words were not welcome to identify even the borrowed
implications. The same way, the Japanese martial art of Judo became Sambo in Russia, the word
“design” was accurately substituted with “technical aesthetics”, in at least, official cases. Such The
affiliations with it opened throughout the country, the main focus of its research was yet again,
better performance of products for the working class people national economy. That means
durability, sustainability, and finally, aesthetics” [3] and it is interesting for us here the issues of the
cultural value theory called Axiology that consists of some aesthetics elements and occurrences:
“Axiological approach involves the transfer of young people value standards in the educational
process. It leads to the accumulation and growth of axiological potential of a young person and it
can take place only on the basis of cultural values. What does Axiological mean? It is the
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philosophical study of value. It is either the best collective term for technical aesthetics,
philosophical fields that depend crucially on notions of worth, or the foundation for these fields, and
thus similar to value theory and meta-ethics. Also, what is axiology in research? Axiology is a
branch of philosophy that studies judgments about the value. Specifically, axiology is engaged with
assessment of the role of researcher's own value on all stages of the research process.
Axiology primarily refers to the 'aims' of the research. Also, the definition of axiology is the branch
of philosophy that deals with the nature and types of value such as in Aesthetics” [4]
The report points, that as it is known, the scientific community has witnessed increased
interest in pedagogical and didactic decision making - making it a mantra of scientists from the
institution to the lecture-room. Pedagogical approach and methodology practice in higher education
refers to pragmatic lectures, principals, and administrators systematically collecting and analyzing
various types of data, including input, process, outcome and satisfaction data, to guide a range of
decisions to help improve the success of students. “Information science is an interdisciplinary
field primarily concerned with the analysis collection, classification, manipulation, storage,
retrieval, movement, dissemination, and protection of information” [5] Here it needs to be noticed,
that Information Science incorporates not only aspects of computer science, but often diverse fields
such as worldview-social branch of knowledge and education sciences.
The report seeks to clarify the ways in which multiple types of data are being used in
organization by synthesizing findings from recent research conducted by the High Education
Corporation. Unlike past studies of academic data use in universities, this report brings together
information systematically gathered from large, representative samples of scientists at the lectureroom levels in a variety of social contexts. The report further provides a comprehensive
examination of the many facets of current data-driven decision making policies and practices and
suggests a research agenda to advance the field: “Education sciences or education theory traditionally often called pedagogy - seek to describe, understand, and prescribe education policy
and practice. Education sciences include many topics, such as pedagogy, andragogy, curriculum,
learning, and education policy, organization and leadership. Educational thought is informed by
many disciplines, such as History, Philosophy, Sociology and Psychology” [6]
The report emphasizes, that notions of axiological decision making in data-driven science
are modeled on successful practices from information industry, such as Cybernetic Technology
Management, Organizational learning and Continuous Improvement, which emphasize that
organizational improvement is enhanced by responsiveness to various types of data, including input
data such as software product costs, process data such as production techniques, outcome data such
as automation and aesthetic, and satisfaction data including technical and mechanical opinions:
some practical aesthetical “Schools argue that it is unfeasible for standard programs to offer the
training or education for every potential function. They argue that specialization may serve to
narrow and limit career options and job mobility, and that the purpose of a one-size-fits-all
professional education is to produce a well-rounded generalist who could take a job anywhere. That
is achieved by building a strong base on the basic principles, theories, and issues of library and
information science” [7]
The report discusses the point of view of Georgian Professors Ibraim Didmanidze and Irma
Bagrationi’s work “On Educational Value of Pedagogical Ethics in the Age of Information
Technology” through aesthetical values and axiological theory. “In addition the research shows that
teachers' beliefs about the value of digital technology for learning and the nature of successful
learning environments are important in teachers' pedagogical reasoning” [8] besides that the present
report outlines the worldview thinking of the mentioned Professors about some “educational
technologies for the aesthetic synesthesia research” and “the aesthetic facts were interpreted by the
language of physical phenomena in their aggregate. The conversion to the cognition and an
assessment of aesthetic things was outlined by means of the irrational sub-modal perception with
distortion of the previous original shape of artwork’s existence, where a determinative harmonious
part was assigned for the content or the language fact in the institutionalization of the artistic work”
[9]. As we have seen from the report, social cognitive methodology usually creep into aesthetics
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decision-making processes. Also, there is commonly accepted interpretation as debated axiological
pragmatic questions in the sphere of technicism about educational and pedagogical approaches of
decision-making in remainder of the research. In Georgian Philosopher Irma Bagrationi’s opinion
there is some recency, especially “the specific qualities that a person associates with good artworks
are determined by a person’s aesthetic perspective, an idiosyncratic collection of criteria that
defines which aesthetic features must be present for artworks to be judged as good. The judgment of
an artwork is dependent on its aesthetic features and the aesthetic perspective used by a person for
judging it. Using this model, disagreements on the aesthetic value of a work are viewed as the
consequences of people using different aesthetic or artistic perspectives” [10]
The authors conclude that the present research addresses some fundamental axiological
questions of technical aesthetics: What types of educational data are scientists using? How are
researches using these axiological data? What kinds of technological support are available to help
with data use? What pedagogical factors influence the use of information practice for technical
aesthetical decision? To answer these questions the authors relied on specific results from surveys,
observations and reviews of documents collected by the axiological methodology.
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Ключова зміна для учнів, яка задекларована в Концепції Нової української школи,
стосується підходів до навчання та змісту освіти. Щоб набувати компетентностей, школярі
повинні навчатися за діяльнісним підходом і з одночасним впровадженням інтегрованого
навчання.
Реалізація діяльнісного підходу сприяє опануванню учнями сутністю певних об’єктів,
явищ, способів дій у безпосередній практичній діяльності. Види діяльності на уроках мають
сприяти формуванню допитливості, пробудженню радості пізнання довкілля, набуттю
компетентностей.
Інтегроване навчання передбачає об’єднання знань різних галузей та видів навчальної
діяльності, що є більш вдалим для синкретичної природи молодших школярів, проте в
кожному виді об’єднання відбувається по-різному.
Концепцією Нової української школи та Державним стандартом початкової освіти
передбачено, що в шкільному житті зросте частка групової ігрової, проектної і дослідницької
діяльності.
Однією з особливостей Нової української школи є впровадження у навчальний процес
початкової школи інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Безперечною є думка С.
Тараненко про те, що предметом вивчення на інтегрованому уроці виступають багатопланові
об’єкти, інформація про сутність яких міститься в різних навчальних дисциплінах, широке
використання міжпредметних зв’язків при різнобічному розгляді однопланових об’єктів;
своєрідна структура, методи й прийоми, які сприяють його організації та реалізації
поставлених цілей [3].
Поняття, явища, проблеми розглядаються на таких уроках молодшими школярами з
точок зору кількох освітніх галузей, що в свою чергу сприяє формуванню системного
мислення учнів. Даний курс має на меті формування в учнів соціального досвіду.
Охоплюючи систему знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах
життєдіяльності, способи дослідницької діяльності, інтегрований курс сприяє активному
розвитку наукової і технологічної грамотності на основі конкретного досвіду вирішення
проблем [2].
Курс «Я досліджую світ» сприяє розширенню, систематизації та поглибленню
уявлень учнів про природні та соціальні об’єкти і явища як компонентів єдиного світу,
допомагає оволодіти основами знань про природу, людину й суспільство. Цей курс –
пропедевтична основа для формування цілісної картини світу в його органічній єдності та
різноманітності природи й суспільства, деяких особистісних компетенцій стосовно
емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу.
Інтегрований курс «Я досліджую світ» повністю реалізує зміст освітніх галузей
Стандарту початкової освіти: «Громадянської, соціальної і здоров’язбережувальної»,
«Природничої» — із залученням змісту інших галузей: «Технологічної», «Мовнолітературної», «Математичної», «Мистецької». Він має на меті розширити елементарні
знання учнів про предмети і явища природи та соціуму; розкрити в доступній формі зв’язки
між неживою і живою природою та впливом людини на природу; виховувати любов до
Батьківщини.
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Зауважимо, що основною освітньою галуззю в інтегрованому курсі «Я досліджую
світ» визначено природничу освітню галузь. Природнича освітня галузь гармонійно
інтегрується майже з усіма освітніми галузями, визначеними у Державному стандарті
початкової освіти, бо природа є одним із найцінніших чинників розумового, патріотичного,
трудового, естетичного розвитку особистості дитини. Навчальний курс «Я досліджую світ»,
у якому інтегруються 3 або 7 освітніх галузей (відповідно до обраної типової освітньої
програми), володіє великими можливостями для розвитку пізнавальних інтересів молодших
школярів. Це зумовлено тим, що його вивчення ґрунтується на безпосередніх дитячих
спостереженнях за навколишніми явищами та об’єктами природи, елементарних
дослідженнях які проводять учні [1].
Створення єдиного для навчальних предметів тематичного простору дає змогу
уникнути дублювання інформації в змісті різних навчальних дисциплін та, водночас,
розглянути аналогічний матеріал різносторонньо за допомогою різних дидактичних засобів.
Цим забезпечується збалансованість у сприйнятті інформації різних освітніх галузей,
емоційно комфортна атмосфера навчальних занять.
Назва інтегрованого курсу зорієнтовує вчителя на організацію дослідницької
діяльності. Кожному вчителеві відомо, що молодші школярі надзвичайно допитливі, а тому
дослідницький інтерес молодшого школяра при ознайомленні з багатогранністю
навколишнього світу визначається наявністю таких запитань до вчителя, які потребують
передусім встановлення причинно-наслідкових зв’язків і розкриття закономірностей. Отже,
перед вчителем постає завдання, як зробити так, щоб учні могли шукати відповіді на власні
запитання? Як правильно ставити запитання? Чи може учень скерувати власну пізнавальну
діяльність самостійно? Проте інтегроване навчання при невмілому поєднанні елементів
навчальної програми в початковій школі може негативно позначитися на якості освіти.
Готуючись до такого уроку вчитель повинен бачити взаємозв’язок між різними
предметами; вирішувати єдині педагогічні завдання навчання і розвитку засобами кількох
предметів; вміти поєднувати блоки знань з різних предметів, підпорядковані одній темі. Для
таких уроків характерні колективні види роботи, партнерський стиль взаємовідносин, зміна
ролі вчителя.
Для практичного втілення цієї ідеї потрібно використовувати такі найбільш
поширені інновації:
- особистісно-орієнтовані технології навчання;
- проблемне навчання;
- технологію розвитку "критичного мислення ";
- інформаційно-комунікаційні технології;
- проектні та дослідницькі методи в навчанні;
- технологію використання в навчанні ігрових методів: рольових, ділових і інших
видів навчальних ігор;
- інтерактивні технології навчання.
Посібники з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» адресовані молодшому
школяреві передбачають види діяльності учнів, що задовольняють природні потяги дитини
до дослідництва і висновків, конструювання, комунікації, вияву своїх творчих здібностей. Ці
види діяльності реалізовуватимуться в посібнику через систему завдань: «відшукай зайве»,
«знайди схоже і відмінне», «спостерігай», «досліди», «змоделюй», «установи зв’язки»,
«придумай», «розіграй сценку» тощо.
Отже, інтегрований курс «Я досліджую світ» має на меті розширити елементарні
знання учнів про предмети і явища природи та соціуму, розкрити в доступній формі зв’язки
між неживою і живою природою та впливом людини на природу, виховувати любов до
Батьківщини, формувати вміння аналізувати, оцінювати, систематизувати, узагальнювати
об’єкти та явища, визначати закономірність зв’язків між ними, виробляти практичні уміння і
навички.

359

Список літератури:
1.Большакова І. Студія онлайн-освіти EdEra. Інтегрований курс «Я досліджую світ».
Навчання на основі запитів. URL: https://www.ed-era.com/ 2018.
2.Інтегрований курс «Я досліджую світ». Навчання на основі запитів. URL:
https://edera.gitbook.io/glossary/metodikivikladannya-u-1-klasi/worldю. 2018. (дата звернення:
18.04.2019).
3.Тараненко С.П. Інтеграція навчальних предметів як засіб формування в учнів
початкової
школи
цілісності
сприйняття
навколишнього
світу.
URL:
http://library.ippro.com.ua. 2017. (дата звернення:19.04.2019).

360

Technical sciences
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ КАРАНТИНУ: ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ
ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Добрянський В.В.
викладач загальнотехнічних дисциплін,
спеціаліст 1 категорії,
E -mail: dobryanskiy91@gmail.com
Циклова комісія викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка,
вул. Семінарська 29, м. Коростишів, Житомирська обл
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Анотація. У статті проаналізовано та розкрито сутність використання інформаційнокомунікаційних технологій під час вивчення загальнотехнічних дисциплін у фахових
навчальних закладах.
Ключові слова: загальнотехнічні дисципліни, інформаційно-комунікаційні
технології, засоби навчання, програмне забезпечення, дистанційне навчання.
На даний момент проблема модернізації освіти постійно перебуває у полі зору не
тільки освітян, а й всієї громадськості загалом. Сучасні кризові умови вимагають постійного
оновлення засобів та методів навчання. Не варто ігнорувати набуті роками дієві форми
навчання, які створюють взаємодію всіх учасників освітнього процесу. Варто акцентувати
увагу на розвитку студента як творчої особистості, як фахівця власної справи.
Інформаційно-комунікативні технології спрямовані на формування у студентів в
першу чергу професійних умінь і навичок і дозволяють використовувати отримані знання в
певних практичних ситуаціях. Крім того, активні та інтерактивні методи навчання сприяють
розвитку навичок ефективних комунікацій, лідерства, командної роботи, орієнтації на
результат, управлінських навичок.
В умовах кризи спричиненої пандемією, гостро постало питання про впровадження
дистанційної освіти. Перехід на дистанційну форму навчання передбачає серйозну роботу
над створенням науково обґрунтованої педагогічної системи, координації зусиль освітян,
методистів, педагогів, психологів та напруженої праці усіх сторін освітнього процесу.
Відтак, інформаційно-комунікаційні технології поступово витісняють традиційні
засоби навчання.
З допомогою інформаційно-комунікаційних технологій викладач
загальнотехнічних дисциплін має змогу вирішувати ряд проблемних завдань:

Ефективна організація групової роботи

Підвищення кількості наочності на заняттях загальнотехнічних дисциплін
(таблиці, схеми, ілюстративний матеріал)

Моделювання процесів, що вивчаються (презентації, інтерактивні плакати,
відео фрагменти)

Пошук ресурсів в Інтернет джерелах та забезпечення зворотнього зв’язку
На заняттях викладачі загальнотехнічних дисциплін користуються програмним
забезпеченням, що спрощує процес проектування та моделювання комп’ютерних моделей.
Такими програмами є «Компас – 3D V12» та «Macromedia Flash 8 Pro».
Програма «Компас – 3D V12» має простий інтерфейс, що розроблений за принципом
вікон, панель інструментів. Інтерфейс містить елементи для побудови та редагування схем, а
також довідкову систему, що стане в нагоді студентам. Програма дає можливість розробити
якісне графічне зображення елементів схем, що відповідають їх умовним позначенням.
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Розробка моделей у середовищі цієї програми економить час пояснення на занятті, там
самим надаючи студентам більше часу на самостійну роботу.
Більше того, дана програма має широкий функціонал та включає в себе створення
простих текстових документів, готових креслень, фрагментів, моделей деталей. «Компас –
3D V12» надає широкий діапазон для точного моделювання будь-якого рівня складності.
Широкий набір інструментів дозволяє створювати тривимірні моделі деталей. Великою
перевагою програми є невимогливість до операційної системи персонального комп’ютера
(MS Windows 2000/XP/Vista).
Ще однією відомою та ефективною програмою є «Macromedia Flash 8 Pro». Ця
програма – стандарт для створення анімації векторних зображень. Дане ПЗ забезпечує
створення високоякісної векторної анімації, такої як: реклама, покадрова анімація,
анімування виконання з’єднань тощо. Широкий функціонал програми дозволяє користувачу
змінювати об’єкти за розміром та формою, кольором.
Програма «Macromedia Flash 8 Pro» передбачає створення двох різних механізмів
анімації об’єктів:

Класична (покадрова) анімація (автор сам імпортує кожен кадр майбутньої
анімації або імпортує її з інших додатків)

Tweened-анімація (автоматична анімація): автор підвантажує перший та
останній кадр анімації, а програма автоматично генерує усі проміжні кадри на основі
сценаріїв. сценарій є описом поведінки об’єкту на власній мові Flash, яка називається
ActionScript.
Анімовані розроблені моделі передбачають безпосередню участь студента у процесі
анімування. Наприклад, студент може обирати з’єднання для виконання або видаляти певні
деталі з анімації. Така інтерактивна взаємодія студента та програми підвищує навчальний
інтерес, мотивацію до виконання та залучає максимальну кількість уваги та акуратності
кожного з учасників. Даний рівень використання «Macromedia Flash 8 Pro» реалізує засоби
ІКТ у широкому комплексному розумінні.
Моделювання у програмі «Macromedia Flash 8 Pro» дозволяє демонструвати і
досліджувати властивості об’єктів, явищ, а також неодноразове виконання поданих дій, що
забезпечує укріплення теоретичних знань з предмету, ефективне формування навичок та
укріплення наявних навичок виконання операцій.
Найбільш виправданими в процесі професійної підготовки майбутніх викладачів
освітньої галузі «Технології» є використання програм «Компас – 3D V12» та «Macromedia
Flash 8 Pro» для створення та використання комп’ютерних моделей, оскільки вони
дозволяють здійснювати проектування, збирання виробів будь-якої складності, а також
моделювати виробничі процеси.
Використання засобів ІКТ цього типу є доцільним у навчальному процесі, оскільки
вони структуровані у відповідності до дидактичних функцій, підвищують пізнавальний
інтерес студентів до навчального матеріалу забезпечують формування теоретичних знань
майбутніх учителів освітньої галузі «Технології», що робить навчальний процес більш
цікавим і результативним. Комп’ютерні моделі дозволяють повною мірою забезпечити
наочність, доступність, послідовність, диференціацію та індивідуалізацію навчального
процесу.
Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології
навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній
процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння великої кількості
знань. Використання інформаційно-комунікативних технологій у рамках вивчення
загальнотехнічних дисцплін дає можливість:

Сприяти усвідомленню студентами значущості ролі технологій як практичного
втілення наукових знань;

Реалізувати здібності та інтереси студентів у сфері проектно-технологічної
діяльності та технічної творчості;
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Створювати умови для реалізації та професійного самовизначення студентів;

Оволодівати
вміннями
оцінювати
власні
результати
предметноперетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних
компетентностей.
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Biological sciences
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ STEM - ОСВІТИ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКІВ БІОЛОГІЇ У ФОРМІ КВЕСТІВ
Долженкова Оксана Олексіївна
викладач біології і екології Державного навчального закладу
«Харківське вище професійне училище № 6»
Основні завдання освіти змінюються відповідно до технологій, які виникають та
розвиваються в даний проміжок часу. Концепція розвитку всесвітньої мережі на сучасному
етапі на перший план виводить вміння знаходити, аналізувати інформацію, вміти
співпрацювати в команді. Формування саме таких навичок затребувані на ринку праці і
можуть забезпечити успішну самореалізацію людини у певній професії. STEM-освіта є
перспективним напрямом реалізації освітньої діяльності в рамках викликів сьогодення.
Реалізація нових стандартів навчання забезпечує глибоке розуміння предмету дослідження,
міждисциплінарність знань та вмінь. Побудова навчання на міждисциплінарній основі
формує у здобувачів освіти компетентності, необхідні для комплексного розв’язання
проблем. На додачу до професійних знань та вмінь на перший план виходять такі якості як
уміння швидко думати, бачити суть проблеми, знаходити її розв’язання, генерувати нові
проєкти та ідеї. З точки зору системи освіти це означає пріоритетність у виборі групових
проектних та проблемно-зорієнтованих методів навчання, які менше зорієнтовані на
розв’язування великої кількості типових вправ і формування певного набору практичних
навичок, а спрямовані на роботу в команді, навчання через дослідження проблеми та пошук
шляхів її вирішення, набуття власного досвіду. STEM-освіта покликана формувати ці вміння
і навички для створення нового, інноваційного. Але вона потребує достатню кількість
кваліфікованих кадрів і ресурсів для здійснення такої діяльності. Застосування ІКТ на
даному етапі забезпечує цілий спектр нових можливостей для реалізації STEM-освіти.
Працівники STEM також менш схильні до безробіття, ніж люди, які не мають відношення до
STEM. Соціально значущим завданням стає посилення підготовки здобувачів освіти у галузі
природничо-математичної освіти, що обумовлює пошук нових шляхів організації навчання.
Наш навчальний заклад активно впроваджує хмарні технології і у мене блог,
особливої актуальності набирає сьогодні, коли застосовуються технології дистанційного
навчання.
Зокрема хочу поділитися досвідом впровадження інноваційних форм STEM-освіти
при викладанні біології і екології, а саме біо-квести, ігри та вправи. Перш ніж почати грати в
квест необхідно учнів групи об’єднати в команди і ознайомити учасників квесту з правилами
гри.
Для формування стійкого інтересу до проходження квесту дочерно здобувачам освіти
роздати карту квесту. На початку уроку-квесту в групах кухарів пропоную виготовити
транспортний засіб вітамінний потяг із болгарського перцю
Станція «Відгадай фразеологізми», або назви прислів’я. У лексиці української мови
поряд з окремими словами існують стійкі словосполучення, вирази і навіть цілі речення, які
мають одне лексичне значення, подібне (синонімічне) до значення окремого повнозначного
слова: байдики бити (ледарювати), замилювати очі (брехати), ні пари з уст (мовчати). Такі
стійкі вирази називають фразеологізмами. Ці "родзинки" міцно увійшли в нашу мову, і
сприймаються як природний елемент мови, що йде від народу, з глибини віків.
Станція «Чарівний листок» Дайте відповідь на шість запропонованих запитань і,
взявши з кожного слова вказану літеру, складіть слово-пароль.
Здобувачі освіти старанно виконують завдання «Чорна скриня». Завдання чорної
скрині, це продукт є на кожній кухні і не тільки в української господині. Продукт, що

364

міститься в цій скрині, може викликати захворювання “бері-бері”, що спричиняється
дефіцитом вітамінів групи В. Що це за продукт?
Станція «Кулінарно-математична» Господині необхідно спекти 6 пиріжків. Як їй
впоратись за 15 хвилин, якщо на сковороді поміщається тільки 4 пиріжка, а з кожного боку
пиріжок повинен пектися 5 хвилин? Або капуста, яку засолили втрачає 20% своєї ваги, чи
достаньо буде 12 кг капусти, щоб отримати 10 кг квашеної капусти?
Станція «Знайдіть слова» пов’язані з темою уроку закреслювати слова можна лише
під прямим кутом. Одна з особливостей покоління Z прагнення відповідати стандартам, що
диктують соціальні мережі. Вони вважають не достаньо бути особою, аби бути класним. А
участь у конкурсах змаганнях, це реальна можливість довести всім на що ти здатний, та ще й
нові локації та образи для світлин.
Рефлексія також достатньо важливий етап уроку, як для викладача так і для учнів.
Для викладача це спосіб зворотнього зв’язку, для здобувачів освіти це спосіб узагальнити та
систематизувати об’єм інформації, який він отримав на уроці та зробити висновки.
Найбільше мені подобається методика «Кошик вражень» де учні записують враження за
урок на клейких листочках, у кожної команди свій колір
Філософ Френсіс Бекон , який багато думав про те, як краще шукати ідеї, відзначив,
що всі шукачі проходять у своїх пошуках два етапи: етап мурах і етап бджоли. Коли ви не
знаєте як підступитися до роботи, розпочинайте труд мурахи – тобто тягніть в кучу все, що
знаходите по темі. Це початковий необхідний етап у роботі. Вищий, заключний етап творчої
роботи – це труд бджоли, коли ви переробляєте зібраний нектар знань своїм умінням і
перетворюєте його в новий цінний продукт – мед. Коли ви працюєте над проблемою, у вас не
повинно бути недостачі інформації – чужих точок зору, чужих ідей. Тільки наситившись (і
перенаситившись) ними, ви зможете у якийсь момент відштовхнутися від них нетерпляче, як
плавець відштовхується ногами від дна, і стрімко попливти у своєму напрямку». Ми поки
що знаходимося на етапі мурах. А у наш час всі викладачі просто приречені бути першими
найбільшими мурахами і першими найкращими бджолами у впроваджені сучасних новітніх
технологій у предмет, що викладають.
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Cуспільне мовлення визнане одним зі стандартів демократичного розвитку, оскільки
підтримує такі цінності суспільства, як дотримання прав людини, поваги до інших культур і
політичного плюралізму. Суспільство є ключовим у такій схемі, адже мовники орієнтуються
на його інтереси, а воно у відповідь виконує свої зобов’язання: контролює та фінансує їхню
діяльність. Це не нове явище, оскільки значного поширення набуло в Європі ще після Другої
світової війни, хоча cаме Велика Британія вважається його родоначальницею (ВВС
заснована на початку 20-х рр. ХХ ст.). Немає єдиного, узгодженого визначення суспільного
мовлення. Приміром, шведська дослідниця Т. Сівертсен опрацювала понад 30 визначень і
дійшла висновку, що концепція суспільного мовлення є «еластичною», а причину
неможливості однозначно визначити такий тип мовлення вбачала у змішуванні понять,
оскільки термін «суспільне мовлення» різні фахівці використовують на позначення
національної системи загалом, інституцій мовлення чи мовника з низкою програм зокрема
[3].
З дефініцією суспільного мовлення не змогла визначитися і незалежна наглядова
комісія, завданням якої було окреслити майбутні принципи фінансування ВВС. Щоб
передати сутність цього типу мовлення, використовували слова «інформація», «освіта»,
«розширення обріїв», «неупередженість», «незалежність», «врахування інтересів меншин» та
«обмеження комерційної мотивації» [4]. Такий асоціативний ряд певним чином охопив
принципи діяльності суспільного мовлення. Дослідники здебільшого його розглядають як
некомерційну систему телерадіомовлення, яка діє в інтересах суспільства (і за рахунок його
фінансування), має на меті задовольняти потреби всіх громадян, включаючи і меншини,
надавати деякі види освітніх послуг та ін. . Місія ж суспільного мовлення була доволі
поверхово визначена в Декларації Європейського симпозіуму Міжнародного інституту преси
з проблем ЗМІ (захід відбувався у Відні 22–24 вересня 1993 р.). «Суспільні мовні організації»
повинні інформувати населення про події минулого, сучасного, майбутнього,
використовуватися як сфера обговорення та вираження людських цінностей, сприяти
забезпеченню об’єктивної роботи журналістів, мати можливість підвищувати якість своєї
професійної діяльності завдяки доступу до найновіших технологій [5].
Суспільне телебачення – це альтернатива державному та комерційному мовленню.
Суспільне мовлення здійснюють суспільні медіа, які не належать державі, ні окремим
політичним силам, ні приватним особам чи компаніям, інтереси яких вони забезпечують.
Суспільне радіо служить суспільству, фінансується ним та підзвітне йому [1].
Важлива ознака суспільного радіо – високоякісний медіа-продукт, який має
задовольнити інформаційні, культурні, освітні потреби всіх без винятку верств населення.
На думку Британської мовної корпорації BBC, словом «суспільний» можна позначати
телеканал, який враховує та відображає інтереси всього суспільства. Таке мовлення
отримало назву громадсько-правового чи публічно-правового. Хочемо підкреслити, що
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суспільне мовлення цілком слушно розуміють як незалежне мовлення, яке контролює лише
суспільство.
Щодо європейських принципів функціонування суспільного мовлення, то важливими
для вивчення є універсальні рекомендації європейських організацій, а саме проект
мінімальних вимог до національного публічного мовлення, який було затверджено 23 січня
1975 р. Головні положення цього документа є такими:
1) всебічне забезпечення всього населення інформацією:
- різноманітний спектр програм з належним урахуванням інтересів регіонів і меншин;
- високі частки просвітницьких і культурологічних програм;
- контроль балансу культурологічного, інформаційного та комерційного компонентів
програм;
- високий рівень координації й обміну з іншими європейськими ТРК;
2) свобода вираження думки без жодної попередньої урядової цензури, але при
забезпеченні таких умов:
- права на відповідь;
- публічна підзвітність керівництва суспільного мовника за контент перед певною
організацією (наглядовим органом), який, у свою чергу, має у своєму складі як представників
парламентських партій, так і громадського сектору;
- відповідальність саме продюсерів, а не телерадіокомпаній, за зміст програм
відповідно до чинного законодавства;
3) право індивіда мати доступ до теле і радіомовлення в принципі, але за умови
збереження контролю за якістю й при наявності ефірного часу;
4) визнання асоціацій телеглядачів і радіослухачів та забезпечення належних умов для
того, щоб їхні думки могли привселюдно обговорюватися;
5) навчання на всіх рівнях освіти за допомогою самих ЗМІ; усвідомлення
громадянами ролі ТБ та радіо (включаючи розуміння рекламних методів і політичної
пропаганди);
6) дослідження технологічних і соціальних аспектів теле- і радіомовлення;
7) гнучкий підхід для впровадження нових методів (наприклад, вибір телеглядачами
титрів, що накладають на зображення);
8) спеціальна політика прийому на роботу в засоби масової інформації, яка сприяє
усвідомленню журналістами їх особливої відповідальності перед суспільством;
9) відмежування комерційних інтересів від змісту і планування програм;
10) відповідальний контроль за мовленням за допомогою незалежної уповноваженої
установи [2].
Таким чином, охарактеризовано основні теоретичні підходи та практичні
рекомендації до організації та функціонування суспільного телебачення
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В даній роботі надана методика розрахунку перехідних процесів в технічно
оптимальних за швидкістю (е.р.с.) системах із задатчиками інтенсивності при керуючих діях
в електроприводах постійного струму. Всебічний аналіз динамічних систем приведений за
допомогою диференційних рівнянь, порядок яких відповідає порядку диференційних
рівнянь, якими описуються відповідні системи [1]. Причому автори виходять з того, що
аналітичні розрахунки систем автоматичного керування дозволяють читачам отримати більш
повну інформацію про перехідні процеси в цих системах. Приведені аналітичні залежності
для всіх розглянутих в роботі систем керування електроприводами постійного струму. При
дослідженні систем високого порядку по спрощеним диференційним рівнянням можуть бути
допущені помилки при розрахунку таких параметрів системи як величина максимуму та
швидкості наростання якірного струму, при вибору встановленої потужності перетворювачів
і, зокрема, їх напруг. При більш поглиблених дослідженнях, пов'язаних із формуванням
діаграм струму якоря, а також при розрахунку зрівнювального струму в залежних системах
керування. Також похибки можуть досягнути великих величин, так як у цих випадках
використовують похідні високих порядків від головної функції.
Багатоконтурні системи підпорядкованого управління електроприводами постійного
струму живляться від електромеханічного генератора або тиристорного перетворювача [2].
Впровадження в виробництво систем підпорядкованого управління базується на
використанні технічно-оптимальних структур. Не дивлячись на те, що методика розрахунку
статичних параметрів таких систем існує, але поглибленого аналітичного дослідження
перехідних процесів в таких системах немає. Необхідність обмеження в системах
підпорядкованого регулювання першої похідної вихідної величини швидкості (е.р.с.)
двигуна, тобто динамічної складової струму якоря, виникає тоді, коли на систему подається
великий сигнал керування (пуск, гальмування, реверс двигуна).
В цьому випадку при відсутності вказаного обмеження в розгляданих в статті
системах керування струм двигуна досягає надмірно великих значення, що недопустимо за
умови комутації. З вказаною методикою [3] в системах керування необхідно застосувати
пристрій, за допомогою якого можливо встановлювати потрібну величину динамічної
складової струму двигуна, тобто потрібну інтенсивність перебігання перехідного процесу.
Звичайно в якості такого пристрою застосовується задатчик інтенсивності, на вхід якого
подається постійний за величиною сигнал Uвх(τ), а з виходу знімається сигнал Uзд.п(τ)(рис1.),
який змінюється по прямолінійно-зростаючому закону на протязі всього перехідного
процесу, по закінчені якого сигнал з виходу задатчика залишається на постійному рівні.
Вихідна напруга такого задатчика інтенсивності подається на вхід технічно-оптимізованих
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систем підпорядкованого регулювання, структурні схеми яких наведені на рис.2 та рис.3. На
рис.2 наведені статична та астатична системи УТВ-Д, а на рис.3 - системи Г-Д.

Рис.1: Графіки перехідних процесів в системах підпорядкованого регулювання з задатчиком
інтенсивності.

Рис.2: Структурна схема системи підпорядкованого регулювання УТВ-Д.
Позначення на обох рисунках:
- постійні часу: Тг - обмотки збудження генератора, Тя - якірного кола перетворювачякір двигуна, Тм - електромеханічна, Т1 - некомпенсована, мала;
- передаточні функції регуляторів: Fрм(р) - напруги перетворювача, Fрт(р) – регулятора
струму, Fрс(р) - швидкості двигуна, Fрс1(р) - додаткового регулятора швидкості в астатичній
системі керування;
- коефіцієнти: підсилювання тиристорного Кп та електромагнітного Кг
перетворювачів, Кн, Кт, Кс - зворотних зв'язків по напрузі, струму та швидкості;
- сигнали, діючі на систему, зовнішні: по керуванню Uвх(р) та збудженню IсR0(р);
- сигнали, діючі на систему, внутрішні: із виходів задатчика інтенсивності Uзі(р),
регуляторів швидкості Uрс1(р) та Uрс(р), регулятора струму Uрт(р), регулятора напруги Uрн(р),
падіння напруги у якірному колі IяR0(р), е.р.с. двигуна едв(р), яка одночасно являється
вихідним сигналом системи.
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На рис.2 та 3 показано місце підключення задатчика інтенсивності ЗІ. При цьому, при
аналізі роботи статичних систем сигнал Uзі(р), що подається на вхід підсумовуючого органу
СО2, а при аналізі роботи астатичних систем цей сигнал буде подаватись на вхід
підсумовуючого органу СО1.

Рис.3: Структурна схема системи підпорядкованого регулювання Г-Д.
На основі даних з літературних джерел та знову отриманих висновків розроблена
узагальнена методика аналізу перехідних процесів в системах технічно-оптимальної
структури із задатчиком інтенсивності на вході. В якості вихідної величини прийнята
перехідна функція систем що досліджуються. Методика дозволяє на базі аналітичних
розрахунків перехідних процесів під впливом, близьким до реального, проводити всебічний
аналіз динамічних процесів системи. Знайдені у загальному вигляді розв'язування
характеристичних рівнянь для системи четвертого та п'ятого порядків є технічнооптимальними перехідним процесами дозволили розробити методику, яка забезпечує
достатню точність дослідження динаміки цих систем і дозволяє врахувати особливості
технологічних процесів. Аналіз складних систем автоматичного управління швидкодіючими
електроприводами по спрощеним передавальним функціям або диференційним рівнянням
забезпечує необхідну точність дослідження динаміки внутрішніх координат систем.
Список літератури:
1. Михайлова Л.М., Камишлов В.Г., Дубік В.М., Горбовий О.В. Дослідження
перехідних процесів в системах підпорядковано-го регулювання швидкості (е.р.с.) двигуна
постійного струму. / Л.М. Михайлова, В.Г. Камишлов, В.М. Дубік, О.В. Горбовий //
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2019. - Випуск 30. Ст.89-103. http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/6822/1/%d0%9f%d0%92-30-89103.pdf
2. Михайлова Л.М., Дубік В.М., Горбовий О.В. Визначення динамічного запасу
напруги перетворювача при додатку навантаження в системах підлеглого регулювання
електроприводами постійного струму / Л.М. Михайлова, В.М. Дубік, О.В. Горбовий //
Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, - 89 жовтня 2020 р. - 2020.–Т.2 .– Ст.33 - 37. http://www.wayscience.com/wpcontent/uploads/2020/10/11th-Conference-Part-2.pdf
3. Дубік В.М., Камишлов В.Г., Горбовий О.В. Астатичні підпорядковані системи
автоматичного керування швидкістю еле-ктроприводів постійного струму управляємими
тиристорними випрямлячами / В.М. Дубік, В.Г. Камишлов, О.В. Горбовий // Сучасні
проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць XVIII міжн. Наук. Конф. (16-18
жовтня
2017
р.,
м.Кам’янець-Подільський).
2017.
ст.
85
86.
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/2211/1/SPZM-2017-85-86.pdf
4. Віктор Дубік, Віталій Камишлов, Олег Горбовий Дослідження двозонних систем
підпорядкованого регулювання ерс двигуна постійного струму / В Дубік, В Камишлов, О

370

Горбовий // Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. – 2018. – ст. 122 – 123.
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/2084/1/ANOUE-18-2-122-123.pdf
5. Камишлов В.Г., Горбовий О.В., Камишлов В.В., Кунiнiн П.М. Технічна оптимізація
перехідних процесів в системах автоматичного управління / В.Г. Камишлов, О.В. Горбовий,
В.В. Камишлов, П.М. Кунiнiн // - Подільський вісник. - 2009. - №17 - ст.380-395.
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/3811/1/%D0%9F%D0%92-17-380-395.pdf

371

Economic sciences
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дубовик С.Г.
СНАУ, к.е.н, доцент кафедри менеджменту
Сінайська О.А.
СНАУ, слухач ІІ курсу магістратури, спеціальність 03 «Менеджмент»
Функціонування кожної організації в сучасних умовах потребує врахування впливу
конкурентного зовнішнього середовища та організації управління процесами її розвитку.
Освітня діяльність, яку здійснює ЗВО, є засобом виробництва знань, умінь і навичок,
формування компетентностей у майбутніх фахівців, тому потребує визначення напрямів
удосконалення процесів управління в ньому.
Основними чинниками забезпечення довгострокового розвитку ЗВО в умовах швидко
змінюваного зовнішнього середовища стають:
- виважене управління ЗВО (система, технології, процес, механізм, методи,
формування іміджу та ін.);
- управління капіталом, який втілюється у знаннях і кваліфікації науково-педагогічних
працівників;
- управління бізнес-процесами ЗВО;
- здатність утримувати та залучати нових студентів;
- інвестиції в інформаційні технології;
- організаційні поліпшення;
- інноваційний розвиток.
Соціально-економічні умови розвитку сучасного суспільства спрямовані на
реалізацію цінностей сталого розвитку і актуалізацію впровадження соціально-орієнтованих
систем управління вітчизняними організаціями, в тому числі організаціями ЗВО.
Змістовні характеристики соціально-орієнтованих систем управління відповідно до
різних рівнів системи взаємовідносин організації включають:
- упорядкованість системи відносин;
- відкритість системи відносин;
- якість системи управління;
- стратегічна стійкість системи відносин.
Основними положеннями соціально-орієнтованої системи управління виступають:
- формування системи управління спрямоване на забезпечення сталого розвитку
організації;
- реалізація цілей такої системи управління повинна здійснюватися на основі
принципів соціально-відповідального управління;
- методологічною основою формування соціально-орієнтованої системи управління
повинна бути концепція соціальної відповідальності;
- соціально-відповідальне управління організацією пов’язане з максимізацією з її боку
позитивного впливу на суспільство через реалізацію стратегії взаємодії з зацікавленими
сторонами. Для функціонування ЗВО потрібно враховувати цей вплив за напрямками:
1) з позиції держави, яка виступає як замовник і гарант задоволення суспільних
потреб в підготовці висококваліфікованих кадрів для галузей економіки;
2) з позиції громадянина-споживача освітніх послуг;
3) з позицій ринку праці і роботодавців;
4) з позицій самого ЗВО як господарюючого суб’єкта;
5) з позицій соціуму в цілому;
6) з позицій національних інтересів щодо примноження людського капіталу країни;
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- формування соціально-орієнтованого управління організацією здійснюється з
застосуванням комплексу управлінських технологій , спрямованих на підвищення соціальноекономічної результативності управління в цілому;
- реалізація цілей соціально-орієнтованого управління організацією потребує також
розвиненості системи інститутів для сприяння налагодження взаємозв’язку з елементами
зовнішнього середовища, а саме – соціальних комунікацій, соціального діалогу, соціальних
інвестицій,організаційну культуру, імідж;
- становлення соціально-орієнтованої системи управління визначає необхідність
узгодження соціально-економічних протиріч у діяльності організації шляхом застосування
функціонального та структурного підходів.
Управління бізнес-процесами ЗВО реалізується шляхом
вдосконалення
організаційно-економічного механізму управління , а саме його систем:
- системи забезпечення (підсистеми правового, ресурсного, нормативно-методичного,
наукового, технічного,інформаційного забезпечення процесу управління);
- функціональної системи (підсистеми планування,організації, мотивації, координації,
регулювання і контролю);
- цільової (цілі, основні результати, критерії вибору і оцінювання результатів
досягнення поставлених цілей).
Для забезпечення підвищення ефективності діяльності ЗВО важливим стає
створення сукупних організаційно-педагогічних умов, спеціально створених чинників, що
забезпечують ефективну взаємодію членів трудового колективу ЗВО для якісної реалізації
місії, цілей навчального закладу на різних рівнях управління, а саме: поширення
управлінських повноважень на колектив науково-педагогічних працівників як єдину
команду,створення науково-навчально-методичного осередку на інноваційних засадах для
науково-педагогічних працівників, використання сучасних моделей організації навчальновиховного процесу на основі інноваційних навчально-виховних педагогічних технологій.
До інших напрямків вдосконалення управління ЗВО та підвищення його ефективності
слід віднести:
- вдосконалення управління економічним потенціалом ЗВО,
- моніторинг зовнішнього середовища та управління ризиками,
- удосконалення
системи фінансового менеджменту, застосування системи
контролінгу в управлінні ЗВО,
- застосування концепції управління проектами в ЗВО,
- розвиток механізмів по підбору кадрів з числа студентів для ринку праці,
- розвиток механізмів залучення недержавних інвестицій та державно-приватного
партнерства,
- розробка і використання сучасних і універсальних методів оцінювання діяльності
ЗВО, результати застосування яких комплексно та системно відображали сильні сторони та
можливості навчального закладу.
Отже, визначення напрямків
вдосконалення управління ЗВО, визначення його
ефективності є актуальним напрямком науково-практичних досліджень, вирішення яких
дозволить змінювати, нарощувати потенціал ЗВО з врахуванням нових вимог і змін у
зовнішньому середовищі.
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Проблема донозологического состояния населения, проживающих в условиях
экологического неблагополучия, остается недостаточно изученной. При донозологических
состояниях, когда гомеостатические механизмы еще не нарушены, наибольшую значимость
имеют показатели, характеризующие вегетативную регуляцию сердца и энергетического
обеспечения миокарда. В многочисленных медико-биологических исследованиях
установлена связь адаптационного состояния, иммунитета, обмена веществ, показателей с
влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды. Из этого следует, что
интегральным показателем, объективно отражающим негативное влияние наиболее
агрессивных неблагоприятных факторов, является реакция организма на их воздействие, на
раннем этапе проявляющаяся донозологическими изменениями, снижающими его резервные
возможности. При отсутствии адекватных мер, эти изменения в последующем служат
основой для развития той или иной патологии. Одним из ранних проявлений сочетанного
воздействия таких факторов является нарушение адаптационного состояния организма и
снижение иммунного статуса [1].
Особую актуальность в ранней диагностике заболеваний приобретает доклинический
подход, позволяющий при проведении профилактических осмотров населения выявить
донозологические изменения и бессимптомные стадии заболеваний. Такой подход учитывает
индивидуальные особенности организма путем изучения индивидуально-типологических
характеристик личности, параметров реактивности и адаптивности к факторам внешней и
внутренней среды. В документах ВОЗ указывается, что длительное воздействие
неблагоприятных экологических факторов может представлять большую угрозу здоровью
человека, чем бедствия, сопровождающиеся значительным одноразовым стрессовым
воздействием. В условиях, создающих «экологический стресс», приходиться жить годами,
причем человек практически лишен возможности защититься от воздействия
неблагоприятных факторов окружающей среды. Как отдельный индивидуум, так и
сообщество, проживающие в условиях «экологического стресса» вынуждены «включать»
механизмы длительной адаптации, что может приводить к истощению адаптационных
функций вообще [2].
На любое предъявленное окружающей средой требование организм отвечает стрессом
- неспецифической реакцией, направленной на приспособление к выдвинутым внешней
средой условиям. При этом организм старается защитить себя от вредных воздействий извне,
сохранить физическую и психическую целостность и обеспечить свой гомеостаз при любых
колебаниях внешней среды. Это достигается с помощью координированных
физиологических адаптационных процессов, которые поддерживают большинство
устойчивых состояний организма. Данные адаптационные реакции не осознаются нами, но
играют весьма важную роль в обеспечении нашего гомеостаза и соответственно нормального
функционирования органов и систем [3].
Особое внимание, как ученых, так и работников здравоохранения, привлекают
проблемы качества здоровья населения в экологически неблагополучных регионах
Казахстана. В Акмолинской области находится большая часть одной из крупнейшей в мире
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Северо-Казахстанской урановорудной провинции, включающей более 30 урановых
месторождений и рудопроявлений урана и несколько сотен радиационных природных
аномалий, что формирует урановую геохимическую специализацию территории области.
Месторождения отрабатывались или вскрывались разведочными горными выработками, что
привело к образованию большого количества радиоактивных отходов. Все эти факторы
способствуют образованию повышенных концентраций радиоактивных веществ на
территории области. Особое внимание стоит уделить урановому загрязнению в некоторых
регионах области, а именно в г. Степногорске, и влияние радионуклидов, поступающих с
продуктами животноводства на организм человека. Промышленная добыча урана и
декультивированные урановые шахты в области наносит большой ущерб здоровью людей
как прямой радиацией, так и поступлением в организм вредных веществ. Промышленный
район вокруг г. Степногорска имеет ряд предприятий, которые могут быть источниками
загрязнения
окружающей
среды
тяжелыми
металлами.
К
ним
относятся:
гидрометаллургический завод ЗАО «КазСабтон», обогатительная фабрика АО «Казахалтын»,
Степногорский подшипниковый завод, тепловая электростанция, работающая на каменном
угле. В непосредственной близи от города находится горнообогатительный комбинат по
Фобыче урановых руд, где добыча ранее велась открытым способом, были нередки случаи
появления смога и пыли, не исключающие радиоактивного загрязнения объектов
окружающей среды близлежащих населенных пунктов [4].
Для
донозологического
контроля
необходимы
доступные,
достаточно
информативные, необременительные экспресс-методы определения состояния регуляторных
механизмов организма, позволяющие получить максимум данных. Таким минимумом может
являться сердечный ритм. Точнее, неинвазивная технология исследования периодических
процессов в системе кровообращения, а именно вариабельности сердечного ритма (ВСР)колебаний
интервалов
между
последовательными
сердечными
сокращениями
(кардиоинтервалами). Сердечный ритм в этом случае рассматривается не как показатель
деятельности сердца (как отдельного органа), а как наиболее доступный для измерения
интегральный показатель гармоничности, слаженности взаимодействия функциональных
систем организма, степени напряженности функционирования организма. Подобный
методический подход позволяет суммировать физические, психоэмоциональные и другие
стрессоры и определить интегральную «стоимость» жизнедеятельности организма в
конкретных условиях.
По результатам анализа нашего исследования вариабельности сердечного ритма
населения, проживающего в г. Степногорске, наблюдается ухудшение показателей по мере
возрастания степени экологического напряжения и увеличения возраста обследуемых.
Полученные данные свидетельствует об увеличении вклада центрального контура регуляции
сердечного ритма. Преобладание симпатотонического типа регуляции сердечного ритма со
стороны автономной нервной системы и увеличении напряжения в работе сердечнососудистой системы, которая усиливается с возрастом и с ухудшением среды обитания.
Состояние функционального напряжения и неудовлетворительной адаптации в
исследуемых группах подтверждается величинами показателя активности регуляторных
систем (ПАРС). Наибольшие величины этого показателя выявлены у старших групп
населения, в результате исследования указывается на то, что адаптация к
антропоэкологически индуцированному изменению промышленного района вокруг г.
Степногорска бесспорно требует затрат энергии и функциональных резервов организма,
которая происходит за счет определенной «биосоциальной платы». То есть о «цене
адаптации» можно судить по степени напряжения регуляторных механизмов.
Следовательно, экологические условия среды в исследуемой территории существенно
влияют на резервные возможности организма человека, снижая функциональные
возможности кислородтранспортной системы.
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Степень снижения функциональных резервов организма находится в прямой
зависимости от возрастных характеристик и степени выраженности антропогенной
экологической нагрузки.
Рассматривая факторы, влияющие на развитие нервно-психических заболеваний,
важно оценить роль химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, в развитии
различных донозологических и функциональных нарушений.
Таким образом, при оценке функциональных резервов организма следует исходить из
того, что координация оптимальной адаптации к изменяющимся условиям внутренней и
внешней среды обеспечивается на основе симбиоза симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы и гуморальных влияний. Отклонения, возникающие в
регулирующих
системах,
предшествуют
гемодинамическим,
метаболическим,
энергетическим
нарушениям
и,
следовательно,
являются
наиболее
ранними
прогностическими признаками неблагополучия в состоянии здоровья человека.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ З РОКАМИ НАВЧАННЯ
Дух Тетяна
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Пелех Світлана
Екологічний фаховий коледж Львівського національного аграрного університету
Постановка проблеми. Одним з найважливіших завдань фізичного виховання в
системі вищої освіти є забезпечення належного стану здоров’я студентів. Багаточисельними
дослідженнями науковців вивчались різноманітні шляхи удосконалення процесу фізичного
виховання, зокрема із застосуванням: комп’ютерно-інформаційних технологій (В.
Богуславська, 2017); професійно-орієнтованих технологій (О. Подлесний, 2008; О. Журавель,
2012), інтерактивних технологій (Л Суровов, 2017); особистісно орієнтованих технологій (І.
Бондаренко, 2017). Однак, численні дослідження доводять, що існуюча організація та
інфраструктура фізичного виховання студентів поки не повною мірою забезпечують
вирішення комплексу виховних та оздоровчих завдань з позиції реалізації усвідомленої
обов'язкової рухової діяльності та особистісних потреб для всебічного розвитку особистості
майбутніх спеціалістів [1, 3, 7]. Тому суттєво зростає необхідність розробки інноваційних
методик фізичного виховання, що забезпечують прикладну та оздоровчу спрямованість,
сприяють підвищенню рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості займаються.
Виклад основного матеріалу. У ході проведення педагогічного тестування фізичних
якостей студентів 1-3 курсів нами встановлено практично «синхронний» рівень розвитку
витривалості, спритності та швидкісно-силових якостей на окремих курсах (показник
коефіцієнту варіації коливався в межах від 3,9% до 14,4% практично в усіх тесових вправах),
проте з роками відслідковувалась хвилеподібна динаміка. Аналізуючи результати тестування
фізичної підготовленості методом індексів (рис. 1) встановлено, що основна частина
студентів (67,4%) характеризується задовільним рівнем фізичної підготовленості. Лише 7,4%
студентів володіють вище від середнього рівнем фізичної підготовленості. Майже третина
(24,7%) студентської молоді характеризується незадовільним рівнем фізичної
підготовленості.
Порівнюючи результати з бігу на 3000 метрів студентів 1-3 років навчання нами
підтверджується статистика попередніх досліджень [6] про незадовільний рівень розвитку
загальної витривалості. Результати студентів як 1-го, 2-го так і 3-го курсів характеризуються
статистичною стабільністю (p>0,05), при тому що рівень їх резервних можливостей не
дозволяє забезпечити високу працездатність молодого покоління. Швидкісна витривалість
студентів характеризується задовільним рівнем розвитку (14,18±0,83 с), що за шкалою
оцінювання становить 3,05±1,21 бали. Аналіз результатів у бігу на 100 м свідчить про
тенденцію до підвищення на 2-му курсі (13,93±0,55 с) і зниження на третьому (14,24±0,56 с)
році навчання.
Результати стрибка в довжину з місця свідчать про задовільний рівень швидкісносилової підготовленості студентів 1-3 курсів. Студенти 1-го року навчання
продемонстрували результат 223,37±10,94 см, другого курсу показали вищий результат –
230,40±10,53 см (р<0,05). А третьокурсники виконали тестове випробовування гірше ніж
студенти 2-го курсу, проте дещо краще студентів 1-го курсу, що свідчить про хвилеподібну
динаміку розвитку швидкісно-силових якостей. Загалом середній показник у стрибку в
довжину по курсах становить 226,71±11,00 см, що відповідає оцінці «задовільно» – 2,77±0,78
бали. Оцінюючи швидкісно-силовий показник з врахуванням зросту студента теж
встановлено задовільний рівень розвитку даної якості. Силова витривалість студентів
характеризується задовільним рівнем розвитку. У тесті піднімання тулуба студенти трьох
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курсів показали середній результат 42,25±5,72 рази. Результати тесту характеризуються
аналогічною тенденцією, як і результати студентів у стрибку в довжину з місця (р<0,05).

Рис. 1 Відсоткове співвідношення рівня фізичної підготовленості студентів
Варто відмітити тенденцію до підвищення швидкісних та швидкісно-силових
показників з роками навчання, проте статичного підтвердження нами не виявлено (p>0,05).
Нам встановлено, що на протязі 3-ох років навчання рівень функціонування серцевосудинної системи студентів відповідає задовільному рівню. Проте, виявлено деяку
тенденцію до погіршення резервних можливостей серцево-судинної системи з роками
навчання (p<0,05).
Висновки. Проаналізовано широкий спектр наукових досліджень щодо питань
фізичної підготовленості студентської молоді. Однак, практика свідчить, що результати
наукового пошуку досі не в повній мірі сприяють підвищенню фізичної підготовленості
студентів. Аналіз результатів фізичної підготовленості дозволяє констатувати, що рівень
розвитку витривалості та сили на усіх курсах відповідає незадовільному рівню. Показники
швидкості відповідають вище середньому рівню фізичної підготовленості. Швидкісно-силові
характеристики відповідають середньому рівню підготовленості. Загалом спостерігалась
деяка тенденція до підвищення фізичних кондицій на другому році навчання та зниження та
третьому, що потребує диференціального підходу в організації та методиці проведення
занять з фізичного виховання.
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Sociological sciences
THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE BEHAVIOR: SOCIAL AND
PSYCHOLOGICAL ASPECT
Dyumina Elena
NTUU “KPI”
Winston Churchill once said: “Whoever owns information is owns the world. " Today we
can say with confidence that the one who controls the media, is able to actively influence the views
of people, their behavior and in general on the mass consciousness in society. By efficiency impact
on the mental consciousness of the masses of the mass media and information take a leading
position. It is no coincidence in the life of society recently the term "fourth estate" has been
established, which, in fact, very accurately reflects the real influence of the media. In social
sciences, such as sociology, political science, psychology, pay great attention to studying the
influence of the media on people's behavior. AND social psychology, first of all, pays attention to
aspects, associated with socio-psychological influence.
Mass media - a system of bodies for public transmission of information using technical
means, that is, through the press, television, film, sound and video series, satellite communication
systems, computer networks. The media include: television, press, radio, internet, advertising, etc.,
with the help of which you can influence the mass audience.
The functions of the media can be divided in relation to the level of society and the
individual. The way we consider the socio-psychological aspect analysis, in relation to society, the
following functions are distinguished: informational, recreational, mobilization, provision of social
connections, ensuring continuity.
Today, through the media, the world community gets to know modern lifestyle. Their role in
the process of socialization and the formation of value orientations is different, wearing both
positive as well as negative.
In most cases, today's society is characterized by a lack of own point of view, and the reason
for this is the proposed media "Recipes" for the perception of this or that event. Media produce and
disseminate information (knowledge, norms, values), the assimilation of which necessary for the
conscious and effective participation of citizens in life state and society.
It is the media and mass communication that are among the first to provoke massification of
personality, standardize views, behavior of people, develop uniformity in their reactions. In our
opinion, the main function of the media in modern society consists in turning citizens into a huge,
but not a crowd gathered in one place - through popular culture and a single stream information,
people lose the ability to think and reflect.
Television, radio, print, Internet, advertising have become mainstream sources of
information that form the inner world of a person. If a just a century ago, the inner world of people
was formed on the basis of their personal communication, professional activity, travel, then today
you don't need to be a very active person to get news from on the other side of the planet, there is no
need to leave home to communicate with people.
A. Gramsci noted that “the standardization of the way of thinking and acting reaches a
national or even continental scale. " In this he saw the crisis of civil society. The average layman
believes the most ridiculous statements, although common sense would at least make him doubt.
Continental scale "crowd-forming" media action acquires because they form a single network,
which really cover the whole mass of people who have neither the time nor the skills to critical
perception of messages.
In our opinion, the negative impact modern media is expressed in the manipulation of mass
consciousness with through replicated standards of conduct that control and transforming the inner,
spiritual world of a person.
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According to the majority of authors assessing the impact of the media on modern society,
in the activities of the media for socialization and formation traditional positive value orientations
still prevail in more negative aspects associated with the actual self-elimination of the state from the
sphere of media regulation.
Unfortunately, we must admit that manipulative techniques are constantly improve and
become more complex, effective mass protection against them is not was and, perhaps, will not be.
A note to treat everything critically, can be attributed to rhetorical exclamations, because many
manipulator techniques are designed precisely for the fact that the boundary of the critical
perception will not be disturbed.
Thus, the current situation gives rise to ambiguity of the media assessment. On the one hand,
the development of mass communication and media positively influences the awareness of
individuals about the surrounding world, but at the same time with their development, the
possibilities manipulation of public consciousness is increasing significantly.
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Economic sciences
РОЛЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ
Дячок А.А.
студ. ІІI курсу бакалавріату факультету
міжнародної
торгівлі та права Київського
національного
торговельно-економічного
університету
спеціальність
«Право»
Науковий керівник: Лаптєва В.В.
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки
та фінансів підприємства
Київський національний торговельно економічний університет
Кризовий стан економіки України, що суттєво відображається на ефективності
ведення підприємницької діяльності практично всіх підприємств, вимагає більш ретельного
підходу до використання ресурсів, що є в наявності у суб’єктів господарювання або які є
можливість залучити. Саме нестабільність та кризовий стан є характерними явищами для
нашої держави. Сильний вплив на діяльність вітчизняних підприємств справляють глобальна
фінансово-економічна криза, політичний колапс, недосконалість законодавства та
недостатній рівень державної регуляторної політики. У таких умовах господарювання в
управлінні підприємствами має бути врахований високий рівень впливу факторів
зовнішнього середовища, а отже управління має постійно у певній мірі носити антикризовий
характер.
Визначення ресурсного потенціалу сьогодні є однією з головних передумов
раціонального та ефективного використання ресурсів підприємства. Однак, на жаль, в
українській та світовій науці відсутні чіткі та ґрунтовні підходи до визначення безпосередньо
економічної категорії «ресурсний потенціал». Усе це унеможливлює побудову якісної та
ефективної системи оцінки та управління ресурсним потенціалом підприємства, а отже,
знижує шанси на його ефективний розвиток.
Проблеми, пов’язані із формуванням і використанням ресурсного потенціалу стали
предметом наукових досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: Л.
Абалкіна, В. Авдєєнка, В. Андрійчука, Р. Білоусова, П. Борщевського, Ю. Василенка, Г.
Мельничука, М. Кучерова, І. Ступницького, І. Фаріон, С. Шкарабана та інших. Проте,
теоретичні концепції формування, розвитку та використання ресурсного потенціалу
характеризуються недостатньою обґрунтованістю та суперечливістю, що потребує
здійснення подальших наукових досліджень.
В системі основних факторів виробництва важливу роль відіграють ресурси
підприємства. Розкриваючи сутність категорії, М. Орлатий, С. Романюк, І. Дегтярьова та ін.
під ресурсами розуміють «наявні елементи системи, на основі яких вона функціонує та
розвивається і які в умовах конкретної ситуації доцільні для застосування як засоби
досягнення цілей». [1]
Наукове розуміння, походження, призначення, характеристик різних видів ресурсів
дасть змогу правильніше враховувати роль і місце тієї чи іншої групи у процесі суспільного
виробництва, дефіцитність, особливості їх відтворення та забезпечення ефективності
використання. Ресурси підприємства є основою формування його ресурсного потенціалу.
Варто відзначити, що принциповою відмінністю між термінами «ресурси» та
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«ресурсний потенціал» є те, що ресурси існують незалежно від суб’єктів економічної
діяльності, а потенціал є невіддільним від суб’єктів. [2]
Ресурсним потенціалом підприємства є сукупність ресурсів, які є в розпорядженні
фірми, й спроможність робітників і менеджерського персоналу користуватися ресурсами для
виробництва товарів (послуг) й отримання максимальних прибутків.[3]
У роботах більшості авторів ресурсний потенціал представлений усіма ресурсами,
використовуваними в суспільному виробництві на тій чи іншій стадії розвитку продуктивних
сил. Це є однією з основних особливостей категорії «ресурсний потенціал»
В науковій літературі мають місце розбіжності щодо структури ресурсного потенціалу
підприємства, де виокремлено базові, зокрема: матеріальні, нематеріальні, фінансові,
трудові, інформаційні, інноваційні, а також управлінський ресурс (потенціал), що забезпечує
раціональне використання усіх ресурсів підприємства .
Для забезпечення стійкості та підвищення ефективності діяльності підприємства в
кризових умовах вимагає правильного вибору стратегії формування та використання його
ресурсного потенціалу. Ефективність діяльності підприємства значною мірою визначається
тим, на скільки якісно воно може використовувати ресурси та здатне застосовувати їх у
майбутньому для забезпечення якості роботи. Результативність діяльності будь-якого
підприємства значною мірою залежить від того, наскільки ефективно використовуються
наявні в його розпорядженні ресурси, сукупність яких утворює ресурсний потенціал.
Неефективне управління
та
використання
ресурсів
призводить
до зниження
конкурентоспроможності підприємства загалом, а в результаті до банкрутства. Саме тому
сьогодні гостро постає питання дослідження особливостей управління ресурсним
потенціалом підприємства та пошуку всіх можливих шляхів підвищення ефективності
цього управління задля забезпечення сталого розвитку. [4]
Ресурсний потенціал підприємства в умовах кризи повинен мати різноспрямований
характер. Під час кризи та при перших її проявах підприємство повинне поступово перейти
із режиму розвитку у режим антикризового функціонування. Підприємство на деякий час
зупинить свою активність та розвиток, але в результаті нічого не втратить.
Ресурсне забезпечення діяльності підприємства має здійснюватись на основі
розроблення ресурсних стратегій, які сприяють вирішенню таких завдань як: визначення
перспективних потреб підприємства в ресурсах всіх необхідних видів, розрахунок
допустимих ресурсних обмежень і формування прогресивних норм витрат ресурсів різних
типів, визначення "зон стратегічних ресурсів", можливостей їх використання шляхом
збалансування обсягів і складу, термінів постачання з динамікою використання, розроблення
заходів щодо раціонального використання ресурсів підприємства, використання логістичних
підходів в системі реалізації ресурсних стратегій. [5]
Проявами наростання кризових явищ діяльності підприємств є: порушення рівноваги
економічної системи, погіршення стану потенціалу, поступова втрата життєздатності,
утворення дефіциту окремих ресурсів, виникнення та тривале існування проблем розвитку.
Україна перебуваючи на сьогодні у стані кризи втрачає велику кількість підприємств,
а більшість з них перебувають на межі банкрутства. Звертаючи увагу на те, що криза набуває
систематичного характеру, актуальність діагностики проблем і антикризового управління
постійно зростає. Сьогодні, в мінливих економічних, політичних і соціальних умовах, на
підприємствах значний вплив мають негативні фактори, які створюють сприятливі умови для
розвитку кризового становища. Дієвим способом запобігання та нейтралізації таких чинників
на підприємстві є антикризове управління та реструктуризація.
Антикризове управління передбачає постійне врахування ризику та можливих змін у
середовищі підприємства, і це викликає необхідність регулярного перегляду та корегування
стратегії організації. Основним інструментом антикризового менеджменту на сьогодні є
діагностика кризових явищ.
Та реструктуризація, яка характеризує перегрупування фінансових, матеріальних,
технологічних і управлінських ресурсів, їхня концентрація на перспективних напрямках
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роботи підприємства. У процесі реструктуризації створюється новий потенціал для активної
поведінки на ринку.
Щоб запобігти погіршення стану підприємства і не допустити банкрутства, необхідно
досліджувати причини такого погіршення. В. Бандурин, В. Лариукий у своїх наукових
працях першочергове значення у визначенні кризового стану приділяють закономірностям
руху основного капіталу, техніки, інноваційним процесам. Але це більш класичний підхід до
визначення джерел кризових явищ на макрорівні, а тому в сучасних умовах розвитку
України, він може використовуватись лише частково. [6]
Також важливим фактором на підприємстві є оцінка фінансового стану. При
оцінюванні фінансового стану підприємства необхідно використовувати певний показник,
що дозволяє на якісному рівні оцінити підприємство і зробити висновок про стадію його
кризового стану. Вимірювання якості фінансового стану науковці у своїх наукових виданнях
пропонують виконувати лише на підставі аналізу договорів підприємства і зіставленням
графіка платежів по кредитах з календарем. Для визначення якості фінансового стану
підприємств пропонується використовувати кілька ступенів якості: платоспроможне
підприємство, передкризове підприємство, кризове підприємство, неплатоспроможне
підприємство.
В умовах кризи підприємства використовують свій ресурсний потенціал наскільки це
можливо, знаходять різні підходи для збільшення попиту та створюють різні підходи для
підвищення ефективності підприємства. При цьому використовуються такі основні наукові
підходи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства, а саме: системний,
маркетинговий,
функціональний,
відтворювальний,
інноваційний,
нормативний,
комплексний, динамічний, структурний та ситуаційний.
Резерви на підприємстві відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності, вони здійснюють суттєвий вплив на капітал підприємства та його фінансові
результати. Саме процес резервування є одним із найефективніших інструментів
забезпечення стабільності діяльності підприємства та самострахування від господарських
ризиків. Своєю чергою, резерви забезпечують стабільність та ефективність функціонування
підприємства за наявності постійного ризику, реальну оцінку статей активу балансу,
відповідність доходів та витрат підприємства, уточнення оцінки капіталу та зобов’язань
підприємства. Все це підкреслює особливе значення та необхідність формування облікових
резервів для ефективного функціонування підприємства.
Отже, для досягнення високого рівня конкурентоздатності підприємства в період
кризи, підприємству потрібно ефективно використовувати свої ресурси, нові технології,
навички та знання персоналу, правильно та раціонально використовувати свій ресурсний
потенціал, знати як правильно конкурувати з іншим підприємством. Адже стан ресурсного
потенціалу підприємства є передумовою досягнення високого рівня конкурентоздатності
підприємства, а тому й важливим є правильне використання та управління ресурсами, які
будуть відповідати науковому розвитку.
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Pedagogical sciences
BENEFITS OF DEVELOPING CRITICAL THINKING IN ENGLISH LANGUAGE
TEACHING
Єлісєєв І.А.
Мелітопольський державний педагогічний університет ім.. Б. Хмельницького
старший викладач кафедри методики викладання германських мов
The relevance of the research topic is due to the fact that developing such skills as
flexibility, fluency, complexity, originality, curiosity, risk taking, elaboration and imagination are
important for the development of learner’s creativity. Challenging questions or open-ended
questions alongside with choosing appropriate strategies and teaching techniques with various
games and activities, short classroom ones in particular, develop critical thinking and creativity that
gives a rise to individual ability to think and make correct decisions independently.
In relation to learners, the use of critical thinking technology allows:
 to increase the efficiency of information perception;
 to increase interest, both in the studied material and in the learning process itself;
 to be able to think critically;
 to highlight causal relationships;
 to be able to work in collaboration with others;
 to reject unnecessary or incorrect information;
 to understand how different pieces of information relate to each other.
Using critical thinking technology regularly, the teacher:
 knows how to create an atmosphere of openness and responsible cooperation in the
classroom;
 uses a learning model and a system of effective methods that contribute to the
development of critical thinking and independence in the learning process;
 becomes a practitioner who knows how to competently analyze his/her activities.
The basis of any education is a human language development. A foreign language has
unlimited opportunities for humanitarian upbringing of learners and thus involving them to a
foreign language culture. Nowadays a foreign language is both a source of receiving professional
information and providing communication. But the communication is considered to be effective
when a human has got and transmitted information correctly. Thereby, a communicative language
competence is effective when a human possesses critical thinking. Modern school is aimed at
having a habit of every learner to actively take part in important team decision making, to form,
express, defend his/her own point of view and respect that one which differs.
It should be emphasized that people who think critically try to live reasonably, rationally and
empathically. By thinking about everything objectively, they are able to easily solve complex
problems and tasks, process information, and take opinions into account. It should be noted that we
do not need critical or creative thinking to make the right decision in our daily communication,
while still a number of functional informational or situational clichés require a lot of thought to
draw a conclusion. Language is not only grammatical structures and vocabulary; it is the
embodiment of cultural and national values. Thus, languages are culturally determined. Since
cultures are different, traditions and mentalities are reflected in the language, its vocabulary,
grammatical structures, modality, etc. You cannot think in the language you are learning the same
way as in your mother tongue. People with critical thinking are used to confusing switching
between languages.
The formation of critical thinking includes the following stages:
1)
updating knowledge, arousing interest in the topic, setting goals for a particular
material;
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2)
understanding new information, critical reading and writing;
3)
reflection, forming personal point of view on the material being studied;
4)
generalization and evaluation of information (problems), identification of ways to
solve it, identification of one’s own capabilities.
Educational and cognitive activity of a learner based on critical thinking is considered as an
important didactic direction, the dominant of which are: search for a clear question, justification,
approval, formation of alternatives; striving for maximum subject reliability; using sources or
linking to them; following the main goal; holistic consideration of the situation; keeping the focus
of the original (main) task; choosing a point of view, personal attitude and its change if there are
sufficient grounds; consistent consideration of parts of a complex whole; influence of worldview
and tolerance to other feelings, level of knowledge and depth of judgment, predisposition to use
critical thinking skills in life.
When teaching learners critical thinking the teacher helps them look at any life situation
from different points of view by asking questions: Why is this so? Who is favored in this situation?
What can one find out? What can one do? The critical learner does not complain about the problem,
but tries to solve it.
Methods of critical thinking form the ability to work in pairs, small groups, quickly and
efficiently process any text, and flexibly enter the situation. The creative problem-based nature of
English language teaching contributes to the development of imagination and a sense of novelty.
It is very important how a teacher starts the lesson. The beginning of the lesson is the
activation of the thinking process. Learners' understanding of what they will do in the classroom
and how well they will do it depends on how the educational goal is set. The teacher should use the
methods that allow them to set their own goal based on the topic of the lesson. Using such methods
as «brainstorming» and «forecasting» may be suggested here. A teacher should use various
methods, from the simplest to the most complex: from those that involve working in a team to those
that require a certain level of self-organization, when learners first work with the teacher as a
partner, and then in groups on their own. For example, when in team groups «hints» may be
offered that relate not only to the content, but also to the procedure. Using the «gallery overview»,
learners develop their skills of linking new information with the products of their activities. The
game «Magic Microphone» teaches to express a positive or negative reaction when conducting a
discussion on a burning topic or problem. Having a certain life experience and a point of view on
the world around them, learners can implement their ideas through creative projects. The
implementation of the project helps them analyze new information, read additional literature, train
and show their leadership skills. To make an interesting and exciting project, you need to think
critically, respond quickly to opponents' questions, and take an active public position. The
following are examples on working with certain topics:
Learning Foreign Languages:

Make a list of ideas on how you can make learning English more like learning your
own language.

Make up a project «What makes a good teacher of a foreign language».
School Life:
 Agree or disagree with the following statements: «Classmates are of more important
influence than parents on a child’s success at school»; «When you are having a fun you are not
learning»; «All you need is ignorance and confidence then success is sure» (Mark Twain); «Success
makes life easier, it doesn’t make living easier» (Bruce Springsteen).
Crime and Punishment:
 Do you agree or disagree with the following sayings: «Punishment should fit the crime»,
«An eye for an eye and a tooth for a tooth»?
Leadership:

Create a portrait of a leader as you see him/her to be.
Explain your choice.
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Discuss with your partner who can be a leader in your class.
Give reasons to support your answer.
Thus, we can conclude that interactive methods in the educational process allow to intensify
the process of understanding and creative use of knowledge in solving practical problems; learners
form productive approaches to mastering information; establish friendly relations with the teacher;
increase motivation in solving the problems discussed; give an emotional boost to their research
activities. Moreover, in an interactive atmosphere, each learner is successful, benefits from the
result of teamwork, and the whole process becomes interesting.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНІ КОМПЛЕКСИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКУ
РУХУ ПІЛОТОВАНИХ ТА БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Єршов В.В.
Ізвалов О.В.
Льотна академія НАУ, ershowvlad@gmail.com
Існуюча тенденція зростання інтенсивності повітряного руху БПЛА в межах
населених пунктів призводить до появи та розвитку програмного забезпечення,
призначеного для моделювання динамічної повітряної обстановки. З огляду на
вищенаведене, доцільним є дослідити існуючі програмні засоби моделювання динамічної
повітряної обстановки пілотованих та безпілотних літальних апаратів.
VATSIM Network — загальнодоступна спеціалізована міжнародна комп'ютерна
мережа, створена ентузіастами віртуальної авіації. Метою її є відтворення в мережі реальних
процедур взаємодії екіпажів повітряних суден та диспетчерів служби управління повітряним
рухом. VATSIM об'єднує користувачів в десятках країн.

Рис. 1. Вікно програми VATSIM Network
Набір технічних засобів дозволяє відтворити в комп'ютерній мережі взаємодію різних
ланок цивільної авіації, відтворити роботу авіакомпаній, органів управління повітряним
рухом, аеродромів світу. Як і в реальності, весь повітряний простір розділено на регіональні
повітряні зони, відповідальність за які лежить на певних диспетчерських пунктах,
підпорядкованих регіональним організаціям. Віртуальний повітряний простір симулируется
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декількома з'єднаними між собою серверами, до яких проводиться безпосереднє
підключення учасників мережі (диспетчерів і пілотів).
IVAO (The International Virtual Aviation Organisation) — онлайн-сервіс, призначений
для ентузіастів віртуальної авіації в усьому світі. Для роботи з мережею необхідна
спеціальна програма-клієнт. Існують версії для Prepar3D і X-Plane. В якості основних
інструментів використовуються Ivac (симулятор авіадиспетчера) і Ivap (симулятор радіопанелі пілота). Віртуальна мережа поділена на дивізіони, відповідно до географічної
приналежності до країни. Пілот керує літаком в авіасимуляторі, спостерігаючи навколо себе
та інші підключені до мережі повітряні судна. Всі вони, в свою чергу, з'являються у вигляді
міток на екранах диспетчерських програм, де передбачені можливості подібні до
можливостей реальних автоматизованих систем управління повітряним рухом. Пілот і
диспетчер взаємодіють завдяки можливості складання і коригування плану польоту, за
допомогою голосового та текстового спілкування. Завдяки використанню актуальної
метерологічної інформації (METAR) в мережі по можливості створюються реальні погодні
умови в районі аеродромів та на ешелоні.

Рис. 2. Вікно програми IVAO
Автоматизоване робоче місце диспетчера управління повітряним рухом «Оріон»
призначене для використання в якості засобу обробки і відображення інформації на робочих
місцях (пультах) диспетчерів управління повітряним рухом в районах аеродромів, районах
центрах тощо. Виріб може вбудовуватися в типові диспетчерські пульти, в тому числі
пульти, що виготовляються підприємством «Азимут».
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Рис. 3. Пульт УПР «Оріон»
Програмне забезпечення для управління черговістю OSYRIS Queue Management
компанії Barco розроблено для забезпечення цілісності організації повітряного руху,
посадки, зльоту і руху повітряного транспорту і відповідає специфічним потребам і вимогам
постачальників послуг повітряної навігації і учасників повітряного руху в усьому світі.
Програмне забезпечення для управління прибуттям компанії Barco Arrival Manager
дозволяє підвищити пропускну спроможність аеропортів і скоротити робоче навантаження
на авіадиспетчерів, оптимізуючи транспортні потоки. Програма Arrival Manager дає
можливість оптимально використовувати доступні ресурси, більш ефективно організовує
роботу авіаліній, підвищує якість профілів польотів та скорочує число польотів у зоні
очікування, знижуючи екологічне навантаження і рівень шуму. Програма Arrival Manager
автоматично обчислює послідовність прильотів, грунтуючись на даних про бажані терміни
прибуття літаків і обмеженнях, обумовлених оперативною обстановкою.
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Рис. 4. Вікно програми Barco Arrival Manager
Враховуючи значну кількість програмних засобів моделювання повітряної
обстановки, у подальшому є доцільним сформулювати вимоги до розробки програмноапаратного комплексу автоматизації розрахунку маршруту польотів БПЛА у міських та
прилеглих областях.
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Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
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викладач кафедри іноземних мов факультету права та міжнародних відносин
Київський університет імені Бориса Грінченка
Впровадження онлайн-системи в навчальний процес змушує все більше привертати
увагу змісту та організації освітнього процесу, засобам використання цифрових технологій,
соціально-психологічним особливостям міжособистісних стосунків: студент-студент,
студент-викладач. Вже ніхто не сумнівається в тому, що успішна організація онлайннавчання студентів - є його технічне і технологічне забезпечення. Впровадження цифрових
технологій в навчальний процес дійсно допомагає викладачам і студентам досягати
найкращих результатів при отриманні знань. Зручність та гнучкість використання цифрових
технологій привертають все більшої уваги у викладачів й дають можливість повного
занурення студентів у предмет. Можна скільки завгодно пояснювати, малювати на дошці,
показувати презентації, картинки і схеми, але не домогтися такого ефекту, як за допомогою
технологій віртуальної реальності.
Штучний інтелект тільки розвивається, але в майбутньому це стане ключем до
створення нових технологій та винаходів, інтелектуальних систем захисту інформації,
оскільки штучний інтелект здатний інтегрувати та аналізувати інформацію з різних сфер
людської діяльності шляхом обробки величезних потоків даних. Впровадження штучного
інтелекту у вищих навчальних закладах - це допомога стандартної моделі викладання, коли
вчителі намагаються донести однакові знання студентам з різним рівнем підготовки, але
часто це не вдається.
Впродовж останніх років розробники штучного інтелекту зосередили свою увагу на
висвітленні питання моделювання людської діяльності. Якщо вести мову про емпатію як
соціально-психологічну якість, то закономірно виникає питання про необхідність штучного
моделювання цього процесу, а відтак – пошуку практичних шляхів, методів його реалізації у
різних видах навчальної діяльності в умовах вищих навчальних закладів. Наприклад,
впровадження штучного інтелекту в онлайн-навчанні англійської мови вже довело свою
ефективність, але важлива роль відводиться викладачам іноземної мови, адже при навчанні
цієї дисципліни реалізація функцій комунікації здійснюється з опорою на складові феномена
емпатії, а це вміння поділяти позицію мовця (студента), бачити ситуацію іншомовного
спілкування його очима, розуміти логіку міркування й адекватно реагувати на ці прояви. При
цьому використовується методика розв’язання комунікативних завдань, яка зорієнтована на
стимулювання мовленнєвої діяльності та творчої активності студентів.
Отже, не одна цифрова технологія ні в якому разі не замінить викладача, а тільки
допоможе йому покращити навчальний процес, використовувати найефективніші методи та
прийоми навчання, забезпечити навчання необхідною інформацією та надати завдання для
самостійного опрацювання. В умовах онлайн-навчання, для формування професійного
інтелекту, важливо враховувати професійну адаптацію майбутнього фахівця, його
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загальноосвітній розвиток і адекватність мотивації професійної діяльності та її вимоги [1, c.
209].
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Nowadays many countries around the world are in complex situation because of spreading
of notorious illness called Covid-19 (and Ukraine is not an exception). In this article we would like
to consider advantages and drawbacks of one of the methods, which was introduced by The Cabinet
of Ministers (Ukrainian government) in order to cease and prevent prospective cases through
pandemic [2]. Whether following specific way is working or not, we will try to take a better look
for the general situation.
In all over Ukraine were implemented a ‘weekend quarantine’ as an alternative for
lockdown. Referring to Government Portal of Ukraine: «The Government has introduced a
weekend quarantine until November 30, 2020. Also, anti-epidemic restrictions that were in effect
for the orange quarantine zone will now apply to all regions of the country» [1].
Despite an implying flexible approach, weekend quarantine affected small and mediumsized businesses in one’s own way negatively. It had an impact for an economic sphere and caused
certain issues during implementation on practice. On the one hand, it created a rejection and
misunderstandings from the society (as well as for consumers and traders). On the other hand, there
was no basic mechanism which could help to cope with new limitations while executing these
restrictions. Turned out, our society wasn’t prepared to face the consequences under formed
conditions. That is why supposed weekend quarantine couldn’t work properly.
As a result, many Ukrainians got into more difficult financial situation than before. We can
see from the total number of closed enterprises throughout cities of Ukraine. After the promulgation
of this resolution, the businessmen went to a rally at which they demanded that the deputies must
cancel above mentioned weekend quarantine.
Representatives of Zakarpattia, Kyiv, Kherson and Mykolayiv regions were present at the
rally, but he did not resolve the situation. After the rally, entrepreneurs registered an electronic
petition demanding the lifting of quarantine on weekends, and the petition received the required
25,000 votes in three days.
Moreover, Ukraine should have strengthened quarantine earlier. As the daily gain of
infected Covid-19 began shoot up and crossed the mark of 10 thousand patients, the government
decided to introduce quarantine on the weekend. In Ukraine weekend quarantine began on
November 14 and lasted for 3 weeks – until midnight on November 30. These restrictions lasted
from 00:00 on Saturday to 00:00 on Monday. In addition, Ukrainian government has abandoned the
adaptive quarantine and returned to the national one.
The national quarantine implies prohibitions on activities of food establishments, shopping
centers, cultural institutions, gyms, fitness centers, accommodation establishments, including hotels
(except for those performing social functions). Pharmacies, separate supermarkets, gas stations,
financial institutions for the population and priority hours for service of pensioners are left to work:
10:00 – 12:00.
A positive feature of this quarantine is that statistics showed that fewer people were infected
because they have stayed at home. Despite all facts, in the long-time perspective weekend
quarantine couldn’t provide reduction of load on the medical system.
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РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Єфремова А.Я.
Український державний університет залізничного транспорту, кандидат наук з
фізичного виховання і спорту, старший викладач, ID ORCID – orcid.org/0000-0002-9986-3329,
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Фізичне виховання – невід’ємна важлива частина загальної та професійної системи
виховання майбутнього фахівця, яка забезпечує фундамент його духовної та фізичної
підготовки до трудової діяльності, виховує культуру особистості, сприяє формуванню
ціннісних орієнтації, переконань, смаків та звичок [1, с. 70].
Підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності студентів, адаптація
організму до умов зовнішнього середовища, розвиток професійно важливих фізичних
якостей та формування професійних знань, умінь і навичок відбувається завдяки
систематичним заняттям фізичним вихованням [2, с. 38; 7, с. 45]. Проте, в умовах світової
пандемії, коли кожна країна, й Україна зокрема, знаходиться в умовах карантинних
обмежень, система вищої освіти потребує пошуку нових шляхів повноцінної підготовки
майбутніх фахівців.
Аналіз власних досліджень свідчить, що професійна діяльність залізничників
пред’являє підвищені вимоги до рівня фізичної підготовленості фахівців, вимагає певного
розвитку фізичних і психофізичних якостей [3, с. 26; 4, с. 32]. Багатий руховий досвід, який
можна отримати під час занять фізичним вихованням, дає можливість швидше засвоювати та
закріплювати нові дії та складні робочі навички, що, в свою чергу, сприяє підвищенню
ефективності праці [5, с. 37; 6]. Проте, високий рівень працездатності сучасного фахівця
можливий лише при гарному стані здоров’я та самопочуття [8, с. 38]. Отже, якість не тільки
розумової, але й фізичної підготовленості до професійної діяльності кожного студента
набуває не лише індивідуального, а й соціально-економічного значення.
Професійне зростання фахівця в різних сферах діяльності обов’язково повинне
включати в повсякденне життя регулярні заняття фізичними вправами та заняття фізичним
вихованням під час навчання у закладі вищої освіти [9, с. 47]. Будучи однією з соціальних
цінностей, фізичне виховання виступає як культура життя, суспільства в цілому, сприяючи
вихованню етично і психологічно здорової людини.
Дослідження науковців [1, с. 72; 6] свідчать, що професійна діяльність залізничників
відрізняється особливістю структури трудових дій. Під час виконання виробничих операцій
у залізничників падає точність і швидкість рухових дій, зв’язаних з швидким сприйняттям
різноманітних обставин, терміновим реагуванням на якісь швидкі дії, постійною напругою
уваги і т. ін. У зв’язку з цим пред’являються підвищені вимоги до центральної нервової
системи, особливо до механізмів координації рухів, функцій рухового, зорового й інших
аналізаторів. До того ж, праця багатьох професій залізничників пов’язана із значним
статичним навантаженням на м’язи плечового поясу, спини, тривалим навантаженням на
м’язи ніг. Розвиток витривалості, сили і координації робочих рухів представляється особливо
важливим для попередження професійної втоми та виникнення надзвичайних ситуацій [7, с.
44; 8, с. 36; 9, с. 44] .
Дослідники [5, с. 38; 8, с. 37] відзначають, що серед працівників залізничної галузі
спостерігається знижений рівень психофізичної та фізичної підготовленості, високий рівень
захворюваності, раннє професійне старіння, що є причиною багатьох аварій та нещасних
випадків. Сьогодні вже не визиває сумніву очевидний зв’язок між професіоналізмом і
здоров’ям студентів. Тому проблема збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді
складна і вимагає певного багатогранного підходу і особливої щоденної уваги [10, с. 7; 11, с.
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6]. Зазначимо, що майбутнім фахівцям залізничної галузі необхідно мати не лише міцне
здоров’я, високий рівень розвитку фізичних якостей, але і знання основ фізичної культури.
Випускники залізничних закладів вищої освіти повинні добре орієнтуватися в питаннях
фізичної релаксації та реабілітації, регламентації рухового режиму з урахуванням здоров’я,
віку людини, уміти формувати поєднання необхідних форм занять фізичними вправами.
Отже, виходячи з вищезазначеного, роль фізичного виховання у професійній
підготовці майбутніх залізничників складно переоцінити. Саме фізичне виховання сприяє
професійному зростанню сучасних висококваліфікованих і надійних фахівців залізничної
галузі. Тому одним з основних напрямів у здобуванні вищої професійної освіти є
спрямованість на виховання у студентів прагнення і бажання займатися фізичними вправами
та фізкультурно-спортивною діяльністю, як однією зі складових професійної успішності в
майбутньому і здорового образу впродовж всього життя.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности геосистем Алматинской области
и вопросы ландшафтного анализа региона. Ландшафтные исследования направлены на
изучение теоретических основ, принципов и норм рационального использования природы,
устойчивого развития и оптимизации общества, его взаимодействия с окружающей средой. В
связи с этим в статье анализируются географические основы формирования ландшафта. На
основании исследований, проведенных авторами, создана ландшафтная карта Алматинской
области.
Ключевые слова: ландшафт, ландшафтная дифференциация, геосистема.

Abstract: The article discusses the features of geosystems of the Almaty region and issues
of landscape analysis of the region. Landscape research is aimed at studying the theoretical
foundations, principles and norms of rational use of nature, sustainable development and
optimization of society, its interaction with the environment. In this regard, the article analyzes the
geographical basis of landscape formation. Based on the research conducted by the authors, a
landscape map of the Almaty region was created.
Keywords: landscape, landscape differentiation, geosystem.
Алматинская область - регион на юго-востоке Республики Казахстан. Алматинская
область граничит со следующими регионами Казахстана: Жамбылская область на западе,
Карагандинская область на северо-западе (водная граница - озеро Балхаш), северо-восток
расположен в Восточно-Казахстанской области. На востоке область граничит с Китаем, на
юге с Кыргызской Республикой.
Северо-западная часть представляет собой полупустынную равнину, разделенную
Таукумом и Бельсексаулом. Местность имеет небольшой уклон к озеру Балхаш и
пересекается древними руслами рек Или, Каратал, Аксу, Коксу, Лепси, Аягоз, важнейшей из
которых является Баканас. На юге и востоке есть Заилийский Алатау и Джунгарский Алатау
(горный массив Тянь-Шань). Среднее русло реки Или находится на стыке их постепенно
спускающихся склонов [1].
Ландшафтные исследования на территории Алматинской области основываются на
результатах анализа тематических карт, статистических данных, материалов анализа
информации, специальной литературы, космических снимков, данных полевых исследований
(2018-2019 гг.), Топографических карт масштаба 1: 500000. Пространственный анализ и
синтез данных проводились с помощью геоинформационной системы ArcGIS 10.1, что
позволило уточнить схему природно-ландшафтной дифференциации территории
Алматинской области до уровня геосистемы.
На территории Алматинской области различают типы ландшафтов (горные и
равнинные), которые в результате индивидуализации, а затем структурно-генетической
классификации организованы в иерархические системы. В легенде выделены следующие
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классификационные категории в виде тем и подзаголовков: классы (равнинные и горные
ландшафты)
- низменно-равнинный
- возвышенно-равнинный
- мелкосопочно-равнинный
- предгорный
- низкогорный
- среднегорный
- высокогорный
- межгорных и внутригорных впадин
На ландшафтной карте Алматинской области показаны пространственно-временные
закономерности, используемые в геосистемах. Классификация геосистем и создание
мифологической основы ландшафта основаны на системно-иерархический региональный
подход к определению сочетания ландшафтных таксонов.Территория Алматинской области,
на которой проводилось исследование, имеет неровный рельеф земли.
Северная половина делает уклон на северную часть Южного Семиречья или близ
Балхаша (высота 300-500 м), пересечена сухими каналами - Баканас, расположена с массой
рыхлого песка (Таукум).Климат северных равнин резко континентальный, с относительно
холодной зимой до 35 ° C и жарким летом до + 42 ° C. Климат в предгорьях мягкий, с
количеством осадков до 500-600 мм.

Рисунок 1. Ландшафтная карта Алматинской области
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Есть определенная закономерность в географическом расположении ландшафтов
региона. Из-за увеличения количества солнечного тепла и одновременного снижения
влажности атмосферы ландшафты степных и горных регионов меняются с севера на юг.
Ландшафты одного и того же региона имеют ряд общих черт, связанных с климатическими
условиями, типами почв и растительностью, а также существенными различиями в структуре
поверхности, геологическом строении, почвах, грунтовых водах и местных климатических
особенностях [2].
Горный:
Горный фронт имеет кустарниково-типчак-красно-кустарниковые растения на
простых черных почвах в предгорьях, типчак-наклонные растения на обычных серых почвах,
высокогорные черноземы, суглинисто-измельченные серые, светло-коричнево-серые
почвы.Климат в предгорьях мягкий, с количеством осадков до 500-600 мм. Климат в
предгорьях мягкий, часто теплый.Температура января 2-13 ° С, июля - 25-30 ° С. Показатель
годовой относительной влажности 0,63-0,87%.
Низкогорные - яблоневые леса, расположенные на черноземах, горных бурых и горнолугово-степных почвах. На горных бурых почвах встречаются типичные и мелководные
горные растения с наличием кустарников и различных травянистых лугов. Климат
умеренный. Зимой и летом здесь много дождей. Согласно Кеппен и Гейгеру, этот климат
классифицируется как Dsa. Среднегодовая температура составляет 7,7 ° C.
Среднегорные - равнинные поверхности с субальпийскими и альпийскими лугами на
горно-луговых почвах и лугами на травянистых почвах.
В предгорьях растут дикие яблоки, боярышник и абрикосы. Посередине склонов
растут лиственные деревья и кустарники, ели. Горы состоят из невысоких субальпийских и
альпийских луговых гор.
Высокогорье состоит из отдельных цветковых растений, лишайников и мхов с
альпийским рельефом. На почвах горных лугов и горных лугов с остатками выравнивающих
поверхностей встречаются древние ледниковые формы рельефа, субальпийские луга,
луговые степи и глиняные луга.
Климат здесь холодный, с большим количеством осадков в течение года. Даже в
засушливый месяц бывает много дождей. Среднегодовое количество осадков составляет 526
мм.
Межгорная и внутригорная котловина - делювиально-пролювиальная равнина с
наличием кустарников на горно-черноземах и горно-бурых почвах.
Растения делювиально-пролювиальной равнины на каменистых, саксауловокаменистых серо-бурых почвах. Зима холодная и сухая, лето жаркое. Преобладающее
направление ветра восточно-западное. Этот ветер называется «Чилик». Температурный
режим: -18-20 ° С в мае, июне, сентябре; в июле-августе + 22-28 ° С.
Равнинный:
Низменная–равнинная - делювиально-пролювиальная равнина серая полынь,
эфемерная серая полынь, коренная серая полынь в сочетании с менее развитыми почвами на
бурых нормальных почвах. На песке встречаются зернисто-серые растения с наличием
нормальных бурых почв.
Климат пустынный, средняя максимальная температура июля +30 ° C, января -9 ° C.
Среднегодовое количество осадков составляет 141 мм. Относительная влажность 56-62%,
среднегодовая скорость ветра около 4,5-4,8 м / с, северный ветер является подавляющим в
западной части, а северо-восточный в восточной части. Количество солнечных дней 110-130
в году.
Возвышенно-равнинный - имеет полыни на светло-коричневых почвах с боковыми
солонцами.
Климат засушливый, резко континентальный. Зимой здесь мало снега и преобладают
пасмурные дни. Самый холодный месяц - январь со средней температурой -10-15 ° C. Снег
выпадает в декабре и держится до второй половины марта. При этом снежный покров в
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верхних частях местности может составлять не менее 50 м или вовсе не могут быть. Лето
жаркое и сухое. Средняя температура июля + 25 ° C, максимум + 40 ° C. Количество осадков
колеблется от 200 до 355 мм.
Мелкосопочно-равнинный - неглубокие сопки с эфемерной растительностью при
наличии травянисто-полынных ассоциаций на бурых солонцеватых почвах. Злаки, полынь на
бурой почве. Температура января 18-20 ° С, июля - 20-22 ° С. Продолжительность основного
вегетационного периода 130-140 дней, без заморозков 120-125 дней. Годовая относительная
влажность 0,68-0,78% [3].
После детального анализа ландшафта Алматинской области на территории области
были выявлены следующие типы: а) кустарниково-типчак-красно-кустарниковые растения
на равнинных черноземах в предгорьях; б) яблоневые леса, расположенные на черноземах,
горных бурых и горно-лугово-степных почвах; б) субальпийские и альпийские луга и
тазовые луга на горно-луговых почвах; в) отдельные цветковые растения, лишайники и мхи;
г) растения делювиально-пролювиальной равнины с серо-коричневыми, саксауловокаменно-серыми почвами; ғ) серая полынь, эфемерно-серая полынь, почвенно-серая полынь
в сочетании с менее развитыми почвами на бурых нормальных почвах; д) полыни с
боковыми засоленными почвами в открытом каштановом грунте. На основании
вышеперечисленных работ была детально изучена территория региона. Таким образом, по
результатам исследования были сделаны следующие выводы.
Свойственные особенности ландшафтов Алматинской области:
1. Для данной местности характерно наличие различных типов рельефа: низкогорный,
высокогорный, а также низинные и небольшие холмистые равнины.
2. Характеризуется разнообразием ландшафтов, богатой почвой и растительным
миром.
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PSYCHOLOGICAL CONDITIONS AND PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR IN
ADOLESCENTS
Zhubakova S.S.
Balgabekova R.T.
ELN «L.N. Gumilyov Eurasian National University»
At the present stage of anthropogenesis, deviant (deviating from social norms) behavior has
become widespread as an alternative way of adapting individuals and social groups to the stressful
nature of life. At the end of the XX century, several negative trends were formed and currently
persist:
1. Increase in the level of individual deviations;
2. The restructuring of social deviations;
3. The emergence of new forms of behavioral deviations;
4. Qualitative and quantitative changes in group deviations [1].
The high scientific and social significance of the problem of deviant behavior is confirmed
in theoretical and applied research on various aspects of social deviations: legal, cultural,
sociological, psychological, psychopathological, and others. Against the background of the apparent
diversity of approaches and continuing structural differentiation within individual areas, there is a
pronounced interdisciplinary fragmentation of research. A significant problem that hinders the
development of deviantological knowledge is the lack of a General theory of deviance, which
includes a unified methodological and theoretical apparatus and specific methodological tools [2].
At the present stage of development of social Sciences, behavioral deviations are considered
from the standpoint of an integrative-holistic approach, which in practice is often reduced to an
eclectic combination of various ideas and technologies, including in the form of a mechanical
enumeration of deviant personality traits without highlighting specific and integral properties of
deviance. At the same time, most studies focus on some particular aspect of deviant behavior, such
as its clinical or criminological characteristics, ignoring such important properties of deviance as
consistency and polyethology. The inconsistency of approaches to the study of deviance negatively
affects the solution of applied problems, making it difficult to comprehensively assess a person with
deviant behavior, reducing its prognostic value and the effectiveness of corrective and preventive
measures.
Juvenile delinquency has been and remains an acute social problem. The average age of a
juvenile offender is under 16, and more than 90% of offenders are boys. Child crime is often
characteristic of children from dysfunctional families, but sometimes there are violators from very
well-off families. School violence is of particular concern to society. Children are more or less
afraid that someone will use violence against them at school. They feel fear when they walk the
streets of the city [3].
The psychology of violence is easily perceived by minors, which is reflected in unmotivated
cruelty towards peers and, more recently, towards teachers. Unfortunately, information about child
crime is distorted due to the reluctance of teachers to disclose the facts of violence at school, the
intention to embellish the situation due to compliance with corporate ethics. As long-term practice
shows, psychological forms of violence are observed in schools: insults, humiliation, ridicule,
ridicule. Sometimes in the presence of children humiliation and rudeness are allowed by individual
teachers. Gradually, psychological violence in conditions of weak educational and preventive work
turns into physical violence in and out of school, accompanied by injuries, damage to health, and
even murder. Sexual violence is rare, but it also occurs. According to experts, this violence is often
hidden by the victim's fear of publicity and public response. Children and teenagers have
hypertrophied material needs, which is facilitated by advertising in the media, movies about rich
life, beautiful clothes and food of the rich, and action films that show criminal brigades in a rosy
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light. According to experts, need is the cause of 20-30% of all self-serving crimes, including those
committed by minors. Therefore, a common form of school violence is extortion of money, phones,
buying food and drinks in the school cafeteria under the threat of beating or harming health [3].
In many schools there are groups of anti-social direction. In them, students smoke, use
alcohol or light drugs, insult, humiliate, beat other students and even teachers. In a group, a teenager
loses the individual behavior pattern and obeys the behavior of the group. "The most notorious
hooligan alone, as a rule, does not pose a particular danger to others,"one of the experts notes," but
once he is among his like – minded people, he has an unmotivated manifestation of aggression at
the slightest provocation, and sometimes without any reason at all." Bullying of schoolchildren is
carried out today via the Internet, the victim is sent rude offensive messages, up to extortion of
money or any things. But most of the teenagers are not included in asocial groups. There are usually
three groups of students: students with a stable criminal orientation; those who are prone to violence
(a risk group) due to a difficult financial or dysfunctional family situation, deviations in
psychological development and other factors; people with a stable anti-criminal orientation who do
not allow violence, and their majority.
The dynamics of the ratio of the obtained indicators of the number of students in these
groups indicates improvement or deterioration of the situation in the school environment. Much
depends on the cultural and moral level of teachers, the moral and psychological atmosphere in the
school, which will help to reduce or increase criminalization and improve the educational process,
and eliminate such vicious phenomena as Smoking, early alcoholism, and drug addiction among
adolescents-companions or stimulants of criminal behavior. The moral and psychological
atmosphere around the facts of violence in schools is quite complex. What do students do when
they become victims of violence? They prefer to seek help from their parents, relatives, class
teacher, teachers, and school administration. Despite the fact that they have the opportunity to
contact law enforcement agencies, they do not apply until they have suffered significant physical
and moral damage. As for teachers, they react differently to the misdeeds and crimes of students. In
some cases, they contact the school's management. Sometimes teachers get involved in a conflict
and sort it out for themselves. Experts believe that one in five offenses reaches law enforcement
agencies – only when the offenses are so serious that teachers can't help but report them. Quite
often, quite serious conflicts arise in the relationship between teachers and children. When the facts
of psychological and other trauma are discovered, teachers raise their voices, discussions are
accompanied by shouting, swearing, swearing, humiliating and insulting students. When alone, and
sometimes in front of the whole class. Only when the parents of the victims learn about the facts of
violence do they receive an official assessment. The victims of violence in these cases by students
can be the teachers themselves - both in private and in front of the class team. How do parents feel
about their children's misdeeds? It is also an indicator of the legal culture or legal nihilism of
parents. As expected, most parents, approximately 72-75%, condemn the illegal behavior of their
children. However, more than a quarter of them either justify their children, or do not give any
assessment. The problem of crime prevention is complex and covers the entire society. General
social problems include providing parents with jobs, the standard of living of families and the
country, providing social protection for disadvantaged families, developing leisure facilities, free
cultural and sports centers, etc. The first priority is to improve the legal framework for
strengthening the family [3].
The problem of training specialists to work with children and families is urgent. In the
majority of divisions on Affairs of minors works as a lawyer or teacher. Ideally, this work should be
done either by lawyers with an additional teaching specialty, or by teachers with an additional legal
specialty. But so far, no educational institution in Kazakhstan trains such specialists. The most
important task is to prevent crime in the city, districts, and individual prevention. If we talk
specifically about crime prevention, we can talk about two groups of reasons. First, the family
environment of the student's upbringing, which is difficult to prevent; second, the shortcomings of
educational work and school administration, hiding school problems from law enforcement
agencies, and weak control over the leisure of students. Where there are strong family ties,
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traditions, large families, a low divorce rate, children are brought up in the tradition of respect for
their elders, mothers take care of their younger brothers and sisters, and for them the authority of
the teacher and educator remains unquestionable.
The main criminogenic factors of families that negatively affect the behavior of minors,
contributing to the Commission of crimes: raising children in an inferior family, by one parent; the
presence of convicted relatives in the family; alcohol abuse by adult family members, scandals,
fights, sexual promiscuity; difficult financial situation, poor housing conditions of families, lack of
a separate room for children, need for food and clothing; low legal culture, legal nihilism of parents
and other adult family members; rudeness, cruelty, domestic violence, raising children in conditions
of emotional hunger, lack of warmth in the relationship of parents with children. Experts consider
the use of criminal and administrative responsibility to guilty persons (schoolchildren, parents,
teachers) to be effective means of prevention. In these circumstances, it is necessary to carefully
register the facts of violence and their legal assessment. Therefore, the application of measures of
criminal and administrative responsibility to the perpetrators is bearing fruit. However, as noted,
many cases of violence are almost not recorded. Preventive measures remain the main focus in the
fight against them. In the interests of education and social protection of children, a number of States
are creating specialized youth labor exchanges, centers and agencies for youth employment, social
services for young people, youth clubs in various areas, in particular, for the prevention of alcohol
and drug addiction, a center for social and psychological assistance to young people, comprehensive
centers for minors, and youth clubs.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ
Жукова О.Г.
Щербина Т.Ф.
Гончаренко А.В.
У житті сучасного суспільства важливого значення набуває проблема раціоналізації
природокористування, коли виникає необхідність поєднувати експлуатацію природних
ресурсів і питання охорони навколишнього середовища. Проблема ця глобальна, вона
торкається як високорозвинених держав, так і тих що розвиваються, тому щороку стає
актуальнішою. Але при всіх відмінностях сучасного природного та соціально-економічного
розвитку держав однією з характерних рис цієї важливої проблеми, окрім глобальності та
довготривалості досліджень є також необхідність наукового передбачення потенційно
можливих (у деяких випадках незворотних) змін в природних системах з метою
попередження їх за рахунок оптимізації ресурсокористування.
Особливістю розвитку економіки нашої країни, на відміну від розвинутих країн, є
зростання загрози загострення екологічної кризи. Тому особливої актуальності набувають
питання аналізу та практичного вирішення проблем пов’язаних із екологічними небезпеками.
Дані офіційної статистики свідчать про зростання антропогенного навантаження на
навколишнє середовище та деградаційні процеси, зниження здатності екосистем до
самовідновлення.
Сучасним інструментом визначення причин та наслідків екологічних проблем,
динаміки змін екологічної ситуації та тенденцій є аналіз і визначення економічної та
соціально-економічної безпеки, які дозволяють оцінити причинно-наслідкові зв’язки,
оцінити рівень екологічної безпеки досліджуваної території. На основі проведених
досліджень формують перелік заходів направлених на покращення стану та попередження
виникнення негативних екологічних наслідків.
Оцінка екологічної безпеки здійснюється відповідно до логічних ієрархічних етапів із
формуванням зведеної таблиці.
На регіональному рівні оцінка формується на порівняльному аналізі техноємності
території та ступеню антропогенного забруднення навколишнього середовища.
Основний принцип визначення екологічного стану території полягає в означенні
основних функцій стану екосистеми та зміни її параметрів. Показник техноємності території
є складовою частиною ємності території, що визначається залежністю характеристики
відхилення фізико-хімічних ознак стану навколишнього середовища від природного рівня їх
зміни. Перевищення цього показника характеризує ступінь впливу діяльності людини та змін
стійкості природного комплексу території.
Сутність існуючих методик оцінки змін екологічного стану навколишнього зводиться
до наступних положень:
Визначення основних забруднювачів трьох середовищ існування – повітря,
води та ґрунтового покриву.
Проведення розрахунків екологічної ємності складових середовища.
Визначення рівня екологічної техноємності території, вираженої в одиницях
масового техногенного навантаження.
Оцінка впливу техногенного навантаження на територію.
Розрахунок рівня екологічної небезпеки та можливих ризиків.
Отримані результати дозволять оцінити екологічну ситуацію на території, що
досліджується та запропонувати заходи щодо покращення екологічного стану.
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Надзвичайна актуальність екологічного фактору призвела до використання екологогеографічного районування. Так, еколого-економічний потенціал території України (Кп)
розраховують за формулою:
Кп = Т/С + Н+ П = Е + П,
де Т – величина техногенного навантаження на природне середовище, містить
соціально-економічну освоєність Житомирського регіону (показники, що характеризують
промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і рекреаційне навантаження)
та забрудненість природного середовища (величина радіаційної й хімічної забрудненості
атмосферного повітря, природних вод і ґрунтів );
С – потенціал стійкості природного середовища (включає метеорологічний потенціал
атмосфери, потенціали стійкості ґрунтів, поверхневих вод і біотичний потенціал);
Н – ступінь ураженості територій несприятливими природно-антропогенними
процесами.
Т/С + Н = Е,
де Е – екологічний потенціал територій; П – природно-ресурсний потенціал.
Еколого-економічний потенціал характеризує ступінь екологічної рівноваги в
інтегративній геосистемі суспільство–природа і можливість виконувати антропоекологічну
та виробничу функцію. Тому, техногенне навантаження на природне середовище
Житомирської області становить – 1,25 (величина техногенного навантаження на природне
середовище – інтегральний показник Т, оцінку виконано в межах природних
сільськогосподарських районів). Потенціал стійкості природного середовища (інтегральний
показник С) виконано в межах фізико-географічних районів становить «-0,50». Стосовно
визначення екологічного потенціалу річки, то він характеризується на рівні «-2,60». А
несприятливі природно – антропогенні процеси мають характеристику «-1,30». Із
врахуванням вищезазначених факторів зроблено еколого-економічну оцінку Житомирської
області, яка становить «-1,19; +2,50».
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НАДАННЯ УКРАЇНІ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ
СОЮЗОМ
Залевська Ю.А.
Науковий керівник: д. політ. н., проф. Гулай В.В.
національний університет «Львівська політехніка», Львів
ЄС надає Україні підтримку за різними програмами і з використанням ряду
механізмів: технічної допомоги, бюджетної підтримки, макрофінансової допомоги,
фінансування проектів. Важливу роль також відіграє Група підтримки України, яка не лише
залучена до надання підтримки, але й надає політичну підтримку важливим реформам.
З 2014 року ЄС передбачив виділення 12,8 млрд євро на фінансування різних програм
в Україні.[1] Зокрема, було передбачено 3,41 млрд євро кредитів у рамках трьох програм
макрофінансової допомоги від ЄС[2], із яких Україна змогла отримати 2,81 млрд євро.
Частину допомоги не було виділено через невиконання певних критеріїв отримання.Пакет
фінансування також включає 3 млрд євро кредитів Європейського інвестиційного банку (у
2014-2016 роках), 3,5 млрд євро інвестицій від ЄБРР (у 2014-2017 роках), 965 млн євро
грантової допомоги (без врахування регіональних програм) в рамках Інструменту
європейського сусідства (включає як фінансування бюджетної підтримки, так і технічної
допомоги).
ЄС є одним із найбільших донорів України у фінансуванні технічної допомоги. Він
надає підтримку за великим переліком напрямків, які передусім відображають пріоритети,
визначені в окремих розділах Угоди про асоціацію, а також у Порядку денному асоціації
Україна - ЄС. У другому півріччі 2017 року в Україні реалізовувалось 153 проекти технічної
допомоги ЄС (на загальну суму близько 300 млн євро)[3]. Ці проекти реалізуються через
національні та регіональні програми допомоги ЄС, програми прикордонного
співробітництва, освітню програму Erasmus+, Інструменту для стабільності та миру та
Інструменту ядерної безпеки. Суттєвою також є підтримка у формі програм бюджетної
підтримки.
За останні кілька років серед важливих пріоритетів спрямування допомоги були
реформа державного управління, децентралізації, підтримку впровадження Угоди про
асоціацію та на боротьбу з корупцією. ЄС підтримує реформи в Україні переважно в рамках
Європейської політики сусідства
Прикладами минулих та чинних проектів ЄС на підтримку реформ в Україні та
впровадження Угоди про асоціацію є EU4Business (покликаний сприяти розвитку
підприємництва, що передбачено в Главі 6 Розділу IV Угоди про асоціацію), “Підтримка
політики регіонального розвитку в Україні” (відповідає заходам Розділу V Угоди про
асоціацію), “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні” (відповідає заходам Розділу III
Угоди про асоціацію), “Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні” (відповідають заходам
Розділу VI Угоди про асоціацію) та “Вдосконалення системи контролю харчових продуктів в
Україні” Також є кілька великих міжгалузевих проектів, спрямованих на підвищення
інституційної спроможності України (наприклад, Association4U та U-lead).
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ПЛЕМІННИХ КОРІВ
РІЗНИХ МОЛОЧНИХ ПОРІД В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Зандарян В.А.
кандидат с.г. наук, доцент, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна
Криворучко Ю.І.
кандидат с.г. наук, доцент, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна
У роботі з тваринами повинно бути під постійним контролем виявлення тенденцій
породотворного процесу за проявом корисних ознак і пристосувальних якостей в оцінці
конкурентноздатності порід і їх структурних одиниць [1].
Вся різноманітність порід і типів не є застиглою, вона перебуває в постійному
взаємозв’язку і русі. Основний показник ефективності використання тієї чи іншої породи –
це здатність задовольнити потребу людей у певному виді продукції [2]. Виходячи з цих
положень при проведенні досліджень нами використані загально визнані підходи до оцінки
порід молочної худоби, що розводяться в Харківській області і внесені в Державний реєстр
суб’єктів племінної справи за 2015, 2016, 2017 та 2019 роки [3, 4, 5, 6].
На 01.01 2020 року в племінний реєстр по Харківській області включено 16368 гол
великої рогатої худоби і в тому числі 6628 гол чистопородних корів. 11175 гол худоби, або
68,3%, представлено худобою української чорно-рябої молочної породи. Дані динаміки
чисельності пробонітованих корів та їх продуктивні якості відображені в таблиці 1.

2015
2016
2017
2019
2019 до
2015,%

3772
3562
3872
3953
104,8

7553
7602
7733
8535
113,0

УКРАЇНСЬКА ЧОРНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА
297
238
1517
7553
282
230
1286
297
238
1426
7348
285
226
1171
305
244
1500
7318
285
227
1430
340
262
811
7948
309
240
1224
114,5
110,1
53,5
105,2 109,6 104,3 95,5

За ІІІ лактацію і ст.
молочний
жир,
білок,
кг
кг

надій кг

гол

За І лактацію
молочний
жир білок
кг
кг

надій кг

надій кг

Середнє щодо стада
молочний
жир,
білок,
кг
кг

гол

Динаміка чисельності та продуктивності корів української чорно-рябої та
червоно-рябої молочної порід в Харківській області

гол

Рік

1.

7648
7560
8021
9193
120,2

309
300
319
368
119,1

240
240
259
282
117,5

УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА
2015
3142 7079
266
226
1121
6702
250
214
1062
7547
285
241
2016
2223 6390
240
203
767
5619
212
178
686
6733
253
212
2017
980
6448
266
211
511
5234
247
202
591
6552
268
213
2019
1311 8364
315
276
242
8218
306
271
566
8260
312
273
2019 до
41,7 118,2
118,4
122,1
21,6
122,6 122,4 126,6 53,3
109,4 109,5
113,3
2015,%
ПЕРЕВАГА УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ ПОРОДИ,%
2015
120,0 106,7
111,6
105,3
135,3 112,7 112,8 107,5 121,1 101,3 108,4
99,6
2016
160,2 119,0
123,8
117,2
185,9 130,8 134,4 127,0 170,7 112,3 118,6
113,2
2017
395,4 119,9
114,7
115,6
293,5 139,8 115,4 112,4 242,0 122,4 119,0
121,6
2019
301,5 102,0
107,9
94,9
335,1
96,7 101,0 88,6 216,2 111,3 118,0
103,3

Із наведених в таблиці даних видно, що чисельність поголів’я корів української
червоно-рябої молочної породи
скорочується швидкими темпами, порівнюючи з
українською чорно-рябою молочною породою. Не дивлячись на те, що продуктивність корів
української червоно-рябої молочної породи за аналізуємий період мала показники зростання
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вищі (надій – + 109,4-126,6%, вихід молочного жиру - +109,5-118,4%, вихід молочного білку
- +113 – 122,1%), але перевага за основною масою показників залишається на стороні корів
української чорно-рябої молочної породи.
В племінних заводах Харківщини розводиться центрально-східний внутріпородний
тип української чорно-рябої молочної породи, який є найбільш багаточисельним, крупним та
високопродуктивним молочним типом. Маточною основою для нього стали симентальська
комбінована та голландська худоба, на якій використовувались, в основному, чистопородні
голштинські бугаї [7]. Кращі вітчизняні племзаводи, що розводять українську чорно-рябу
молочну породи худоби, мають високі показники продуктивності тварин, використовують
сучасну технологію та закордонний досвід. Ця порода відповідає основним світовим
стандартам і являється національною гордістю вчених селекціонерів нашої країни [8].
В 2019 році в Харківській області зареєстровано 5 племінних заводів з розведення
худоби
української чорно-рябої молочної породи, а із суб’єктів племінної справи
української червоно-рябої молочної породи залишилось тільки 2 племрепродуктора.
Висновки. За даними державних реєстрів суб’єктів племінної справи молочного і
молочно-м’ясного скотарства за період з 2015 по 2019 роки в умовах Харківської області
більш комерційно придатною виявилась племінна худоба української чорно-рябої молочної
породи. Про це свідчить нарощування пробонітованого поголів’я в племінних заводах, ріст
молочної продуктивності корів, порівняно з худобою української червоно-рябої молочної
породи.
Список літератури:
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6. Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві 2019 рік / Том ІІ.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Заросило А.П.
старший викладач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та
економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Одним з аспектів реформування у сфері освіти в Україні є надання закладам вищої
освіти автономії, яка передбачає самостійність, незалежність та відповідальність у прийнятті
рішень, зокрема щодо питань фінансової діяльності. Фактично йдеться про розширення
комерціалізації освітньої галузі. В Україні в структурі бюджетів закладів вищої освіти
спостерігається тенденція до певного зменшення частки бюджетних фінансових ресурсів і
зростання позабюджетних коштів. Це свідчить про важливість та перспективність розвитку
освітніх послуг, які надаються закладами вищої освіти й, одночасно, необхідність
удосконалення облікових механізмів фінансових результатів як основних елементів в процесі
визначення собівартості платних послуг.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання управлінського обліку
фінансових результатів бюджетних установ, розглядали такі вчені як: П.Й.Атамас, Р.
Т.Джога, С. В.Свірко, Н.І.Сушко, О.М. Клименко, Т.М. Кондрашова, О.В. Кравченко, І.О.
Кондратюк, Л.Г. Ловінська, С.О. Левицька, Т.В. Ларікова та інші. Проте дослідження
проводилися недостатньо глибоко. Виходячи з цього, управлінський облік фінансових
результатів є недостатньо дослідженим та потребує додаткової уваги.
Термін «управлінський облік» виник у 50-60-ті роки XX століття в англомовних
країнах. Остаточно професійна сфера сформувалася в 1972 році, коли Національна асоціація
бухгалтерів (США) розробила і затвердила стандарт професійних іспитів з управлінського
обліку – Сеrtіfісаtе of Managenement Accounting. В Україні цей термін з’явився в 1990-ті
разом з першими підручниками західних авторів, хоча сама діяльність, що входить до
предмету управлінського обліку, була досить добре розвинена в умовах доринкової
радянської економіки [1].
Основними завданнями управлінського обліку з метою забезпечення оптимізації
витрат суб’єктів державного сектору, передбачено виконання:
1) обробка, узагальнення та передача необхідної інформації для оперативного
управління витратами та прийняття оптимальних управлінських рішень;
2) перевірка законності та доцільності використання бюджетних коштів;
3) оцінка ефективності діяльності суб’єктів державного сектору за структурними
підрозділами (центами відповідальності);
4) складання управлінської звітності, інформація яких призначена для керівників, а
також інших внутрішніх та зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації;
5) об’єктивне калькулювання собівартості надання послуг основної та додаткової
діяльності [2].
Складність організаційної структури та велика кількість господарських операцій, які
здійснюють бюджетні установи вимагають пошук гнучких систем управління з метою
оптимізації фінансових результатів та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Принциповою особливістю управлінського обліку фінансових результатів є
необхідність визначення видів доходів і витрат за їх групами відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку для державного сектору (далі - НП(С)БОДС).
Відповідно до НП(С)БОДС 124 «Доходи» [3] та 135 «Витрати» [4] доходи і витрати
класифікуються в бухгалтерському обліку за групами обмінних та необмінних операцій.
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Відповідно до Плану рахунків облік доходів і витрат ведеться на рахунках класу 7
«Доходи» та класу 8 «Витрати». Відповідно до Порядку застосування визначено, що рахунки
класу 7 призначені для відображення інформації про доходи за обмінними операціями
(доходи за бюджетними асигнуваннями, доходи від реалізації продукції (робіт, послуг),
доходи від продажу активів, фінансові доходи тощо) та необмінними операціями (податкові
та неподаткові надходження, трансферти, доходи, пов’язані з безоплатним отриманням
активів тощо). Облік доходів ведеться на таких субрахунках: 7011 «Бюджетні асигнування»,
7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», 7211 «Дохід від реалізації
активів»,7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів», 7411 «Інші доходи за
обмінними операціями», 7511 «Доходи за необмінними операціями» [5].
На вказаних рахунках та субрахунках відображається інформація за групами, де
кожна група включає різні види доходів. У зв’язку з цим, актуальним постає завдання щодо
розробки аналітичних рахунків до субрахунків доходів.
Аналітичні ознаки об’єктів обліку доходів варто відображати шляхом кодування
аналітичного рахунку. Правила вказаного кодування пропонуємо визначити установі у
Порядку відкриття аналітичних рахунків. Аналітичні рахунки доходів пропонуємо
розроблювати наступним чином:
7511 – перші чотири знаки – код субрахунку;
75112 – п’ятий знак ідентифікує фонд (загальний фонд – 1, спеціальний фонд – 2);
751121 – шостий знак ідентифікує групу власних надходжень спеціального фонду
(відповідає номеру групи);
7511211 – сьомий знак визначає підгрупу групи власних надходжень (відповідає
номеру підгрупи);
75112112800 – 8-11 знаки ідентифікують КЕКВ, за яким проводять операцію.
Введення запропонованої аналітики дозволить установі більш детально відображати
доходи в розрізі кодів економічної класифікації та швидше групувати інформацію для
прийняття управлінських рішень щодо ефективності використання бюджетних кошів та
формування фінансової та бюджетної звітності.
Облік витрат ведеться на таких субрахунках: 8011, 8111 «Витрати на оплату праці»,
8012, 8112 «Відрахування на соціальні заходи», 8013, 8113 «Матеріальні витрати», 8014,
8114 «Амортизація», 8115 «Інші витрати», 82 «Витрати з продажу активів», 83 «Фінансові
витрати», 8411 «Інші витрати за обмінними операціями», 8511 «Витрати за необмінними
операціями». Великий обсяг інформації накопичується на субрахунках спеціального фонду,
зокрема на субрахунках 8411 та 8511, тож обов’язковим є відкриття аналітичних
компонентів до цих субрахунків [5].
Щодо управлінського обліку витрат, аналітичні компоненти до субрахунків витрат
потрібно відкривати в розрізі планування калькуляції собівартості платних послуг, де
необхідним є чіткий розподіл прямих та непрямих витрат. Велика частина основних витрат в
обліку може бути прямо віднесена на вартість послуги, тобто включається до складу прямих
витрат. Такими прямими витратами є витрати, які на підставі первинних документів можуть
бути безпосередньо віднесені на певні види послуг, з наданням яких вони пов’язані.
Однією з можливостей досягнення зниження собівартості послуг, як результату
зниження рівня витрат на їх надання, є раціоналізація обліку, однією із складових якої, може
виступати формування ефективного механізму включення до собівартості непрямих витрат.
Для ефективного розподілу витрат в бюджетних установах рекомендується виділяти
наступні групи витрат й відповідні їм підрозділи.
Підсумовуючи варто зауважити, управлінський облік фінансових результатів
запропоновано вести із відкриттям аналітичних рахунків до субрахунків доходів та витрат за
аналітичними ознаками у розрізі кодів економічної класифікації, видів коштів та розподілу
прямих та непрямих витрат.
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ЗА
ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
Зелена М.І.
к.мед.н., асистент
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Організм дитини постійно знаходиться у процесі інтенсивного розвитку, який
залежить від багатьох факторів. Одним з таких факторів є шкільне середовище, адже тут
дитина проводить 50-70% свого часу. Школа є важливою складовою соціальної адаптації
дитини, і серед факторів, що впливають на показники стану здоров’я та захворюваності, 30%
становлять фактори шкільного середовища, а саме: організація навчально-виховного процесу
і режиму дня, санітарно-гігієнічні умови, руховий режим, харчування, медичне забезпечення
та оздоровлення, психологічний мікроклімат [1]. Однак пандемія COVID-19 внесла суттєві
зміни у навчальний процес шляхом запровадження дистанційної форми навчання учнів. На
сьогодні здобування середньої освіти школярами здійснюється за допомогою різних форм
навчання в залежності від епідемічної ситуації як в цілому в країні, так і в окремому класі,
школі. Втім дистанційне навчання також має певні фактори, які здатні негативно впливати на
фізичне і психічне здоров'я школярів. Це стосується, в першу чергу, навчально-виховного
процесу, особливістю якого є суттєве збільшення часу проведеного за екраном гаджетів під
час он-лайн уроків і підготовки домашніх завдань, зниження фізичної активності та ін. [2].
Важливим фактором шкільного середовища при традиційній формі навчання є
санітарно-гігієнічний благоустрій. Порушення мікроклімату в приміщеннях школи може
призводити до ГРВІ, захворювань дихальної системи, опорно-рухового апарату; недостатнє
освітлення в класах посилює ризик зниження зору (міопія); невідповідність парт зростові
учнів – до порушень постави (сутулість), захворювань опорно-рухового апарату (деформація
хребта). За дистанційної форми навчання вплив невідповідних санітарно-гігієнічних умов,
шкільних меблів на здоров'я учнів відсутній, оскільки вплив цих факторів безпосередньо
залежить від умов проживання поза школою, а відповідальність за їх дотримання несуть
батьки і родичі дитини. Навчальне навантаження, незалежно від форми навчання, здатне
суттєво впливати на дитячий організм. Встановлено, що більше половини учнів (53%) мають
сильну втому наприкінці навчального дня, що проявляється у зниженні працездатності та
зростанні помилок. Розвиток втоми залежить не лише від навчального навантаження, а й від
інших факторів, зокрема, тривалості сну і виконання домашніх завдань, які в свою чергу
також можуть залежати від навчального навантаження [3]. Тому важливо не перевищувати
нормоване тижневе навантаження для кожного класу усіх форм навчання, проводити між
уроками фізично активні перерви, дотримуватись оптимального режиму дня (в тому числі
достатній тривалості сну, прогулянок і фізичної активності), не перевищувати тривалість
виконання домашніх завдань. За дослідженнями ВООЗ гіподинамія є основною причиною
30% серцево-судинних захворювань, 27% цукрового діабету, 25% раку молочної залози та
товстої кишки, 20% хвороб кістково-м’язової системи (остеопороз та ін.), надмірної маси
тіла, психічних порушень (депресія, тривожність). Встановлено, що малорухливий спосіб
життя характерний для 76% сучасних міських учнів середнього шкільного віку. У зоні
ризику щодо виникнення гіподинамії і погіршення здоров’я знаходяться учні (66%), які
більше 2-х годин на добу використовують гаджети (комп’ютери, планшети, телефони,
електронні книги, телевізори). Більше 4-х годин на день проводять перед екраном під час
традиційної форми навчання 72% старшокласників, 13% учнів середнього шкільного віку та
3% молодших школярів. Дистанційне навчання майже вдвічі збільшує тривалість
перебування дітей перед екраном гаджетів [3]. Тривале перебування перед екранними
гаджетами призводить до розвитку міопії і синдрому сухого ока, деформації хребта,
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гіподинамії та надмірної маси тіла, психологічної залежності, порушення сну, асоціальній
поведінці та психологічним розладам.
Для профілактики негативного впливу факторів шкільного середовища необхідно
дотримуватись рекомендацій, особливо при збільшенні тривалості екранного часу при
дистанційній формі навчання: проводити щоденну ранкову гімнастику, під час он-лайн уроку
- періодичні фізично активні перерви, зорову гімнастику, 2-3 рази на тиждень дистанційні
уроки з фізичної культури, відвідувати спортивні секції; після он-лайн уроків перебувати на
свіжому повітрі 2-4 години з використанням рухливих ігор; забезпечити обов’язкове
достатнє освітлення в приміщенні, зручну робочу позу та відповідні до зросту учнівські
меблі; відмовитись від гаджетів за 1-2 години до сну, обмежувати тривалість використання
не навчального контенту, запровадити дні без гаджетів (вихідні); дотримуватись
раціонального режиму дня та харчування. Впровадження вказаних заходів повинно
здійснюватись та контролюватись як батьками, так і вчителями. Адже, як відомо,
профілактика захворювань дешевша та ефективніша, ніж їх лікування.
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В час неспинного розвитку інформаційного суспільства XXI століття, основними
характеристиками якого є процеси інтернаціоналізації та глобалізації, відбуваються
багатосторонні онтологічні та методологічні трансформації соціокультурного знання, що,
зумовлюються пріоритетністю людини у сучасному суспільстві, перетворенням людського
капіталу у головний ресурс його розвитку. Сьогодні освіта стає у центрі суспільних
інтересів. Саме через це значущість наук про людину стає першочерговою, збільшується
значущість педагогіки як спеціальної науки про освіту, яка подолала довгий шлях свого
становлення, відрізняючись багатосторонністю науково-теоретичних засад, виникненням
принципово нових концептуальних напрямків.
Набирає популярність в освітньо-виховній діяльності міждисциплінарний підхід, що
має велику кількість переваг, які зумовлюють необхідність його застосування у ЗВО під час
вивчення складних східних іноземних мов.
Останнім часом спостерігається тенденція до посилення професійної орієнтованості
багатьох дисциплін гуманітарного циклу. Це створює сприятливі умови для аналізу і
вивчення особливостей застосування міждисциплінарного підходу під час викладання
іноземної мови, а саме японської. Саме такий підхід здатен збільшити мотивацію здобувачів
освіти до опанування ними японської мови та до багатьох інших дисциплін взагалі.
Низка досліджень міждисциплінарної інтеграції здійснена на прикладі дисциплін
іноземної мови. Авторами таких досліджень є Стеняшина Н. Л. (Розвиток комунікативної
культури майбутніх менеджерів) [1], Сочнева А. Ю. (Формування інтегративних
компетенцій здобувачів освіти технічного ЗВО з використанням Інтернет-технологій) [2],
Попова Н. В. (Формування інтегративних компетенцій багатопрофільного ЗВО з
використанням лінгвокомп’ютерних завдань та проектів) [3]. Незважаючи на важливість та
ґрунтовність цих досліджень, питання додаткового вивчення іноземних мов в закладах вищої
освіти та в неформальній освіті в межах міждисциплінарного підходу залишається
відкритим. Зокрема, пояснення потребує врахування дидактичних принципів та методів
викладання в межах обраного підходу.
Міждисциплінарний підхід в освіті значно пришвидшив розвиток окремих наук
загалом. Так, на межі різних дисциплін виникли міждисциплінарні науки, наприклад,
матеріалознавство, фізична хімія, екологія, психолінгвістика тощо. Однією з переваг
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міждисциплінарного підходу визначено реалізацію основних дидактичних принципів
навчання. Перш за все, міжпредметної координації, що забезпечує взаємодію викладання
різних дисциплін, узгодження їхніх тем та навчальних програм. В результаті цього
забезпечується також принцип систематичності та послідовності введення навчального
матеріалу та формування необхідних навичок і вмінь [4].
Що стосується неформальної освіти, використання матеріалів, методик,
інструментарію фахового спрямування таких дисциплін, як географія, культурологія, етика,
історія забезпечує принцип професійної спрямованості, поглибленого вивчення та
багатостороннього розвитку. Завдяки цьому принципу на занятті з японської мови
порушуються теми дисциплін інших напрямків виховання та змісту, відбувається синтез
знань, який сприяє всебічному розвитку особистості.
Одночасно з вивченням мови, здобувачі освіти вивчають географічні особливості
країни, завдяки поєднанню дисциплін географія - японська мова вивчення топонімічних назв
стає простішим завдяки особливостям японської писемності. В той же час, залучаючи
історію, створюється асоціативна складова, яка являє собою один з найбільш дієвих методів
запам’ятовування.
Залучивши до навчання дисципліну «культурологія», здобувачі освіти мають змогу
додатково ознайомитись з багатьма культурологічними сторонами Японії. Саме культура
Японії мала і має найбільший вплив на формування мови, на особливості використання
фразеологізмів, метафор, ідіом в спілкуванні японців. А мова в свою чергу є надзвичайно
могутнім інструментом у взаєморозумінні між людьми починаючи від дружніх стосунків і
закінчуючи діловим та навіть політичним рівнем.
Культурологічний та етичний аспекти дозволяють краще зрозуміти менталітет
японців, правила поведінки і спілкування, що в свою чергу допомагає використовувати
необхідні слова або вислови під час спілкування. Все це сприяє урахуванню професійних
інтересів здобувачів освіти, оволодінню ними мовою, особливостями спілкування і, як
наслідок, успішному оволодінню мовою загалом.
Зважаючи на те, що питання міждисциплінарного підходу при викладанні японської
мови в неформальній освіті залишається поза увагою більшості вчених. Пропонуємо
навчання японській мові у неформальній освіті із використанням міждисциплінарного
підходу проводити на основі якісного сучасного навчального матеріалу для свідомого
використання іноземної мови в подальшому житті.
В якості одного з основних методів використовуємо комунікативний метод. У процесі
навчання за комунікативним методом найважливішою метою є набуття комунікативної
компетенції, тобто здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації.
Здобувачі освіти мають змогу навчатися комунікації безпосередньо у процесі самої
комунікації. Мовленнєва взаємодія здобувачів освіти, проходить за співучастю викладача в
найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією групою. З самого
початку здобувачі освіти оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності на
понад фразовому і текстовому рівнях при обмеженому використанні рідної мови.
Для більш поглибленого вивчення японської мови під час проведення занять в рамках
міждисциплінарного підходу можуть бути залучені наступні дисципліни: англійська мова,
географія, культурологія, історія Японії, етика, інформаційні технології. Відповідно до теми
заняття, або ситуації, яка розігрувалась під час ділових ігор залучались знання з необхідної
дисципліни. Наприклад, при першому знайомстві в аеропорту разом за необхідними
навичками спілкування, словами та фразами, здобувачі освіти ознайомлювались з етикетом
спілкування в японському суспільстві.
Етика допомагає краще зрозуміти японців, вивчити їх поведінку, ставлення один до
одного, а найголовніше вивчити правила спілкування, до яких належать зазначені стилі
спілкування, а також жестикуляції, «традиція поклонів», які відіграють чи не більше роль
ніж саме вербальне спілкування. Для людини яка вперше відвідає Японію, важливим буде
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знати норми поведінки у транспорті, місцях громадського харчування, храмах,
культурологічних закладах, в громадських місцях.
Поєднавши вивчення японської мови з тонкощами етики, величчю культурології,
красою та автентичністю географічних особливостей маємо змогу системно підійти до
засвоєння мови іншої країни. Міждисциплінарність допомагає активізувати асоціативні
зв’язки, відіграє мотивуючу роль, роблячи навчальний процес більш різноманітним,
інформаційно наповненим та цікавим.
У навчанні японській мові міждисциплінарність проявляється в аспекті
компонентного формування змісту навчання та в плані тематичного наповнення навчальних
матеріалів. Охоплені навчанням мають змогу не лише отримати «фундамент» для
лінгвістичної сторони навчання, але й поглибити свої знання в задіяних в рамках
міждисциплінарного підходу таких дисциплінах як географія, культурологія, етика, історія.
Оскільки поява великої кількості слів та висловів японської мови в певній мірі пов’язані зі
сферами тієї чи іншої дисципліни, поєднавши їх в одному навчальному курсі дає змогу
зробити навчально-виховний процес більш інформаційно наповненим, мотивувати
охоплених навчанням до навчання, дозволяє ґрунтовно осмислити матеріал, розширити
кругозір, отримати не лише знання мови, а й ознайомитись з самобутністю культури Японії,
навчитись важливим правилам поведінки та спілкування, вивчити особливості географічного
розташування та дізнатися про найбільш цікаві міста країни, виховати почуття прекрасного
та повагу до культури та традицій іншого народу.
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Актуальність вибраної теми зумовлена тим, що в період інтеграції різноманітних
інформаційних систем в повсякденному житті все більше зростає потреба використання
систем розпізнавання емоцій. Зараз такі системи можуть бути використані в різних сферах,
де основний акцент звучить на взаємодії з людьми. Наприклад, розпізнавання емоцій
покупців може бути використано в рамках цільового маркетингу, для ефективного
розміщення товарів в магазинах, аналізу поведінки персоналу, оцінки якості обслуговування,
аналізу ефективності промоакцій, аналізу ефективності методики продажу товарів в
магазинах, підрахунку відвідувачів за класифікацією по віку, статі та расі. Визначення
реакцій людини на розміщений в інтернет-ресурсі певний контент дає змогу оцінити її
вподобання та потреби.
Емоційні мімічні прояви стали предметом дослідження фізіології ще з часів Дарвіна в
XIX столітті в опублікованій у 1872 році одній із перших робіт вченого по етології
«Вираження емоцій у людей і тварин». Дарвін стверджував, що міміка вроджена, тобто не
може бути вивчена і має еволюційне значення для виживання. У 1972 році американський
психолог Пол Екман запропонував перелік базових людських емоцій: гнів, радість,
здивування, страх, сум, відраза, презирство. Екман провів дослідження, щоб з’ясувати чи всі
люди мають подібний вигляд емоцій на обличчі та виявити певний рівень універсальності.
Крім того, він вивчив ізольоване плем’я в Новій Гвінеї і спостерігав ті самі ознаки, що були
також наявні в цивілізованих людей. Після цього Екман і Уоллес Фрізен розробили систему
кодування мімічних проявів на обличчі (FACS – Facial Action Coding System), засновану на
анатомії обличчя [1]. 1991 року дослідники Кендзі Масе і Алекс Пентланд запропонували
нову теорію з використанням методу оптичного потоку для розпізнавання виразів обличчя.
Наступні дослідження були пов’язані з інтелектуальним контролем, комп’ютерною
взаємодією, розпізнаванням образів, моніторингом безпеки, машинним навчанням, а також з
іншими сферами.
Емоції по своїй природі влаштовані як відповідна реакція на певні види подій,
викликаючи при цьому тілесні зміни та типову поведінку. Людське обличчя складається з
таких компонентів: очі, брови, нижні та верхні повіки, ніс, губи, рот. На основі мімічних
проявів цих компонентів, зміні їх форм та розмірів, виникають емоції, які відображаються
різними способами. Вони є результатом різних комбінацій скорочень або розслаблень м’язів
обличчя. Вираз обличчя є основним засобом інформації для невербальної мови спілкування
людини з людиною. Як показує статистичний аналіз, всього лише 7% повідомлень при
спілкуванні висвітлюється усно, а 93% повідомлень складаються з невербальної
комунікативної поведінки мовця [2].
Метою розпізнавання людських емоцій є автоматична класифікація різних емоційних
станів в залежності від вхідного набору даних. Розробка інтелектуальної системи із
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використанням нейронної мережі залежить в повній мірі від обов’язкового навчання
нейромережі. Цей процес зазвичай вимагає великий об’єм даних для виведення
характеристик людських обличь і високу продуктивність комп’ютера. Нейромережеві
алгоритми розпізнавання емоцій працюють шляхом застосування однієї або кількох мереж
безпосередньо до частин вхідного зображення та арбітражу їх результатів.
Задача ідентифікації емоцій зазвичай розв’язується в два етапи, кожен з яких визначає
кінцевий успіх. На першому етапі відбувається розпізнавання обличчя, а на другому –
розпізнавання мімічних проявів на основі отриманого обличчя. При первинній обробці
потрібно підготувати набір даних, який буде представляти собою колекцію фотографій
людей, розподілену на сім категорій відповідно до емоційних станів. Від особливостей
характеристик обраних фотографій на пряму буде залежати точність та якість кінцевих
результатів. Спочатку нейромережа повинна навчитися правильно розпізнавати об’єкт або
групу об’єктів, а далі за допомогою класифікатора реєструвати певні ознаки на обличчі.
Вивчення моделі, яка здатна класифікувати міміку, вимагає двох важливих компонент:
функцію оцінки та функцію витрат [3]. Перший компонент відображає вхідні дані до балів
класу, а другий компонент кількісно визначає, наскільки близьке передбачення моделі до
справжнього значення. Для будь-якої моделі важливо встановити взаємозв’язок між цими
функціями шляхом створення задачі оптимізації, яка мінімізує функцію витрат відносно
параметрів оціночної функції. В якості моделі може виступити Прихована модель Маркова,
К-найближчих сусідів, Метод опорних векторів та інші.
При розробці системи розпізнавання емоцій потрібно враховувати стан вхідних даних.
Якщо завантажена фотографія має темне освітлення, розмита чи слабкої якості, то
зображення може не обробитися відповідним чином. На кінцевий результат також може
сильно впливати, наскільки чітко виражені компоненти міміки. Якщо частина обличчя
відсутня на фотографії чи загороджена іншими предметами, то це може значно ускладнити
аналіз емоційного стану людини.
Розроблена система забезпечує інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс. Користувач має
можливість вибрати варіант: завантажити фото з файлу або з веб-камери. Далі відбувається
обробка вхідних даних і через певний проміжок часу результат подається у вигляді групової
оцінки домінуючих емоцій або гістограми емоційного забарвлення.
Cтворена система розпізнавання мімічних проявів на обличчі має побудовану цілісну
математичну модель, від організованості якої залежать якість роботи самої системи:
виявлення та охоплення компонентів міміки, точність вимірювань, аналіз сукупності
мімічних проявів. За допомогою математичної моделі та оригінального програмного
забезпечення створюється широкий простір для визначення емоційного забарвлення
конкретної людини. Створення подібної системи має важливу практичну цінність, оскільки
вона може бути використана для візуального контролю за емоційним станом людини і в
багатьох сферах людської діяльності.
Список літератури:
1. Кодування мімічних проявів на обличчі [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://en.wikipedia.org/wiki/Facial_Action_Coding_System
2. The 7% rule, fact, fiction, or misunderstanding [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=2043156
3. Convolutional Neural Networks for Visual Recognition [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://cs231n.github.io/convolutional-networks/
4. Ratliff M. S., Patterson E., Emotion recognition using facial expressions with active
appearance models, Proceedings of the Third IASTED International Conference on Human
Computer Interaction, ACTA Press, Anaheim, CA, USA, 2008, 138–143
5. P. Tarnowski, M. Kolodziej, A. Majkowski, R.J. Rak. Emotion recognition using facial
expressions. ICCS, 1175-1184

420

Technical sciences
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ
Зенкін М.А.
доктор технічних наук, професор,
професор кафедри машин і агрегатів поліграфічного виробництва
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Розвиток науки і техніки призводить не тільки до більшої конструктивної складності
нової техніки, зокрема насосного обладнання, але і до підвищення вимог до його технічного
рівня, показників надійності, технологічності та інших показників якості. Разом з цим іде
розвиток і удосконалення самих методів оцінки якості, технічного рівня та технології.
Слід зазначити, що кардинально проблема якості може бути розв’язана тільки на
науковій основі, яка передбачає створення системи заходів і методів досягнення необхідної
якості на всіх рівнях життєвого циклу насосного обладнання. До сучасних методів рішення
проблем управління якістю насосного обладнання необхідно віднести методи досліджень та
аналізу технологічних процесів, статистичні методи регулювання тощо. Специфічними
особливостями є те, що базові деталі насосного обладнання, які поступають у продаж, вже
мають конкретні властивості, закладені при їх проектуванні у конструкторській та
технологічній документації.
На даний час при конструкторсько-технологічній підготовці виробництва вибір,
призначення та забезпечення системи параметрів якості обробки матеріалів здійснюється з
недостатнім науковим обґрунтуванням. Відсутність наукового підходу до призначення
параметрів складу робочих поверхонь деталей, як правило, призводить до необґрунтованого
підвищення вимог до продукції, що випускається, без суттєвого підвищення її надійності.
Саме тому необхідно вміти прогнозувати параметри якості обробки матеріалу, а для цього
необхідно враховувати комплексний вплив параметрів режиму різання та інших факторів.
Особливу ж зацікавленість, на наш погляд, має викликати система управління якістю
при дрібносерійному виробництві, оскільки в сучасних умовах замовниками продукції
виступає не держава, а невеликі компанії, що потребують обмежених партій насосного
обладнання.
З метою підвищення ефективності та якості технічної підготовки виробництва на
підприємствах достатньо широко використовуються як вітчизняні, так зарубіжні системи
автоматизованого проектування і прогнозування якості готової продукції. Виконаний аналіз
таких систем дозволив зробити наступні висновки:
по-перше, найбільш розвинутим і доведеним до практичної реалізації в існуючих
системах автоматизованого проектування є конструкторський напрям;
по-друге, автоматизація проектування технологічних процесів пов'язана або з вибором
найменувань і переходів з існуючих баз даних, або з автоматичним формуванням маршруту
обробки у відповідності до критерію забезпечення показників якості готової продукції
(шорсткість поверхні, точність обробки тощо), хоча при рішенні питання забезпечення
оптимального рівня надійності основного значення набувають експлуатаційні показники
деталей та їх з'єднань (інтенсивність зношування, міцність з'єднань тощо);
по-третє, при розрахунку режимів механічної обробки використовуються довідкові
таблиці та ступеневі формули, які не тільки не забезпечують достатньої точності
розрахунків, але і не дозволяють забезпечити задані експлуатаційні і якісні показники деталі
і вузлів в цілому.
Таким чином, існує необхідність в розробці методики та алгоритмів, які дозволили б
сформувати маршрут оброблення поверхні деталей в автоматизованому режимі, виходячи із
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забезпечення заданих експлуатаційних показників деталі з урахуванням техніко-економічних
критеріїв дрібносерійного виробництва та, відповідно, показників якості.
В зв'язку із цим, для вибору оптимального маршруту обробки за заданими критеріями
необхідно сформувати оптимальним чином набір методів обробки, визначивши кількість,
види і послідовність обробки, а також визначити оптимальне значення технологічних умов
обробки на кожній операції [5].
Для рішення поставлених вище задач запропоновано використовувати
функціонально-технологічну оптимізацію, яка включає в себе два типи оптимізації:
структурну, яка полягає у виборі оптимальної структури технологічного процесу і
параметричну, яка складається з розрахунків оптимальних технологічних параметрів –
допусків на міжопераційні розміри, припусків, періодів стійкості, режимів різання тощо.
Для рішення задачі параметричної оптимізації розроблено комплексну методику
призначення технологічних умов обробки з урахуванням кінцевого результату – якості
оброблюваної поверхні валів центробіжних насосів.
В основу даної методики покладено багаторівневий алгоритм оптимізації цільової
функції за наявності лінійних та нелінійних обмежень. Розроблена методика призначення
технологічних умов обробки, які забезпечують необхідні експлуатаційні характеристики,
може бути використана для різних вимог технолога та конструктора, які вони висувають на
етапі розробки конструкції деталі та технологічного процесу її виготовлення в залежності від
призначення та умов роботи. Методика реалізована у вигляді програмного продукту, який
дозволяє за мінімальних витрат часу розраховувати технологічні умови обробки.
З метою організації системи контролю і управління якістю на виробництві процес
проектування технологічного процесу запропоновано розділити на чотири рівні: розробка
принципової схеми технологічного процесу, формування маршруту обробки поверхонь,
розробка операційної технології та формування системи управління якістю.
Зрозуміло, що під час виготовлення продукції невеликими партіями (серіями) система
контролю якості повинна бути максимально гнучкою, аби швидко реагувати на зміну типу
(моделі) виробів та надавати змогу підприємству продовжувати роботу без зниження якості
продукції.
Мобільність системи якості характеризує швидкість дії системи з усунення
невідповідностей (невідповідностей, що викликані аудитом та претензіями від споживачів)
та поверненню системи якості до нормального стану. Методика оцінки стану системи якості
припускає використання у якості вхідної інформації зареєстровані дані з таких незалежних
джерел, як: зовнішній аудит системи якості (протоколи невідповідностей); внутрішній аудит
системи якості (протоколи невідповідностей); споживачі продукції (претензії до якості).
Показник мобільності системи якості М розраховується за формулою:

M 1

n2

m2

i 1

j 1
m1

k   t2i   T2 j
n1

t
i 1

1i

,

  T1 j
j 1

де

t1i , t 2 i – витрати часу, пов’язані з усуненням і-ої невідповідності на підприємстві у
базовому періоді, та періоді, що аналізується; T1 j , T2 j – витрати часу, пов’язані із усуненням
j-ої претензії споживача відповідно під час базового періоду, та періоду, що аналізується; n1
, n2 – кількість невідповідностей, що виявлені аудитом у базовий період та період, що
аналізується; m1 , m2 – кількість претензій споживачів у базовий період, та період, що
аналізується відповідно;
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k

T p1
Tp 2

– коефіцієнт приведеної трудомісткості аудиторських перевірок;

трудомісткість аудита, виконаного у базовому періоді часу;

T p1 –

Tp 2 – трудомісткість аудиту,

виконаного у період часу, що аналізується.
Як правило, за базовий період слід приймати період сертифікаційної перевірки
системи якості. Аналіз наведеної формули показує, що:
а) якщо М = 0, то під час періоду часу, що аналізується, були усунені претензії та
невідповідності, відмічені аудитом, так само швидко, як і в базовий період;
б) якщо М > 0, то мобільність системи якості з усунення невідповідностей вища, ніж в
базовому періоді (наприклад, період сертифікації системи якості). Позитивні тенденції
переважають.
в) якщо М < 0, то витрати часу на усунення невідповідностей в системі якості
зростають порівняно з базовим періодом. Діють негативні тенденції.
Оцінка стану системи якості на різних етапах її функціонування в залежності від
величини показника мобільності наведена у Таблиці.
Таблиця
Оцінка стану системи якості на етапах життєвого циклу
Значення показника
мобільності М
М = 1,0
0,1 ≤ М < 1,0
0 < М < 0,1
М=0

Оцінка стану
Ідеальний стан.
Гранично висока мобільність
Стан активного розвитку системи якості.
Висока мобільність
Невисокі темпи розвитку системи якості.
Задовільна мобільність
Стабільний стан. Мобільність
на рівні базового періоду

-0,1 < М < 0

Слабо негативна тенденція

-1,0 < М ≤ -0,1
М ≤ -1,0

Передкризовий стан
Стан деградації

Етап функціонування
системи
А
Б
Б
А
Перехідний процес
Б→В
В
В

Примітки. А - Етап ефективного функціонування системи якості. Усталений режим.
Б - Етап ефективного функціонування системи якості. Ступінь досконалості процедур
системи якості в усталеному режимі може перевірятися під час планових внутрішніх
перевірок та зовнішнього аудиту. Коливання невідповідностей носить випадковий характер,
їх усунення відбувається за рахунок реалізації SDCA-циклу;
В – неефективне функціонування системи якості. Зростають втрати як за рахунок
внутрішнього браку, так і за рахунок рекламацій клієнтів. Витрати часу і засобів на усунення
невідповідностей зростають, мобільність системи падає. Вичерпується запас
конкурентоспроможності, виробництво стає збитковим.
Показник мобільності системи якості є інтегральним за своєю природою і
характеризує стан, тенденцію розвитку системи якості відносно періоду часу, прийнятого за
базовий для порівняння. За допомогою показника мобільності можна оцінити стан будь
якого окремо виділеного процесу в системі якості підприємства. При цьому для розрахунків
показника М у формулу вводяться дані з кількості невідповідностей та претензій тільки за
процесом, що аналізується (наприклад, тільки за процесом “Вхідний контроль”).
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Таким чином, запропонована нами система управління якістю обробки поверхонь
деталей центробіжних насосів, дозволяє в умовах дрібносерійного виробництва не тільки
забезпечувати необхідні показники за рахунок раціонального вибору методів обробки і
прискорення розробки технологічного процесу, але і, завдяки мобільності системи якості,
здійснювати контроль виробництва на всіх етапах виготовлення продукції. Можлива також
оцінка стану системи якості, що дозволяє запланувати і здійснити керуючі дії з метою
приведення системи якості до стану активного функціонування.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНИХ
ПРИМІЩЕНЬ
Зимич Євгенія Валеріївна
учениця 10 класу Харківської гімназії № 23
Харківської міської ради Харківської області
Зимич Наталія Семенівна
учитель фізики Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради
Харківської області, «спеціаліст вищої категорії», старший вчитель
Суворова Кристина Ігорівна
доцент кафедри світлотехніки і джерел світла Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, кандидат технічних наук
Наукові дослідження показують, що 95% немовлят народжується з нормальним
зором. Але дуже малий відсоток людей досягає літнього віку із зором, який можна було б
вважати нормальним. Швидке погіршення зору - одна з найсерйозніших проблем сучасної
цивілізації. Поганий зір – це проблема більшості сучасних школярів. Близько 90% інформації
сприймається учнем через зоровий канал, тому правильне раціональне освітлення має
важливе значення для виконання всіх видів робіт під час навчання.
Нестача світла стомлює нервову систему і зоровий апарат, внаслідок чого увага стає
нестійкою і якість роботи значно знижується, тому слід дотримуватися певних норм
освітленості навчальних приміщень.
На сьогодні проблема пов'язана з біологічною активністю світла нових світлодіодних
ламп та світильників ще не достатньо вивчена, і більшість споживачів не інформовані про ці
властивості світла.
В даний час світлодіодні технології представляють один із пріоритетних напрямків
оптимізації витрат на енергоресурси. Світлодіоди мають більший строк служби (близько 50
тисяч годин горіння), мають високу енергоефективність (до 200 лм / Вт) і високий ресурс
міцності. Завдяки цим властивостям, освітлювальні прилади на основі світлодіодів вже давно
та широко застосовуються в техніці освітлення замість газорозрядних і теплових джерел
світла.
Відомо, що оптичне випромінення здатне викликати ряд біологічних реакцій у
тканинах живих організмів, у тому числі і негативних, які визначаються процесами
перетворення енергії на молекулярному рівні. Важливою проблемою для світлодіодів та
світлодіодних світильників є фотобіологічна небезпека випромінювання з довжиною хвилі
400-480 нм.
Фотобіологічні процеси суттєво залежать від спектру випромінення, тривалості
експозиції, а також у певній мірі від геометрії світлотехнічних приладів, тому важливо при
реалізації проектів енергоекономічного освітлення використання ламп та світильників, які
відповідають вимогам стандартів фотобіологічної безпеки та рекомендацій, щодо безпечних
умов використання цих виробів. Це мають бути обов'язкові умови світлодіодного освітлення.
При обстеженні навчальних приміщень для оцінки світлового середовища,
створюваного світлодіодами та люмінесцентними лампами, були проведені дослідження
рівня освітленості робочої поверхні, коефіцієнта пульсації, значення коефіцієнта передачі
кольору та значення яскравості світильників на відповідність нормам [2,3].
Спектральний склад світла є важливим параметром штучних джерел світла, який
впливає не тільки на зорову функцію, комфортність, але і на здоров'я людей.
Світлодіодні світильники за небезпекою синього світла не перевищують групу ризику
ГР1 (незначний ризик), при цьому світильники не спрямованого світла зі розсіювачами
відносять переважно до загальної групи ГР0 (відсутність ризику) [3].
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Невідповідність деяких якісних показників освітлення навчальних приміщень вимагає
певної реконструкції існуючої освітлювальної установки.
Для створення якісних умов освітлення учбових закладів необхідно, в першу чергу,
підвищення рівнів освітленості робочих поверхонь, а також покращення якісних
характеристик випромінення.
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Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.
З початку березня 2020 року академічні бібліотеки, як і більшість установ, перейшли
на віддалену форму роботи через пандемію COVID-19. Не маючи достатньо часу на
планування закрилися всі бібліотечні приміщення і співробітники почали працювати
віддалено.
Зростання дистанційного навчання у всьому світі, технологічний розвиток,
глобалізація та масовізація вносять зміни в освітнє середовище, що у свою чергу переломлює
традиційну систему та структуру освіти [1].
Всесвітня мережа Інтернет розширює сферу застосування дистанційного навчання у
будь-якому місці, у будь-який час і в будь-якому темпі. А сама дистанційна освіта дуже
швидко переходить від заочної до онлайн-освіти або вебосвіти. Інтеграція нових видів
навчальних технологій дозволяє гнучке навчання, збільшений потенціал для взаємодії та
доступу до широкої користувацької аудиторії та світового ринку освітніх послуг.
Університетські книгозбірні також стають невід’ємною частиною цифрового освітнього
процесу.
Внаслідок дискусій, щодо форм роботи, академічні бібліотеки стикаються із зміною
парадигми. Замість того, щоб повернутися до нормального стану, бібліотекарі повернуться
до «нового нормального» – такого, де колекції у фізичному форматі можуть бути
перешкодою для доступу та де спільна робота уникається на користь соціального
дистанціювання в будівлях, в яких можна безпечно розмістити лише половину людей від тієї
кількості відвідувачів, що були раніше. Щоб розвиватися в цій новій реальності, бібліотеки
повинні бути спритнішими та чуйнішими, ніж будь-коли раніше [2].
Метою даної розвідки є розгляд діяльності університетських бібліотек під час
дистанційної роботи закладів вищої освіти. В дослідженні висвітлено новітні технології
впроваджені під час карантину на прикладі Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та бібліотеки Київського
університету імені Бориса Грінченка.
У 2020 році актуальними є дослідження дистанційної роботи, в тому числі і
трансформації роботи інформаційно-бібліотечних установ університетів та ті активності, що
ними реалізовуються. Безперечно університетські книгозбірні відіграють провідну роль у
професійному зростанні науковців, викладачів та студентів. Особливістю роботи таких
бібліотек в період карантину є віддалений доступ до джерел та активне спілкування з
користувачами. Бібліотеки взяли на себе роль надійних партнерів для кожного студента,
викладача та науковця у підтримці дистанційного навчання.
Хорхе Антоніо Менесес Ернандес (Національний університет дистанційної освіти,
Мадрид, Іспанія) зауважує, що не дивлячись на довіру до дистанційної моделі та розвитку
навичок самонавчання, університетська книгозбілня вимагає постійних джерел інформації,
доступних бібліотеці як у віртуальному, так і в друкованому варіанті [3].
Ньєбес Гонсалес Фдес-Вільявісенсіо (Бібліотека Севільського університету, Севілья,
Іспанія) наголошує, що університетські бібліотеки – це складні установи, що виконують
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найрізноманітніші ролі, наприклад пропонують товари та послуги зібрані протягом
тривалого часу. Та основне їх призначення залишилося незмінним: забезпечити доступ до
якісних наукових знань [4].
Щоб читачі таких книгозбірень не хвилювалися терміни повернення літератури та її
подовження були автоматично продовжені до відновлення навчання. Для розповсюдження
доступних електронних ресурсів розроблені конкретні комунікаційні канали. Особливо
активно та дуже інтенсивно бібліотеки комунікували з читачами через свої соціальні мережі.
У роботі з дистанційним навчанням першочерговим завданням бібліотекарів є
відповідь на сотні запитів, розміщених на сторінках книгозбірні як студентами так і
науковцями. Інша група бібліотекарів працює над спеціальною службою доставки для всього
викладацького складу, який хотів би запропонувати додаткову літературу на онлайн-курсах;
викладачі можуть отримати посилання на книги, що мають ліцензію в Інтернеті, або
скановані сторінки з друкованих матеріалів у вигляді PDF-файлів [5]. Це є однією з
особливостей діяльності академічних бібліотек під час дистанційної роботи: забезпечення
користувачів літературою в онлайн форматах. Не тільки студенти користуються такими
підручниками, а й науковці, викладачі, які хочу розширити свої знання.
Тенденція полягає у зміщенні акценту з того, що роблять бібліотекарі, на те, як вони
це роблять, щоб задовольнити постійні потреби користувачів дистанційної освіти.
Академічний бібліотекар надає додаткову цінність навчальному процесу.
Крім того, оскільки студенти часто проживають у місцевості де немає повноцінної
наукової книгозбірні, онлайн-послуги університетської книгозбірні (тобто пошук ресурсів
для курсових, бакалаврських, магістерських робіт) є критично значущими.
Важливо, що віддалені послуги бібліотеки користуються попитом – читачі активно
долучаються до отримання додаткових освітніх знань в сучасних умовах.
Прикладом може слугувати діяльність Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І.
Денисенка НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», яка пропонує
доступ до понад 70 повнотекстових зовнішніх наукових баз даних та ElAKPI – електронного
архіву освітніх та наукових матеріалів університету. Дистанційно надає довідки та
консультує всіх, хто має в тому потребу, визначає УДК, здійснює електронну доставку
документів та багато іншого [6].
Також серед українських ЗВО сучасною є бібліотека Київського університету імені
Бориса Грінченка. Під час дистанційного навчання бібліотека відкрила доступ до багатьох
міжнародних ресурсів. Наприклад, до «Інформаційного ресурсу» LIBRARIA™, Web of
Science, наукометричної бази Scopus Elsevier, ресурсів порталу Springer Link, науководослідних баз даних від компанії EBSCO, сервісу «Grafiati» [7].
Сервіс «Grafiati» істотно спрощує процес формування посилань і скорочує часові
витрати на оформлення списку джерел як для студентів так і для науковців. Науководослідні бази даних від EBSCO пропонують дослідникам та студентам велику колекцію з
10000+ повнотекстових журналів із сотень наукових досліджень, а також надає їм доступ та
більш широку і глобальну перспективу в їхніх бізнес-дослідженнях, допомагаючи
відстежувати тенденції розвитку бізнесу в усьому світі. Також університетська книгозбірня
не лише дає доступ до ресурсу Web of Science, але й регулярно проводить консультації щодо
його використання.
До бібліотеки університету під час дистанційної роботи продовжували надходити
різноманітні запити: створення УДК для наукових статей та тез, підбір літератури, запити на
продовження терміну користування літературою, перевірку на плагіат, а також оцифрування
документів та підручників. Усі вони були успішно опрацьовані співробітниками навіть на
віддаленому доступі.
Таким чином, академічні бібліотеки були й залишаються основними інформаційними
осередками в системі закладів вищої освіти. Вони є центрами акумуляції інформаційних
ресурсів та інформаційною базою для навчальної та наукової діяльності. Потенціал сучасної
бібліотеки оцінюється не лише за обсягом та повнотою книжкового фонду, а й за його
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актуальністю та можливістю книгозбірні надавати найновішу інформацію у найкоротші
терміни для забезпечення потреб своїх користувачів.
В умовах сьогодення, коли значна кількість годин у навчальних планах вищих
навчальних закладів відведена для самостійної роботи студентів, діяльність університетської
бібліотеки як навігатора, що орієнтує читача в інформаційних потоках і, в межах своєї
компетенції, допомагає долати складнощі пошуку й збору інформації, незмінно зростає.
Електронні інформаційні ресурси, які формуються академічними бібліотеками, нині є
необхідним елементом у створенні нових моделей наукової комунікації і потребують
сучасних форм взаємодії студентів та працівників вищого навчального закладу і
бібліотечних фахівців.
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Pasta is very popular cereal product in many countries because of its nutritional
characteristics, sensory properties and ease of preparation. The incorporation of some ingredients
such as culinary herbs can increases nutrition character of pasta and also pasta can be more healthy
and acceptable by consumers.
The aim of the present study was to determine total ash content (AACC method), crude fiber
content (Ankom method), antioxidant activity (DPPH and phosphomolybdenum method), total
polyphenol (using Folin-Ciocalteu reagent), flavonoid (aluminium-chloride method) and carotenoid
content (STN method) of pasta enriched by 5% addition of fenugreek, curcuma and nutmeg.
Secondary was also to determine sensory properties (total aroma, intensity of aroma, total taste,
intensity of taste, aftertaste, overall acceptability) of samples (hedonic test using a 9-point hedonic
scale). Pasta without culinary herbs was used as a control sample.
Results of total ash content ranged from 0.53% (control) to 1.41% (pasta with fenugreek);
results of crude fiber ranged from 0.51% (control) to 0.59% (pasta with curcuma). Antioxidant
activity tested by two differential methods was the highest in case of DPPH method in sample
enriched with curcuma – 1.16 mg TEAC/g (Trolox equivalent antioxidant activity); in case of
phosphomolybdenum method was the best values determined in pasta with fenugreek – 23.91 mg
TEAC/g. Total polyphenol content ranged from 0.27 mg GAE/g (control sample; GAE – gallic acid
equivalent) to 1.04 mg GAE/g (pasta with curcuma). Total flavonoid content ranged from 0.01 µg
QE/g (control sample; QE – quercetin equivalent) to 0.81 µg QE/g (pasta with curcuma). The
highest total carotenoid content was detected in sample with curcuma – 0.14 mg/g (calculated as βcarotene).
Each prepared variants of enriched pasta was evaluated by sensory point of view as very
good, especially in taste and overall acceptability. The best score was observed in the sample
enriched with fenugreek.
Pastas enriched with plant-derived bioactive compounds such as culinary herbs may confer
health benefits to consumers. These types of healthy products can also help to increase assortment
of cereal foods with added value in the market, whereas nowadays, consumers are intended not only
to satisfy their hunger and to provide their necessary nutrients but also to prevent nutrition related
diseases and to improve their physical and mental well-being.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАЗИЛИКА
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Хозяйственное значение и применение. Базилик можно использовать как медоносное растение.
Базилик
является
источником
получения эфирного
масла,
эвгенола и камфоры.
Эфирное
масло
и
чистый
эвгенол
используют
в парфюмерии и пищевой промыш-ленности как ароматическое средство, а также как сырьё
для получения ванилина. Охлаждая эфирное масло базилика, получают кристаллическую
базиликовую камфору (стеароптен), не имеющую запаха. Зелень базилика имеет очень
приятный пряный запах душистого перца со слегка холодящим солоноватым вкусом. Эта
культура одна из древнейших пря-ностей национальных кухонь Закавказья и Средней Азии,
где его называют рейхан, ре-ган, реан, райхон, что означает «душистый».
Латинское название Базилик - Ocimum Basilicum происходит от греческого слова
okimoin (пахнет) и Латинской Basilicum (королевской). Информацию о базилике можно
найти в работах таких классиков, как Гиппократ, Диоскорид и Теофраст из Эрессос.
Исторически сложилось так, что растение символизирует как положительные черты,
так и отрицательные. Они связаны по принципу противоположностей, как любовь и
ненависть, жизнь и смерть, опасность и защита. В древние времена считалось, что базилик
отталкивает зверей, драконов и других монстров. В Италии, веточка растения, вплетенная в
волосы молодого человека, означала готовность вступать в брак, и стремление одинокой
девушки, ее желание к изменениям в семейном положении. Особенно важное значение
придавалась базилику в христианстве, потому что в соответствии с апокрифом, базилик
вырос рядом с могилой Христа после Его воскресения.
Базилик теплолюбивое растение. В течение вегетационного периода температура
воздуха должна быть в пределах 20-250C. Растение очень чувствительно к изменениям
температуры и, следовательно, слишком ранние посадки, вследствие весенних заморозков,
могут быть губительными для него.
Базилик хорошо растет на солнечных, защищенных от холодных ветров участках с
достаточной влажной плодородной почвой, богатой питательными веществами. Больше
всего воды требуется во время прорастания и начального роста.
Ботанические описание: Корень ветвящийся, расположен поверхностно.
Стебель прямой, четырёхгранный, сильноветвистый, высотой 50—70 см, хорошо
облиственный. Стебель, листья и чашечки покрыты волосками.
Листья короткочерешковые, продолговато-яйцевидные, редко-зубчатые. Листья —
ценный источник каротина и рутина. Цветки двугубые, белые, бледно-розовые, реже
фиолетовые, вырастают из пазух верхушечных листьев и прицветников в неправильных
мутовках.
Плод состоит из четырёх тёмно-бурых орешков, которые после созревания
отделяются один от другого. Масса 1000 семян- 0,5-0,8 г. Семена сохраняют всхожесть
четыре-пять лет.
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Химический состав растительного сырья. Надземная часть растения содержит до 11,5 % эфирного масла, до 6 % дубильных веществ, гли-козиды, сапонины, минеральные
вещества, аскорбиновую
кисло-ту, сахара, клетчатку, белки, витамин
P, провитамин
A, камфору. Эфирное масло содержит эвгенол, метилхавикол (до 60 %)
- цинеол,
линалоол, камфору, оцимен. Эфирное масло находится преи-мущественно в соцветиях.
Наибольший выход масла наблюдается в фазе полного цветения. Сушка сильно снижает
выход масла. В семенах содержится 12—20 % жирного масла; в листьях — 0,003—
0,009 % каротина, до 0,15 % рутина.
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ВЫРАЩИВАНИЕ БАЗИЛИКА В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА
Идрисова А.Б.
Смагулова Д.
Мырзабаева Г.А.
Для выращивания возделывания базилика (Ocimum L.) в почвенно-климатических
условиях Республики Казахстан, а также селекционной оценки сортообразцов его и могут
быть использованы в селекции других видов пряно-ароматических и эфирномасличных
культур, которые по своим морфологическим, фенологическим и биохимическим
показателям схожи с базиликом.
Растение разводят повсюду в мире как домашнюю («кухонную») пряность. Наиболее
распространены фиолетовые и зеленые формы базилика настоящего. В последнее время
особый акцент направлен на салатные варианты с крупными (до 10 см) листьями и
мелколиственные, используемые как горшечной культуре. Фиолетовые формы грубые,
имеют резкий запах и терпкий вкус. Зеленые формы более урожайные и менее
требовательны к условиям выращивания, чем фиолетовые и эвгенольные. Базилик чутко
реагирует на внесение минеральных удобрений. При наличии азотных удобрений
повышается урожайность надземной массы. Фосфор и калий улучшают качество эфирного
масла и положительно влияют на формирование и созревание семян.
Выращивание. Ориентировочная доза минеральных удобрений в расчете на 1 га: 60-70
кг N (в двух дозах: 1, после появления или посадки саженцев и 1 после первого набора), 5060 кг 80-100 кг P2O5 и K2O.
Масло базилика является основным активным компонентом сырья базилика. Оно
имеет слегка желтоватый цвет и сильный пряный аромат. Его содержание в сухой траве 0,51,5%, в то время как свежей 0,02-0,51%. В дополнение к маслам в базилике содержатся
соединения танинов (около 5%.), сапонин, гликозиды, минеральные вещества (около 9%.)
(Приблизительно 0,13%.) - Особенно калий, фосфор, магний и кальций.
Посадка базилика. Семена высевают в почву в середине мая в количестве 6 кг / га в
рядки, на расстоянии 40 см друг от друга и на глубину 0,5-1 см. На рассаду семена базилика
высеваются в конце марта, В идеале семена прорастают при температуре 20-250C. Когда у
сеянцев появится 2-3 листика, и высота достигнет 5-6 см, они пересаживаются в землю, в
рядки, отстоящие друг от друга на расстоянии 40 см. Когда опасность весенних заморозков
пройдет, они могут высаживаться на расстоянии 30 см. В первый период вегетации растение
развивается и растет очень медленно, особенно когда холодно и дождливо. В этот период
надо пропалывать и избавляться от сорняков. После высыхания, желательно орошение.
Некоторые травы, в том числе базилик, прекрасно чувствуют себя на внутренних
подоконниках, так что вы можете выкопать осенью в огороде, пересадить растение в горшки
и хранить у себя дома. Тем не менее, не ставьте различные виды растений в одном
контейнере, потому они могут мешать друг другу. Травы не любят воздействие прямых
солнечных лучей и очень большую влажность. Холодные сквозняки также не способствует
росту растений.
Семена базилика можно сеять в горшки практически круглый год, но лучше всего это
делать весной (март - если семена высевают на дому или в начале мая - в случае на балконе).
Весна и лето самое лучшее время, чтобы посадить базилик, потому что он любит высокие
температуры и много солнца. В случае посева в других месяцах растение будет расти гораздо
хуже.
Выращивание базилика. Влажность и температура. В ходе прорастания семян держать
горшки на подоконнике, в теплом и солнечном месте. Семена должны прорасти примерно
через две недели. Оптимальная температура для прорастания базилика 20-25 °С. Горшки
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стоит держать в небольшом стеклянном шкафу, или накрыть пищевой пленкой, чтобы
поддерживать высокую влажность воздуха. В пленке нужно сделать несколько отверстий,
чтобы к прорастающим семенам поступал свежий воздух. Землю необходимо регулярно
поливать, так чтобы земля была постоянно слегка влажной, но не мокрой. Наибольшее
потребление воды происходит во время прорастания и начального роста рассады.
Пикование рассады. Когда сеянцы имеют 2-3 листочка и примерно 5-6 см в высоту
производится пикирование растений, чтобы удалить излишки растений и чтобы оставить
только сильные растения. В маленьком горшке должно расти несколько небольших
растений! Если растений много, их надо рассадить их в несколько горшков.
На постоянное место в саду базилик высаживают не раньше 15 мая на расстоянии
25х20 см друг от друга. В горшке базилик достигает 30 см в высоту, в саду (50 см). Базилик
однолетнее растение с коротким вегетационным периодом.
Базилик любит солнце. Участок для выращивания должен быть на солнце, в тени он
хуже растет, а листья будут менее ароматные. Растению требуется, по меньшей мере, пять
часов солнечного света в день. В течение вегетационного сезона температура воздуха
должна поддерживаться на уровне 20-25 ° С.
Полив. Базилик требует регулярного полива, так чтобы земля всегда была слегка
влажной, но не мокрой (как растение будет быстро гнить). Растения поливают утром или
вечером, а иногда в течение дня. Избегайте смачивать листья, лучше поливать только почву
у корня. В летнюю жару растение поливают ежедневно.
Уход за растениями. Заключается в регулярных рыхлениях, прополке и поливе.
Поскольку базилик мало распространены в СНГ в производственных масштабах, они почти
не поражаются вредителями. Иногда на посевах появляется тля, незначительные
повреждения вызывает полевой клоп. При избытке влаги молодые растения базилика
поражаются грибковыми болезнями: фузариозом, серой плесенью и пятнистости листьев.
Учитывая это, следует избегать повреждения растений, поддерживая оптимальный режим
почвы, заблаговременно удалять поврежденные растения. Базилик лучше выращивать в
условиях капельного орошения.
Сбор урожая. Первые листья базилика лучше всего начать собирать с июля, в
начальной стадии цветения и продолжать до конца сентября. В это время, растение лучше
растет. После сбора урожая, травы сушат при температуре 30-35 ° С. Траву связывают в
небольшие пучки и сушат в тени, повесив головой вниз. Сухое сырье следует хранить в
бумажных пакетах или стеклянных контейнерах в темноте. С середины июля на концах
стеблей базилика образовываются мелкие цветочки, которые должны сразу же удаляться,
потому что от этого зависит качество урожая!
Урожай убирают жатками в период массового цветения в сухую погоду. Срезают
растения по линии облиствления. Скошенную зелёную массу сушат в тени. После первого
укоса базилик быстро отрастает и до начала осенних заморозков даёт второй укос, поэтому
после первого укоса проводят подкормку, культивацию и рыхление в рядках.
Семена, находящиеся в цветочных кистях первого порядка, должны побуреть.
Урожайность семян 0,2—0,3 т/га. При средней массовой доле масла 0,27 %, получаемого из
семян способом гидродистилляции, его выход составляет 54 кг/га.
В зависимости от направления использования базилики срезают в разные фазы
развития. Для заготовки пряного сырья их собирают в фазу начала бутонизации, когда
только что начинают формироваться цветочные побеги. Растения срезают на линии
облиственности.
Хранение урожая. Сырьё хранят в проветриваемом сухом помещении. При хранении
без доступа воздуха и влаги листья сохраняют цвет и ароматические свойства до нового
урожая.
Зеленую массу хранят в хорошо проветриваемых помещениях в высушенном виде или
измельчают и замораживают. Если после срезания базилик площадь подпитывать и
поливать, то до заморозков можно получить еще один урожай пряной зелени. Для
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производства эфирного масла растения заготавливают во время массового цветения.
Скашивают их жатками, подвяливают и транспортируют на пункт переработки.
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СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИТО-ТКАНЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Избасаров У.К.
Профессор
Турдиев А.К.
к.в.н. к.в.н.
Кулманов Б.П.
Чалабоев Ш.А.
Ассистенты
Самаркандский институт ветеринарной медицины, Узбекистан
Актуальность темы. Великий ученый Востока Абу Али ибн Сино (Авиценна) изучил
900 лекарственных растений и в своем бессмертном научном труде "Канон врачебной науки"
более тысячи лет тому назад описал множество способов лечения различных болезней
лечебными средствами на растительной основе. Великий ученый Востока Абу Райхон
Беруни изучил более 600 лекарственных растений, впервые создал книгу фармакогнозии.
Большое значение лекарственных растений В.Станифорт (1974) выразил следующими
словами: «Несмотря на значительный прогресс в науке и технике, человечество не меньше, а
больше зависит от растений как естественных ресурсов». По данным ВОЗ (2019) от
дерматозов страдает 2-7% населения земного шара, а в Республике Узбекистан кожными
заболеваниями страдают до 10-12% населения. Рекомендованные фармакологические
синтетические средства не всегда приводят к желаемым результатам и в большинстве
случаев сопровождаются постклиническими рецидивами. Но в древности не было приборов
для определения биологически активных компонентов и других показателей макро- и
микроэлементов. В связи с этим возникает необходимость разработать и создать уникальные
фито-тканевые препараты для лечения дерматозов сложной этиологии и гинекологических
заболеваний, изучить эстрогенную активность пастбищных растений ак-курая и солодки
голой.
Цели и задачи исследований.
1. Изучение местной флоры и фауны для изготовления фито-тканевых препаратов.
2. Проведение исследования биологически активных компонентов местной флоры и
фауны и выявление их лечебных свойств на основе научно обоснованных методов и
практических испытаний.
3. Создание отечественных фито-тканевых препаратов для применения в
ветеринарной медицине.
4. Проведение доклинических исследований вновь созданных фито-тканевых
препаратов.
5. Патентный поиск.
Материал и методика исследования. В этом направлении под руководством
профессора У.К.Избасарова сотрудники фирмы «Шерзод ШИФО» продолжали поиски по
созданию отечественных фито-тканевых препаратов. Авторами изучаются и культивируются
более 300 лекарственных растений, из них в наших усадебных и фермерских хозяйствах
только 3 - Ак-курай, солодка голая и Чистотел большой.
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Псоралея костянковая, известная среди каракулеводов под названием «ак-курай»,
широко встречается в предгорной полупустыне. Местами в предгорьях ак-курай является
ландшафтным растением; такие места в ботанико-географической литературе описаны под
названием ак-курайной полупустыни. На территории Узбекистана имеется 39 млн. га
пастбищ, из них 20% занимает ак-курай.
Химический состав ак-курая, % на абсолютно сухое вещество: сырая зола - 8,10,
сырой протеин - 20,33, чистый белок - 15,01, сырой жир - 14,25, сырая клетчатка - 16,16, БЭВ
- 51,42, S – 0,13, Ca – 9,97, Ci – 0,90, Р2О5 – 0,37. Кроме того, из зрелых семян ак-курая
выделен кристаллический алкалоид друпацин - С6Н11О3, а также обнаружен фитоэстроген в
10000 МЕ.
Псоралея обладает сравнительно хорошими показателями питательной ценности:
особого внимания заслуживает содержание протеина, жира и минеральных веществ.
У.К.Избасаров не рекомендует выпас маток и баранов-производителей во время окотной
кампании, т.к. зрелые семена ак-курая тормозят спермиогенез и овогенез.
Только в последние годы (2015) У.К.Избасаровым и его сотрудниками научнопроизводственной фирмы «Шерзод ШИФО» были изучены более 300 лекарственных
растений, произрастающих на территории Узбекистана. Фито-тканевые препараты были
изготовлены по технологии В.П.Филатова в модификации У.К.Избасарова, 2015;
подвергнуты многостороннему анализу, с использованием атомно-абсорбционным методом,
спектрофотометром с использованием «Сатурн-1» и «Сатурн-2». Кроме того, ими
разработана новая уникальная технология вакуумно-криогенного дробления лекарственных
растений при -1960С. При такой температуре жидкость из растений и тканей выпаривается
мгновенно. Все биологические вещества растения и ткани остаются невредимыми для
изготовления фитопрепаратов в ветеринарной медицине. Атомно-абсорбционным методом
были изучены более 100 лекарственных растений, произрастающих на территории
Узбекистана, семенники животных, пуповина и околоплодная жидкость человека и
животных. Выявлены 37 макро- и микроэлементов, в том числе фитоэстрогенов, в таких
растениях, как ак-курай, Psoralea drupacea.
Чистотел большой (культивированный) завезен в Узбекистан из Болгарии (подарен
Е.Иордановым профессору У.К.Избасарову) и ограниченно выращивается в усадебных и
фермерских хозяйствах. Это растение является многолетним, морозоустойчивым; в своем
составе содержит 16 видов алкалоидов. Дикорастущий Чистотел большой имеет высоту 3040 см, а культивированный - 60-100 см. Цветение в апреле-мае, в этот период в своем составе
накапливает большое количество (40-60%) лекарственных масел биологически активных
компонентов. Плодоносит 2-3 раза в год. Авиценна использовал дикорастущее растение для
лечения более 250 болезней.
Результаты научных исследований: предварительно проведенные испытания на
пациентах-добровольцах и лабораторных животных показали, что наши отечественные
фито-тканевые препараты можно применять для профилактики и лечения дерматозов
сложной этиологии (псориаз, экзема, витилиго) и являются высокоэффективными,
экологически чистыми лечебными средствами, отвечающими техническим условиям,
предъявляемым к фармакологическим средствам и препаратам, без побочных явлений.
Эффективность лечения отечественными уникальными фито-тканевыми препаратами
гинекологических заболеваний человека (533 добровольца) и животных (183 головы)
составляет 80-85%, а дерматозов - 85-90%. Разработанные экологически чистые фитотканевые препараты эффективнее импортных синтетических и химических препаратов в 1520 раз и не требуют валютных вложений.
Для повышения эффективности фито-тканевых препаратов испытано влияние озона с
помощью озонатора «Ченс» и детоксикатора «Хайстер» (КНР), разработаны параметры
экспозиции озонирования фито-тканевых препаратов в зависимости от количества и состава
готовых препаратов. Таким образом повышается эффективность разработанных уникальных
фито-тканевых препаратов.

437

Разработанные нами по новой технологии фито-тканевые препараты для лечения
травматических болезней лошадей использованы в виде мазей и линиментов, которые
запатентованы в Республике Узбекистан и Российской Федерации. Эти фито-тканевые
препараты были испытаны на 123 добровольцах и 250 головах скота в специализированных
фермерских и личных хозяйствах Бухарской, Навоинской, Кашкадарьинской, Джизакской и
Самаркандской областей. Параллельно на другой группе на 50 головах рабочих и
спортивных лошадей были использованы традиционные лекарственные средства
(левомиколь и мазь Ям). Данные испытаний уникальных фито-тканевых препаратов
показали следующее: эффективность лечения травматических болезней лошадей составляет
80-85%. При этом нами были применены готовые уникальные фито-тканевые препараты из
чистотела и семян ак-курая. Травматические раны рабочих и спортивных лошадей
обрабатывали 3%-м раствором перекиси водорода, затем наносили фито-тканевые препараты
в виде мази. Наблюдали заживление ран и сроки излечения по сравнению с существующими
химическими и синтетическими препаратами. Процент выздоровления от наших фитотканевых препаратов составил: колотых ран - 5-7 дней; рваных ран - 6-7 дней,
фурункулезной язвы холки - 6-8 дней. А результаты лечения традиционными препаратами
(левомиколь и мазь Ям) составили 20-25 дней.
Наблюдения за животными проводили в течение полутора месяца, что показали
положительный эффект уникальных фито-тканевых препаратов.
В настоящее время разрабатывается технология выращивания ак-курая, солодки голой
и чистотела большого, производится культивирование, полив, сбор и сушка для
изготовления уникальных лекарственных препаратов, в дальнейшем применение в
ветеринарной медицине в целях излечения дерматозов сложной этиологии (псориаз, экзема,
трихофития, витилиго), для профилактики и лечения механических повреждений и травм
лошадей (открытых ран, ушибов и болезней холки).
Изготовленные комплексные уникальные фито-тканевые препараты проверены на
токсичность, безвредность и канцерогенность, отличаются хорошей эффективностью, их
можно применять для профилактики и лечения дерматозов сложной этиологии и
гинекологических заболеваний человека и животных.
Таким образом, применение уникальных фито-тканевых препаратов при лечении
дерматозов сложной этиологии и гинекологических заболеваний человека и животных
является высокоэффективным, экологически чистым, безвредным методом лечения. В
дальнейшем их можно широко применять для ветеринарной медицины.
Изучение динамики содержания фитоэстрогенов показало, что в псоралее эстрогенной
активностью обладают только зрелые семена, а в солодке - все части растения во все фазы
вегетации. Содержание фитоэстрогенов в 1 кг семян псоралеи составило 10000 МЕ, а в
листьях солодки до 30000 МЕ.
Скармливание овцам в случной и предслучной сезоны семян псоралеи и солодкового
сена вызывало у них нарушение полового цикла. Длительность цикла при этом колебалась от
11 до 56 дней при значительном варьировании отдельных фаз цикла. У овец, получавших 250
г псоралеи в сутки в течение 60 дней, перегулы увеличились на 40-60%, а плодовитость
понизилась на 10-20% по сравнению с контролем. При скармливании в течение 50 дней по 1
кг солодкового сена в сутки в период случки не оплодотворилась ни одна овца.
Испытание и внедрение результатов:
Выявлены ценные лекарственные растения для культивирования в условиях
усадебных и фермерских хозяйств.
Определены макро- микроэлементные показатели лекарственных растений,
произрастающих на территории Узбекистана, а также завезенного из Болгарии чистотела
большого.
Изготовлены уникальные комплексные фито-тканевые препараты для применения в
ветеринарной медицине и широкого внедрения для лечения дерматозов сложной этиологии,
а также профилактики и лечения механических повреждений и травм лошадей.
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Разработанные нами по новой технологии фито-тканевые препараты для лечения
дерматозов сложной этиологии (псориаз, экзема) использованы в виде мазей и линиментов,
которые запатентованы в Республике Узбекистан и Российской Федерации и получили
наименование «Мазь Избасарова» для лечения псориаза, «Мазь Экземин» для лечения
экземы, а также мазь для лечения витилиго.
Результаты разработки внедряются в каракулеводческие хозяйства республики, а
также в медицинскую практику.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ КОСМОСА
Ишкибаева Гульмира Маратовна
докторант
Жетысуский университет им. И. Жансугурова, Республика Казахстан
История развития мировой космонавтики свидетельствуют о том, что на первых
этапах государства при осуществлении национальных космических программ ставили перед
собой, прежде всего, научно-исследовательские и военно-стратегические цели.
На сегодняшний день космическая деятельность, ее структура принимает несколько
иной вид – это использование результатов космических исследований и достижений
космонавтики в хозяйственной, экономической, и даже политической деятельности.
Сомнения нет в огромной пользе космонавтики – все больше государств стремятся войти в
клуб, так называемых, «космических стран мира». При этом движущим фактором государств
являются ни столько политические амбиции, в том числе лидеров стран, а сколько
понимание о возможностях космоса и ее экономической выгоде.
Космическая индустрия превратилась в крупнейшую отрасль мировой экономики,
обороты которой превышают 380 миллиардов долларов [1].
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что главной чертой современной
космической деятельности является ее активная коммерциализация.
Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Н.А. Назарбаев в своей
книге «Казахстанский путь» вполне точно характеризуют текущее состояние космической
сферы: «за последнее время в мировой космической индустрии произошли большие
изменения, связанные с увеличением масштабов международного сотрудничества в
области освоения и использования космического пространства, стремительной
глобализацией и коммерциализацией космической деятельности. Многие государства,
в том числе и Казахстан, пришли к пониманию важности геополитических интересов в
космосе, вследствие чего освоение и использование космического пространства стало
сегодня одним из приоритетов национальной политики» [2, с. 330].
Неоспоримо, использование результатов космических исследований и достижений
космонавтики в хозяйственной и экономической деятельности имеет большое экономическое
значение.
Когда мировое сообщество пришло к пониманию того, что космос способен
приносить доход – частый сектор заинтересовался возможностью освоить космос, и цель
здесь очевидна – получить прибыль.
При этом космическая деятельность значительно расширила свои направления, состав
участников, объемы, возможности. Это свидетельствует успехи корпорации «SpaceХ»,
доставившей американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Однако чрезвычайная сложность глобальной космической деятельности как объекта
исследования предопределяет отсутствие до настоящего времени устойчивого ее
определения как научной категории.
На сегодня деятельность человека в космосе регулируется несколькими
международными договорами, из которых только два регулируют общие вопросы:
Договор 1967 года о принципах деятельности государств по исследованию и
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (далее –
Договор о космосе) [3];
Соглашение 1979 года о деятельности государств на Луне и других небесных телах
(далее – Соглашение о Луне) [4].
К договорам, носящим специальный характер, относятся:
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Конвенция от 29 марта 1972 года о международной ответственности за ущерб,
причинённый космическими объектами, Конвенция от 15 сентября 1976 года о регистрации
объектов, запускаемых в космическое пространство и Соглашение от 22 апреля 1968 года о
спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в
космическое пространство.
При этом в международном космическом праве пока нет определения коммерческой
космической деятельности. Но, исходя из современных тенденций, можно было бы ее
определить, как деятельность по продаже, покупке и обмену космическими товарами и
услугами.
Главное проблемой на международном уровне, безусловно, можно считать отсутствие
универсального международно-правового документа для коммерциализации космической
деятельности, который был бы основан на выработанных многолетней практикой базовых
принципов ее осуществления.
Немногие государства на сегодняшний день располагают законодательством,
регулирующим национальную хозяйственную деятельность в космическом пространстве.
Однако для развития выгодного для всех сотрудничества на международном уровне
необходимы типовые нормы, которые позволят урегулировать данные процессы
взаимодействия.
В этой связи, в современных условиях существует необходимость постепенного
развития и усовершенствования правового регулирования деятельности в космическом
пространстве, создания новых норм, которые будут призваны регламентировать
деятельность субъектов при коммерческом использовании космоса.
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Після революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії розпочався тривалий процес
реформування державно-правового устрою, який у кінцевому підсумку перетворив
абсолютистську імперію Ґабсбургів у конституційну Австро-Угорську монархію. Важливою
складовою цих реформ було визнання Угорщини рівноправною складовою дуалістичної
держави та надання провінціям автономії. Спонукаючими факторами, які вплинули на
глибину проведених реформ, були багатонаціональний склад населення, існування провінцій
з різним рівнем соціально-економічного розвитку та ступенем ефективності управлінських
інститутів.
В умовах революційної кризи 25 квітня 1848 р. Ґабсбурги зважились на
оприлюднення конституції, яка передбачала перетворення імперії на конституційну
монархію та мала насідком скликання Установчих зборів, які увійшли в історію як
«Кромержицький парламент», після переїзду депутатів з Відня до моравського міста
Кромержиж [1, с. 5–25]. Парламент підготував новий конституційний проект, який
передбачав поглиблення децентралізації влади, федералізацію монархії шляхом її поділу на 7
автономних частин із значними повноваженнями [2, с. 9]. Суттєве обмеження повноважень
викликало супротив правлячої династії. Парламент було розпущено 4 березня 1849 р.,
натомість країна отримала «октройовану» конституцію, відому як конституція Ф. Стадіона,
що передбачала унітарну централізовану державу з єдиним імперським парламентом та
урядом на чолі з прем’єр-міністром [3, с. 78–79]. Остаточно абсолютизм у повному обсязі
було відновлено 31 грудня 1851 р., після скасування імператором конституції 1849 р.
Незважаючи на повернення до абсолютизму в середовищі правлячої еліти зріло
розуміння того, що абсолютизм повністю вичерпав себе як форма правління. Провінції
вимагали широкої автономії, проте небажання Ґабсбургів позбутись значної частини владних
повноважень ускладнювали проведення необхідних реформ.
Невдачі
на
зовнішньополітичній
арені
обумовили
незворотність
внутрішньополітичних змін. Після поразки у війні з Францією і Сардинією у 1859 р., заради
уникнення наростаючої політичної кризи, уряд зважився на деякі поступки угорській
аристократії, і цим привернути її на свою сторону. Першим кроком на шляху компромісу
став виданий 20 жовтня 1860 р. Францом Йосифом Жовтневий диплом – програма
конституційних реформ. Його провідною ідеєю стала готовність до обмеженої
децентралізації влади при умові забезпечення політико-правової цілісності держави.
Імператор задекларував готовність перерозподілити владу на користь парламенту та
провінційних сеймів. Декларувалась готовність частину законодавчих повноважень передати
парламенту у питаннях, що стосувались загальнодержавних інтересів та провінційним
сеймам – у питаннях, які стосувались внутрішніх справ земель. Саме розширення
повноважень місцевих сеймів та чітке розмежування їхньої компетенції з парламентом було
характерною рисою Жовтневого диплому, у випадку реалізації закладених у ньому правових
норм, Австрійська монархія трансформувалась у союз адміністративних одиниць з
широкими автономними правами та місцевим самоврядуванням.
Устрій Австрії визначив Лютневий патент від 26 лютого 1861 р. Норми Жовтневого
диплому були скориговані у напрямку централізації управління імперією. Роль центральних
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органів влади знову була посилена, повноваження провінційних сеймів суттєво обмежено [4,
S. 8]. Це викликало невдоволення в Угорщині й пошуки компромісних рішень
продовжились. Перемовини угорців з Віднем розпочались на основі програми, яка
передбачала перетворення Австрійської імперії в дуалістичну Австро-Угорщину. Поразка,
якої зазнала Австрія у війні з Пруссією в 1866 р., поглибила внутрішню кризу імперії.
Австрійські правлячі кола були змушені прийняти програму, висунуту угорцями. У лютому
1867 р. австро-угорська угода була укладена і у травні затверджена парламентом. Процес
перетворення Австрійської імперії в дуалістичну Австро-Угорську монархію завершився
прийняттям конституції 21 грудня 1867 р [5, S. 59–62].
Своєрідним символом автономії Галичини, хоча й суттєво обмеженої на користь
органів центральної влади, став Галицький крайовий сейм. Ще жовтневий диплом 1860 р.
передбачав скликання парламенту та провінційних сеймів, проте лише прийняття лютневого
патенту 1861 р. зробило можливим скликання Галицького сейму. Важливою складовою
децентралізаторських перетворень стало й запровадження системи органів місцевого
самоврядування в Галичині у 1866 р. Вибори до Галицького сейму та вибори до органів
самоврядування були помітними подіями у суспільно-політичному житті провінції. Галицькі
українці отримали можливість долучитись до політичних процесів, відстоювати свої
національні інтереси. В умовах австрійської конституційної моделі українська спільнота
отримала можливість розвивати власні політичні та соціально-економічні інститути,
поступово утверджуючись у переконанні, що лише поділ Галичини на дві частини –
українську і польську, дозволить у повній мірі скористатись тими можливостями, хоча й
суттєвими обмеженими, який надавав автономний статус провінції для розвитку
національного життя.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Науковий керівник: Зайцева Марія Василівна
кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародної інформації
Одним із різновидів сучасної дипломатії є культурна дипломатія, яка є важливим
напрямом державної політики і сприяє соціальному, культурному та економічному розвитку
держави, поширенню інформації про країну через проведення культурних і мистецьких
заходів, діяльність культурних інституцій, популяризацію мистецтва, культурної спадщини
тощо. Культурна дипломатія формує позитивний імідж держави у світі, сприяє розвитку та
зміцненню міждержавних відносин. Від того, наскільки ефективно функціонує культурна
дипломатія держави, залежить її успіх на міжнародному рівні, захист національних інтересів.
Культурна дипломатія держави повинна спиратись перш за все на культурні запити
суспільства, йти в ногу із сучасними світовими культурними тенденціями, а також брати
участь у формуванні, осмисленні суспільного культурного розвитку, продукуванні нових
ідей.
Практика показує, що для багатьох сучасних держав культурна дипломатія належать
до першочергових справ, зокрема, особливо важливим напрямом зовнішньої політики
залишається і для України. [1]
Культурна дипломатія – важливий аспект формування зовнішньої політики держави,
адже вона має «віддзеркалювати культурні запити суспільства, слідувати за сучасними
світовими культурними тенденціями, сприяти культурному розвитку суспільства та
генерувати нові ідеї.» Крім цього, саме міжкультурна комунікація виступає «потужним
засобом лобіювання національних інтересів» і соціальні мережі відіграють важливу роль у
встановленні культурної дипломатії між державами. [2]
Проаналізувавши розвиток культурної дипломатії України в сучасних умовах,
розглянувши діяльність українських культурно-інформаційних центрів при дипломатичних
представництвах України, державних структур та громадських організацій, які розвивають
культурну дипломатію, ми з’ясували, що в Україні у 2011 р. було створено Фонд культурної
дипломатії “UART”, метою якого є популяризація України та української культури за
кордоном, налагодження співпраці між Україною та іншими країнами, сприяння зближенню
культур, підтримка історичної спадщини. Сьогодні Фонд “UART” має чотирнадцять
представництв в Україні, а також в Парижі, Монако та Дубаї.
Також серед позитивних українських практик у напрямі культурної дипломатії можна
назвати діяльність культурно-інформаційних центрів при дипломатичних представництвах
України за кордоном (діє 17 центрів), які співпрацюють із представниками національних
діаспор, зокрема, проводять заходи з нагоди святкування національних подій, організовують
виступи народних колективів та представників сучасної естради, художні виставки,
презентують літературні твори як класиків, так і сучасних українських письменників. [3]
Серед таких заходів варто відзначити День пам’яті жертв Голодомору, показ фільму «Ціна
правди» за участі режисерки Агнешки Голланд, який відбувся 28 листопада 2020 року, ці
події посольством України у Франції було висвітлено власній сторінці у соціальній мережі
Facebook таTwitter, також була опублікована спільна фотографія працівників посольства зі
свічками із закликом запалити свічки пам’яті жертв у вікнах. Цього ж дня на сторінках
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соціальних мереж були опубліковані два відео про жахливі масштаби трагедії Голодомору.
На нашу думку, ці публікації знайшли відгук серед читачів, адже до одного з цих відео був
написаний коментар французького користувача його мовою: «Хоча я француз, я запалю
сьогодні ввечері свічку для пам’яті жертв сталінського режиму…» Це свідчить, що через
заходи пам’яті та підвищення обізнаності МЗС та посольства розповідають всьому світу про
сумну і страшну сторінку нашої історії. [4,5].
Важливо зазначити, що за підтримки посольства, 15 листопада була проведена
всесвітня акція «Порожні стільці», метою цього заходу було підтримка українських
полонених, а також інформування світу про ситуацію з українськими заручниками, 19
листопада було опубліковано згадку про візит українського боксера і володаря різноманітних
титулів Владислава Сіренка до Посольства. З цитати в публікації, «було домовлено про
подальшу співпрацю і популяризації українських спортсменів і їх досягнень у Франції».
За ініціативи посольства відбувається знайомство з роботами українських художників,
зокрема з 15 листопада можна відвідати виставку картин Міші Сидоренка, який живе та
працює в Парижі, а його твори мають міжнародне визнання. Посольство вдячне художнику
та пише, що «відкрите до співпраці з українськими митцями, галеристами та
колекціонерами!» Таким чином, можемо зробити висновок, що такі події позитивно
впливають на міжнародний імідж України[4].
Отже, посольство України у Франції активно просуває зовнішньополітичні інтереси
держави, використовуючи для цього культурну дипломатію. Завдяки засобами культури та
міжнародного культурного співробітництва, Україна прагне створити позитивний образу у
світі.
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ТОРАКАЛГІЇ ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ СИМПТОМІВ У РОБОТІ ПЕДІАТРА ТА
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Іванців-Гріга Ірина Степанівна
асистент, к.мед.н.
ЛНМУ ім.Данила Галицького, кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
Біль. Здавалося б, страшне, неприємне слово і явище. Біль відчуваємо чи не щодня, за
різних обставин. З іншого боку, це - невід'ємна частина нашого життя, без якої воно не було
б таким різноманітним. З болем людина народжується, з болем і помирає. Завданням лікаря є
зробити так, щоб зменшити біль пацієнта, наскільки це можливо. А завдання лікаря-педіатра
тут подвоюється, тому що дітям потрібна щонайякісніша допомога.
Міжнародна асоціація з вивчення болю (IASP) вказує, що, біль - це «неприємне
сенсорне й емоційне переживання, яке пов'язане з фактичним чи потенційним
пошкодженням тканин або таке, яке вживається у рамках такого пошкодження»[1].
Дослідженню больових синдромів у педіатричній практиці присвячена надзвичайно велика
кількість статей [2,3]. Попри це, питання больового синдрому загалом і болю в грудній клітці
зокрема вивчене недостатньо. Ще зовсім недавно вважалося, що новонароджені не можуть
відчувати болю. Та за минулого століття дослідники беззаперечно вказують на те, що між 26
та 30 тижнями гестації система больової чутливості – ноцицепція – сформована цілком.
Більше того, починаючи з 16-го тижня гестації є ймовірність передачі больових сигналів до
кори головного мозку [4].
Розрізняють такі типи болю: ноцицептивний та невропатичний. Ноцицептивний біль
виникає, коли ураження тканини активує особливі рецептори болю, так звані ноцицептори,
які є чутливими до шкідливих стимулів. Ноцицептивний тип болю можна поділити на
соматичний та вісцеральний відповідно до розташування ноцицепторів, що активуються.
Соматичний біль виникає внаслідок активації ноцицепторів у шкірі, слизовій оболонці рота,
носа, уретри, ануса чи кістковій, суглобовій, м’язовій або сполучій тканині. Вісцеральний
біль виникає внаслідок активації ноцицепторів у вісцеральних органах
Торакалгія (біль у грудній клітці) не є найпоширенішою скаргою у педіатричній
практиці. Її частота навіть не наближається до частоти болю голови чи абдомінального болю,
але, можливо, це третій за поширеністю серед дітей больовий синдром. За результатами
більшості досліджень вважається, що середній вік дітей, коли виникають торакалгії, – 12-14
років. Якщо дитина скаржиться на біль у грудях, то є набагато менша ймовірність її
кардіальної етіології, на відміну від дорослих пацієнтів з торакалгіями. Проте важливо
пам’ятати, що такі причини, як запальні захворювання серця, природжені аномалії серця та
судин (стеноз чи коарктація аорти, природжена аномалія коронарних судин), кардіоміопатія
та актуальна у сьогоденні хвороба Кавасакі, є домінуючими серед кардіальних причин
торакалгій. У дітей раннього віку біль у грудях з більшою ймовірністю обумовлений
серцево-легеневою патологією. Пацієнти підліткового віку при суправентрикулярній
тахікардії мають скарги на болі в грудях та серцебиття. Передчасне скорочення шлуночків
може викликати гострий біль та серцебиття. Діти з перикардитом скаржаться на гострий
колючий біль у проекції середньої частини грудини, яка зменшується, коли пацієнт сідає чи
нахиляється вперед.Окрім того, виявляються дистантні шуми, набухання шийних вен, шум
тертя перикарду.
Вірусний міокардит проявляється невисокою гарячкою, тупим болем за грудиною. У
міру прогресування інфекції часто з’являються дихальні розлади, ослаблення тонів серця,
ритм галопа. Тахікардія є непропорційною до підвищення температури тіла. Тахікардія і
гіпотензія посилюються при переході у вертикальне положення. У пацієнтів із синдромом

446

Марфана скарги на біль у грудях бувають пов’язані з розривом аневризми аорти. Також у
таких хворих є вищий ризик спонтанного пневмотораксу.
У дітей з 12-ти років і старших можна очікувати психогенні розлади. За даними
багатьох досліджень, 45% торакалгій розцінюються як «ідіопатичні». Це ті ситуації, коли
після старанно зібраного анамнезу і огляду етіологія залишається невідомою. Якщо діагноз
зрозумілий, то у більшості спостережень це скелетно-м’язева травма. Активні діти часто
розтягують м’язи грудної клітки під час переносу наплічників, фізичних вправ, участі в
травматичних іграх. У багатьох біль з’являється в результаті прямого удару в груди і може
бути наслідком перелому ребер.
Шлунково-стравохідний рефлюкс є ще однією з некоронарогенних причин торакалгій.
Цей стан дуже часто трапляється в дітей і становить щонайменше 7% торакалгій у
педіатричній практиці. Біль відчувається сильніше в положенні лежачи. При зборі анамнезу
вдається з’ясувати, що біль має пекучий характер та виникає після прийому їжі. Прийом
антацидів у даному випадку є діагностичним і лікувальним заходом.
У дітей раннього віку поява гострого болю в ділянці середньої третини грудини та
наявність дисфагії за відсутності травми та гарячки повинна наштовхнути на думку
можливості стороннього тіла у стравоході. Синдром Тітце (костохондрит) - рідкісний стан
невідомої етіології, який проявляється болем у ділянці грудини. При фізикальному
обстеженні є болючий набряк веретеноподібної форми у ділянці хрящових з’єднань грудини.
Захворювання може перебігати тривало.
У 1955 р.Miller I Texidor описали приступи болю в лівій половині грудини, які
тривали до 5 хвилин та виникали спорадично. Ці приступи могли в деяких пацієнтів
рецидивувати протягом кількох годин, а потім зникати на кілька місяців. Біль асоціювався з
нахилом чи згорбленою спиною та не був пов’язаний з фізичним навантаженням. Біль
полегшувався тоді, коли пацієнт зробив кілька поверхневих чи один глибокий вдих та
випрямлявся. Вважається, що джерелом болю є парієтальна плевра або стиснення
міжреберного нерва. Інфекція Herpes zoster може супроводжуватися надзвичайно вираженою
торакалгією, якщо вражається грудний дерматом. А інколи торакалгія при цьому передує
висипанню.
Взаємозв’язок тривоги чи емоційний стрес з торакалгіями вивчений недостатньо.
Стрес є причиною 10% випадків торакалгій у пацієнтів, які потрапляють до педіатра чи
сімейного лікаря. А це такі фактори, як неуспішність у школі, смерть чи хвороба у родині,
втрата друзів, шкільні фобії та булінг, зміна місця проживання. Гіпервентиляція може бути
пов’язана з психогенним болем та може викликати біль, створюючи гіперкапнічний алкалоз.
Тривала гіпервентиляція може призвести до вазоконстрикції коронарних артерій і
торакалгій. Також Т може виникати внаслідок подразнення шлунку при аерофагії під час
посиленого дихання.
Оглядаючи пацієнта з торакалгією педіатр чи лікар ЗПСМ повинен дізнатися, коли та
як часто у дитини з’являється біль, чи були травма, стрес, який характер та інтенсивність
болю, чи є іррадіація болю та куди саме, чи є зв’язок з актом дихання або фізичним
навантаженням. Необхідно старанно зібрати сімейний анамнез та оцінити наявність
хронічних захворювань, а саме системних захворювань сполучної тканини та природжених
вад розвитку[5,6].
У більшості дітей біль у грудях має «доброякісний» перебіг та не потребує лікування.
У лікуванні цих клінічних кейсів обов’язково використовують психотерапію. В інших
випадках терапія має етіологічний характер. При наявності станів, які загрожують життю
дитини (коронарогенні торакалгії та пневмоторакс) необхідно надавати невідкладну терапію.
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Олімпійська освіта, олімпійське виховання, олімпійська культура та традиція,
зважаючи на велику популярність олімпійського руху в усьому світі, його неабияке
громадське та суспільно-культурологічне значення, актуалізують проблематику його
розуміння, понятійного тлумачення, а відтак і широкого використання серед різних груп
дітей, підлітків, молоді, осіб старших вікових груп тощо.
Олімпійська освіта у виховній роботі молодшого шкільного віку передбачає
використання олімпійських знань, олімпійських ідеалів, відомостей про спорт як дієвий
засіб здоров’я, благородства, дружби, взаємоповаги, тому що у цьому віці закладаються
основи здоров'я і довголіття, формується система рухових умінь і навичок, створюється
фундамент для виховання фізичних здібностей, розвиваються морально-вольові якості,
інтелектуальні здібності та естетичні ідеали. Тому, дуже важливо, саме на етапі початкової
школи створити оптимальні умови за допомогою засобів олімпійської освіти для
стимулювання та розвитку необхідних рис і якостей особистості.
Важливу роль у вихованні та формуванні необхідних життєвих навичок дітей
молодшого шкільного віку, зокрема, умов формування фізичного здоров’я відіграє система
фізичного виховання у початковій школі. Учні молодшого шкільного віку засвоюють знання
про користь виконання фізичних вправ, способи виконання рухів та їх техніку, зміст та
правила рухливих ігор, призначення і використання фізкультурного інвентарю та способи
його зберігання.
Молодший шкільний період має велику пластичність та сприйнятливість до засобів
фізичної культури. У цей час створюються найбільші можливості для реалізації оздоровчих,
освітніх та виховних завдань.
На цьому етапі розвитку дитини необхідно створити так звану «школу рухів» до якої
належать формування та удосконалення життєво важливих умінь та навичок з ходьби, бігу,
стрибків, метань предметів, лазіння, ходьби на лижах, плавання, їзди на велосипеді та ін.
Отримані знання дозволяють молодшим школярам більш усвідомлено виконувати фізичні
вправи й самостійно повторювати їх не тільки в школі, але й удома. Поєднання розвитку
рухових якостей з олімпійською освітою розвиває інтерес дітей до олімпійського руху,
занять фізичною культурою і спортом.
Однак, реалізація окремих елементів та завдань олімпійської освіти серед молодших
школярів потребує своєрідного науково-методичного, методичного та організаційного
супроводу.
Аналіз літературних джерел з проблем фізичного виховання учнів молодшого
шкільного віку засвідчив, що організація та методика здійснення виховної та освітньої
складової фізкультурно-спортивної роботи досить детально та ґрунтовно описана у
вітчизняній науково-методичній літературі (Б. Шиян, О. Дубогай, Е. Вільчковський, Н.
Москаленко, Т. Осокіна, О. Дяченко та ін.). При цьому виокремлюється цілий пласт джерел
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щодо організації й реалізації засобів олімпійської освіти серед шкільної та студентської
молоді (М. Булатова, С. Бубка, В. Платонов, В. Єрмолова, К. Козлова, Ю. Шанін та ін.). Уся
доступна вітчизняна джерельна база засвідчує надзвичайно актуальну й корисну роль
олімпійської освіти у процесі фізичного виховання учнів початкової школи.
Розвиваючи концепцією Кубертена про олімпійське виховання, яке полягає,
передусім, у подоланні розриву між фізичним і духовним розвитком людини і потребує
поєднання фізичного виховання з інтелектуальним і моральним, М. Булатова визначає мету
олімпійського виховання як створення умов для формування у дітей і підлітків комплексу
якостей, поглядів, переконань, що забезпечують всебічний гармонійний розвиток
особистості у рамках виховної системи «Олімпійська педагогіка» [ 2 ].
Освітні завдання полягають в оволодінні знаннями про історію і сьогодення
Олімпійських ігор, олімпійського руху; про різновиди спортивної діяльності, засоби і методи
досягнення високих результатів; набуття комплексу гуманістично орієнтовних знань, умінь
та навичок [ 1, 2, 3 ].
Звертання до різних сторін людського життя збуджує допитливість, породжує
інтереси, спонукає до побудови різноманітних планів, формує погляди і переконання, у
результаті чого складаються певні напрями поведінки, визначаються принципи «прийняття
рішення, що якнайкраще характеризує функції олімпійської освіти як спеціально
організованої системи, і діє на особистість дитини, залучаючи її до різноманітних видів
діяльності олімпійської тематики через створення певних педагогічних ситуацій для
вирішення конкретних освітньо-виховних завдань.
Важко переоцінити науково популярні та навчально-методичні видання Олімпійська
академія України, які успішно і ефективно використовуються у ряді навчальних закладів
середньої освіти. В них висвітлені теоретичні та методичні питання цієї проблеми,
переконливо обгруновується, що олімпійська освіта виконує у суспільстві широке коло
функцій, а саме: статусну, формуючу, інформаційну, профілактичну, мотиваційну [ 1, 4 ] .
Функції олімпійської освіти характеризуються як спеціально організована система, що
впливає на особистість дитини, залучаючи її до різноманітних видів діяльності з олімпійської
тематики через створення певних педагогічних ситуацій для вирішення конкретних освітньовиховних завдань.
Для успішного впровадження у навчально-виховний процес нових методик та
інноваційних технологій, у тому числі олімпійської освіти, важливого значення набуває
готовність педагогічного колективу: здатність його до ділового об'єднання, організаційна
єдність, моральна спрямованість, інтелектуальний рівень, бажання постійно оволодівати
новими знаннями і передавати їх своїм вихованцям.
Олімпійська освіта виконує свої функції лише у відповідному виховуючому
середовищі, яке повинне відповідати певним психолого-педагогічним вимогам:
- визначальними умовами формування цілісної особистості дитини повинні стати
спілкування, виховання та розвиток;
- особистісний підхід повинен спрямовуватись на визнання кожної дитини вищою
соціальною цінністю з урахуванням її здібностей;
- навчання і виховання повинні проводитись у відповідному середовищі, де
створюється атмосфера емоційного піднесення, ідейної активності, естетичної досконалості
та дотримання етичних норм;
- суб'єктивні відносини всіх учасників навчально-виховного процесу (дітей, учителів,
батьків) повинні мати гуманістичний характер для створення комфортного психологопедагогічного клімату [2].
Олімпійська освіта - це ефективний засіб розвитку системи ціннісних орієнтацій
дитини, її моральності та реального способу життя, що дає змогу виховувати людину
психічно, духовно і фізично здоровим патріотом, працездатним, толерантним,
законослухняним, який у повсякденному житті дотримується правил чесної гри.
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Досягнення мети олімпійської освіти можливе також за умови використання
інноваційних педагогічних технологій.
Складовими сучасних педагогічних форм і методів є використання ІТ-технологій, як
засобу впливу на школярів. Цікавий досвід проведення on-line заходів Олімпійської освіти
напрацьований у місті Рівне, Львівській області та висвітлюється в соціальних мережах.
Досвід проведення урочних та позаурочних форм інтеграції олімпійської освіти в
навчально-виховний процес включає: спортивні змагання, Малі олімпійські ігри, зустрічі з
олімпійцями, олімпійські вікторини, Олімпійські тижні, Олімпійський день, олімпійські
читання, «Олімпійське лелеченя», конкурси малюнків, фотографій, виховні години,
туристично-екскурсійну роботу та багато інших.
Можна стверджувати, що олімпійська культура вводить учнів у світ
загальнолюдських цінностей і органічно пов'язує їх з цінностями самої дитини. Залучення
школярів до світу спорту і Олімпійського руху дозволяє актуалізувати їх знання і уявлення у
власному реальному світі, відкриває шлях до розвитку інтересів, що народжує нові
можливості та емоційні переживання, які викликають бажання займатися тими чи іншими
формами рухової активності. Більше того, олімпійська освіта виступає як основа розвитку
пізнавальних, вольових і морально-етичних прагнень учнів. Лише при комплексному
застосуванні всіх засобів фізичного виховання можна сподіватися на позитивний результат
тренувань, так як кожне з них по-різному впливає на організм дитини.
Розроблена нами програма педагогічних заходів із впровадження елементів
олімпійської освіти серед молодших школярів початкової школи та її апробація на практиці
засвідчує їх важливу роль та значення в діяльності загальноосвітніх шкіл.
Використання олімпійської тематики в навчально-виховному процесі виховання дітей
молодшого шкільного віку, як було встановлено, істотно розширює знання учнів молодших
класів, їхніх педагогів та батьків про культурно-виховні можливості олімпізму, його
гуманістичний потенціал, сприяє формуванню загальнолюдських цінностей, розвиває
почуття взаємодопомоги, взаємоповаги, дружби, втілює прагнення до гармонійного розвитку
особистості. Засвоєння культурно-виховних ідеалів і цінностей олімпізму в навчальновиховному процесі позитивно й цілеспрямовано впливає на формування духовної, моральної,
естетичної культури особистості дитини, а також на формування її потреби до
систематичних занять фізичною культурою і спортом.
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Аннотация. Почвенно-климатические условия Хорезмской области сильно
отличаются от других регионов Узбекистана. Почва засолена, имеет очень низкое
содержание гумуса, близкое залегания грунтовых вод, и эти воды сильно минерализованы. К
тому же температура воздуха летом очень жаркая, а зимой очень холодная. Поэтому сорт
или разновидность интродуцированного растения трудно приспособить к этим условиям. В
статье рассматриваются возможности выращивания в неблагоприятных условиях Хорезма
новых сортов озимой пшеницы, созданных в других регионах Узбекистана. Результаты
научных исследований показали, что сорта озимой пшеницы Яксарт и Дустлик, созданные в
других почвенно-климатических условиях Узбекистана, соответствуют условиям
Хорезмской области, показав превосходство по сравнению с другими сортами по
урожайности и качеству зерна, даже перед сортами, завезенных из России.
Ключевые слова: озимая пшеница, урожай, клейковина, сорт, сроки посева, хлебные
изделия, нормы высева, интродукция, почвенно-климатические условия, засоление,
грунтовые воды.
Abstract. The soil and climate conditions of the Khorezm region are very different from
other regions of Uzbekistan. The soil is saline, has a very low humus content, close to ground water,
and these waters are highly mineralized. In addition, the air temperature is very hot in summer and
very cold in winter. Therefore, the variety or variety of the introduced plant is difficult to adapt to
these conditions. The article discusses the possibilities of growing new varieties of winter wheat
created in other regions of Uzbekistan in the unfavorable conditions of Khorezm. The results of
scientific research have shown that winter wheat varieties Yaksart and Dustlik, created in other soil
and climatic conditions of Uzbekistan, correspond to the conditions of the Khorezm region,
showing superiority over other varieties in yield and grain quality, even over varieties imported
from Russia.
Keywords: winter wheat, crop, gluten, variety, sowing dates, bread products, seeding rates,
introduction, soil and climate conditions, salinization, ground water.
Введение. Во времена бывшего Советского Союза посевные площади под пшеницу в
Узбекистане резко сократились, и почти все посевные площади были отведены под хлопок,
при этом Узбекистан стал основной хлопковой республикой. Пшеничная мука завозилась из
других республик бывшего Советского Союза (Россия, Украина, Казахстан) и потребности
населения полностью удовлетворялись. После обретения Узбекистаном независимости этот
интеграционный процесс был сорван, возник дефицит пшеницы, стало дороже покупать за
рубежом, ситуация ухудшилась. Исходя из этого, была разработана четкая стратегия
развития сельского хозяйства в стране. В основе этой стратегии лежали диверсификация
сектора, отказ от монокультуры хлопка, продовольственная самообеспеченность и, прежде
всего, достижение зерновой независимости и продовольственной независимости в целом [2].
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Есть два способа удовлетворить потребность населения в пшеничной муке. Первый продолжить импорт муки из-за границы, что требует наличия достаточных валютных
резервов в государственной казне, а второй - чтобы страна создала собственное производство
пшеницы и муки, и в конечном итоге добилась зерновой независимости. Республика
Узбекистан пошла по наиболее удачному пути - по второму пути. Сокращены посевы
хлопка, выделены пустующие земли под выращивание пшеницы, созданы научноисследовательские институты, усилена их материально-техническая база и кадры. За первые
шесть лет независимости площади под хлопок сократились с 2,0 до 1,4 млн. га, в основном
замещаясь пшеницей. В свете достижения продовольственной безопасности пшеница стала
второй по важности сельскохозяйственной культурой после хлопчатника; площадь
орошаемых земель значительно возросла и в настоящее время достигает более 1,4 млн. га,
включая богарные земли. Расширение посевных площадей стало стимулом для внедрения
современных технологий производства, таких как использование улучшенных сортов,
сертифицированных семян и лучших агрономических методов возделывания. Но оставалась
проблема - отсутствие сорта пшеницы, подходящего для местных условий. Чтобы выйти из
ситуации, за валюту были привезены семена сортов пшеницы зарубежной селекции, в
частности основные сорта из Краснодарского края РФ.
В то же время узбекские ученые принимают активное участие в создании местных
сортов. Несколько новых сортов были созданы и районированы селекционерами научноисследовательских институтов, созданных в Андижанской, Кашкадарьинской и Джизакской
областях. Это создало основу для обеспечения потребностей населения в пшеничной муке. и
теперь страна сама обеспечивает свои потребности в зерне. Узбекистан обрел пшеничную
независимость. За последнее десятилетие расширение интенсивного производства пшеницы
на поливных землях в Узбекистане привело к двукратному и даже трехкратному увеличению
урожайности культуры до 4-5 т/га [1]. За последние годы валовой сбор в Узбекистане
увеличился с 0,9 миллиона тонн до 8,5 миллиона тонн.
Необходимо не только увеличить урожай озимой пшеницы, но и обратить
пристальное внимание на ее качество. Это связано с тем, что не только производство хлеба
из крупы, но и производство из нее качественных макаронных изделий является актуальной
проблемой [3].
В условиях Хорезмской области выращивание пшеницы имеет свои сложности. К ним
относятся неблагоприятные погодные условия, засоленность почв, близкое залегание
грунтовых вод и их минерализация. Ни для кого не секрет, что величина урожайности
сельскохозяйственных культур зависит от погодных условий региона. Сильные холода,
особенно в зимние месяцы, приводят к гибели всходов озимой пшеницы, что приводит к
уменьшению количества растений, перезимовавших ранней весной, и, в конечном итоге, к
значительному снижению валового сбора. В сезон, когда пшеница вступает в фазу
созревания, резкое повышение температуры воздуха негативно сказывается не только на
урожайности, но и на качестве зерна. Кроме того, почвы Хорезмской области более или
менее засолены, а минерализованные грунтовые воды находятся очень близко к поверхности
почвы. Эти факторы негативно влияют на нормальный рост и развитие растения, особенно
на деятельность корневой системы. Чтобы получить высокий урожай от пшеницы, фермеры
должны постоянно промывать засоление почвы, снижать уровень грунтовых вод, а также
использовать научно обоснованные агротехнологии, чтобы уменьшить влияние этих
негативных факторов.
Объекты и методы исследования. Исследование проводилось на экспериментальной
базе Хорезмской академии Маъмуна в Хивинском районе Хорезмской области. Созданные в
местных условиях сорта озимой пшеницы Яксарт и Дустлик, импортные сорта
Краснодарская-99 и Гром посеяны в 2 срока из расчета 5 млн семян на гектар. Проведены
биометрические, фенологические и физиологические наблюдения, полевые и лабораторные
эксперименты. Варианты были размещены в трех повторностях, делянки в порядке
рандомизации. Площадь участков составляла 25 м2 (10 х 2,5 м).
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Цель исследования. Целью исследования является отбор сортов озимой пшеницы,
привезенных из-за рубежа и созданных в местных условиях и районированных, подходящих
к почвенно-климатическим условиям Хорезмской области, с высокими урожаями и
качеством зерна. Если созданные узбекскими учеными сорта пшеницы покажут свою
конкурентоспособность на засоленных почвах Хорезмской области, то не будет
необходимости ввоза семян из-за границы.
Полученные результаты. Срок посева озимых зерновых культур определяется
экспериментально с учетом почвенно-климатических условий каждого региона [3].
Созданные в местных условиях новые и перспективные сорта озимой пшеницы Яксарт и
Дустлик, а также контрольные сорта Краснодарская-99 и Гром, завезенные из Российской
Федерации, были высеяны в 2 разных срока (1 октября и 10 октября) и изучены их
морфофизиологические и биохимические свойства. . В зависимости от количества
клейковины проведено химическое сопоставление зернового состава и отобраны
солеустойчивые сорта, подходящие для почвенно-климатических условий оазиса.
Показателем, определяющим эффективность любой агротехнической меры, применяемой к
возделыванию сельскохозяйственных культур, является урожайность этой культуры, которая
является основным критерием, подтверждающим пригодность предложенной меры. Поэтому
важно изучить адаптацию сортов озимой пшеницы к другим почвенно-климатическим
условиям, а также ее влияние на урожайность и качество сельскохозяйственных культур.
Высокий, качественный и гарантированный урожай озимой пшеницы зависит от
природных и экономических факторов, в том числе от климатических, почвенных и
гидрогеологических условий местности, биологических характеристик сорта и применяемых
агротехнических мероприятий. Важно проводить качественные и своевременные
агротехнические мероприятия, использовать наукоемкие системы земледелия.
При определении урожайности сортов озимой пшеницы в зависимости от срока
посева средняя урожайность зерна на опытных полях, засеянных 1 октября, составила 73,084,6 ц/га, при этом самые высокие урожаи зерна наблюдались у сортов Яксарт (84,6 ц/га) и
Дустлик (84,4 ц/га). Самая низкая урожайность зерна была в Громе (73,0 ц/га).
На опытных полях, засеянных 10 октября, средняя урожайность зерна составила 71,777,9 ц/га, при этом наибольшая урожайность зерна отмечена у сортов Яксарт (77,9 ц/га) и
Дустлик (76,0 ц/га). Самая низкая урожайность зерна отмечена в Громе (71,7 ц/га).
Анализ показателей качества зерна сортов пшеницы проводилось в лаборатории
«Анализа зерна и зерновых продуктов» Хорезмской академии Маъмуна. При определении
количества клейковины и ИДК в зерне было установлено, что среди изученных сортов
местные сорта Яксарт и Дустлик превосходили импортные сорта по качеству зерна.
Наибольшее содержание клейковины было у сорта Яксарт - 29,7%.
Выводы. Перспективные местные сорта Яксарт и Дустлик хорошо растут в почвенноклиматических условиях Хорезмского оазиса. Эти сорта дают более высокие урожаи и
качественное зерно, чем сорта, импортируемые из Российской Федерации, благодаря
устойчивости к соли, засухоустойчивости. Для этого необходимо полное соблюдение
требований агротехники, включая сроки и нормы посева.
Список литературы:
1. Бабоев С., Моргунов А., Муминджанов Х. Староместные сорта пшеницы на
фермерских полях в Узбекистане: Обзор, сбор и сохранение на национальном уровне, 20102015. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Анкара, 2016.
C. 44.
2. Нурбеков А., Уйгун Аксой и др. Органическое сельское хозяйство в Узбекистане:
Состояние, практика и перспективы. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО). Ташкент, 2018. С.158.
3. Эшмуродов Н.Е., Юсупов X.Ю. Выращивание высоких урожаев зерновых культур.
- Т., «Труд», 1995. 185 с.

454

Economic sciences
КОНЦЕПЦІЯ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ І ПАНДЕМІЯ COVID-19
Калиніченко Ю.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри кадастру територій,
Національний університет «Львівська політехніка», +38(067)935 5870,
juliakalyna@gmail.com, http://orcid.org/0000-0001-8594-7663
Кобель В.Б.
Овчар Д.А.
Дмитрук Ю.Ю.
студенти
Національний університет «Львівська політехніка»
Пандемія, спричинена вірусом Covid-19, не лише стала каталізатором світової
економічної кризи, вона стала каталізатором тих процесів, які нещодавно здавалися утопією і
так важко сприймалися суспільством, зокрема, навчання та колективне спілкування онлайн,
віртуалізація бізнесу та медичних послуг.
Ми стали свідками одночасного масового закриття державами власних кордонів,
обмеженого пересування громадян у межах однієї держави та, навіть, міста. Страх пандемій,
який активно розганяється, навіть культивується ЗМІ, стає повсякденною нормою нашого
життя. «…Був час, коли війни, голод та епідемії були локалізовані та обмежені певними
часовими рамками. Сьогодні саме світ є обмеженим, насиченим та маніпульованим, сам світ,
який захоплює нас і обмежує нас напруженою клаустрофобією…» [1]. Усе частіше звучить
думка, що це кінець глобалізації, що відбувається локалізація світу за національними
системами, обмеженими державними кордонами. Проте, на нашу думку, це новий, більш
високий рівень глобалізації.
Так, трудових мігрантів повернули у рідні країни і невідомо чи нададуть їм дозвіл
знову виїхати за кордон на попереднє місце праці. Проте, можливості, які сформувала Третя
промислова революція дають змогу реорганізовувати світовий розподіл праці у виробничій
сфері, з одночасним управлінням трудовими ресурсами.
Вирішення питання локалізації виробництва і послуг з одночасною мінімізацією
соціальних ризиків було неможливе без появи нових технологій збирання, аналізування і
обміну інформацією. Між країнами триває запекла боротьба за право розробляти,
запроваджувати і контролювати такі технології. Наприклад, повна реалізація таких ідей
Четвертої промислової революції, як «Інтернет речей», доповнений «Інтернетом послуг»,
неможлива без наступного покоління мобільного Інтернету – системи 5G, яка спричинила
торгово-технологічну війну між США та Китаєм.
Окремо наголошуємо, що економічне зростання, головною ціллю якого є лише
нарощування споживчого попиту, не гарантує ані соціальної справедливості, ані підвищення
рівня та якості життя населення. Стратегія управління попитом призводить до нівелювання
загальнолюдських цінностей, бездумного знищення природних ресурсів, експлуатації
робочої сили у слаборозвинених країнах та ін. Орієнтація на максимальне розширення і
задоволення матеріальних потреб практично позбавляє майбутні покоління прав і свобод
вибору як поведінки, так і способу життя в цілому, що ставить під загрозу саме існування
сучасної цивілізації.
У квітні 2011 р. німецький федеральний уряд оголосив «Industrie 4.0» однією з
ключових ініціатив своєї високотехнологічної стратегії. Було запропоновано доповнити
автоматизацію виробничих процесів, зумовлену використанням електроніки та ІТ (третя
промислова революція) «…розвитком більш інтелектуального моніторингу та автономних
процесів прийняття рішень, що дасть змогу у майже реальному часі контролювати та
оптимізувати компанії та цілі мережі створення цінності…» [2].
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Досі тривають дискусії щодо чіткого визначення «Industry 4.0». На думку багатьох
науковців швидкий розвиток новітніх технологій, новітніх методів торгівлі, технологій
збору, систематизації та обробки даних, грошових розрахунків та переказів на сучасному
етапі відбуваються в межах Третьої промислової революції.
Дослідженню концепцію Четвертої промислової революції присвячено роботу К.
Шваба. У своїй книзі, написаній до економічного форуму у Давосі, К Шваб визначає
«Industry 4.0» як наслідок бурхливого розвитку й злиття технологій Третьої промислової
революції у єдину саморегульовану систему з мінімальним втручанням людини або взагалі
без будь-якого втручання людини [3].
Основні аспекти концепції четвертої промислової революції зображено на рис.1.

Рис.2 Основні аспекти концепції четвертої промислової революції
Як бачимо, основною метою Четвертої промислової революції (в принципі, як і
попередніх) є підвищення якості продукції з одночасним зниженням витрат виробництва.
Основою цієї революції є конкуренція за попит споживачів продукції.
Ми живемо в епоху глибоких змін, які є більш масштабними, ніж ті, що передували
попереднім трьом промисловим революціям. Ці зміни спричинюють необхідність розробки
кардинально нових економічних стратегій.
Цінність товару для споживача і виробника цього товару є різною. Тому основною
задачею менеджменту підприємства має стати створення споживчої цінності і постійна
адаптація товару до мінливих уподобань вибагливого споживача. Мультимодальна взаємодія
між працівниками підприємства і засобами виробництва, виробниками та споживачами за
допомогою кіберфізичних систем (англ. – Cyber-Physical-Systems) із застосуванням ІТтехнологій дасть змогу обробляти великі потоки інформації, організувати гнучкий
виробничий процес, технології якого будуть змінюватися одночасно із змінами попиту.
Вироблена продукція стає частиною глобальної інтернет-мережі, вбудовані сенсори
виявляють проблеми у її роботі і сповіщають про це виробника. На великому складному
промисловому обладнанні кожна деталь отримає подвійну ідентичність – у реальному і
віртуальному (цифровому) світі, зможуть самостійно діагностувати власний стан, виявляти,
частоту виникнення проблем і сповіщати про це виробника.
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Рушіями змін в управлінні підприємством стануть:
1. Автономні роботи (англ. – Autonomous robots). Роботизація складних виробничих
процесів відбувається вже протягом тривалого часу. Проте, під час четвертої промислової
революції вони стають більш гнучкими і автономними, мають змогу взаємодіяти між собою
(зв’язок «машина-машина») і працювати поруч з людьми.
2. Індустріальний Інтернет речей (англ. – Industrial Internet of Things). У різні пристрої
вбудовуються сенсори, які з’єднуються між собою за допомогою єдиної мережі. Це дозволяє
різним пристроям спілкуватися та взаємодіяти як між собою, так і з виробником або
споживачем.
3. Розвиток способів збору і аналізування інформації Big Data. У середовищі
Індустріального Інтернету речей та Інтернету послуг нові технології генерують величезну
кількість даних. Інтернет даних дасть змогу масово передавати та зберігати дані, надавати
нові та інноваційні методи аналізування для використання великого обсягу даних з
конкретною метою.
4. Хмарне зберігання і обробка даних (англ. – The Сloud). У процесі Четвертої
промислової революції більше організацій почнуть використовувати хмарне програмне
забезпечення, яке дозволяє їм зберігати, послуговувати та обмінюватися даними без
обмежень.
5. Кібербезпека (англ. – Cybersecurity). Кіберфізичні системи потребують
забезпечення конфіденційності, безпеки та захисту знань. Тому складне управління
ідентифікацією та доступ до взаємодії користувачів з обладнанням є вирішальними.
6. Імітаційне моделювання (англ. – Simulation modeling). Незважаючи на те, що в
даний час тривимірні імітаційні моделі застосовуються на етапах інженерних розробок, такі
моделі у майбутньому також будуть широко використовуватися у виробничому процесі.
Вони відображатимуть у режимі реального часу процеси, що відбуваються на реальному
об’єкті, у його віртуальній моделі, включаючи продукти, машини та людину. Це призведе до
різкого зростання якості продукції.
Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що у процесі Четвертої
промислової революції створюються абсолютно нові бізнес-моделі. Інтелектуальний
взаємозв’язок між виробничими підрозділами та між виробництвами забезпечується шляхом
діджиталізації на усіх етапах створення продукції. А на усіх етапах життєвого циклу
продукції забезпечується взаємозв’язок продукція-споживач-виробник. Окрім того,
вертикальна мережа вбудованих систем із програмним забезпеченням для бізнес-додатків
дає змогу оптимізувати логістичні і виробничі процеси, скорочує час на усунення недоліків і
ремонт та сприяє оптимальному використанню ресурсів на усіх стадіях
процесу
виробництва.
На зміну конкуренції товарів, робіт і послуг прийде конкуренція моделей управління.
До цього часу значна увага приділялась удосконаленню локальних цільових систем
менеджменту. З появою нових бізнес-моделей, при докорінній перебудові системи
виробництва, споживання, транспортування і постачання для досягнення успіху
підприємству вже недостатньо буде досконалості операційної діяльності, якісного
виконання виробничих процесів, виробництва якісної продукції.
Зрозуміло, що нові знання і нові компетенції, зокрема у сфері управління, набувають
надзвичайної ваги у процесі Четвертої промислової революції. Тому необхідно реформувати
систему освіти, яка повинна швидко реагувати на зміни в просторі знань, надавати
можливості вчитися протягом усього життя. Адже, рутинну, некваліфіковану роботу будуть
виконувати машини, а роль працівників підприємств буде дедалі більше пов’язана з
інноваційним та критичним мисленням. Випускники закладів освіти мають мислити
креативно та критично, бути здатними генерувати нові ідеї.
Навчальні заклади також повинні створити механізми для повторного вивчення
предметів, які діти вивчали у школах, з метою висвітлення та застосування у виробничій
діяльності технологічних змін, що відбуваються безперервно. Методи навчання та
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викладання повинні бути розроблені та апробовані з точки зору їх ефективного застосування
у процесі виробництва товарів та надання послуг.
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Sociological sciences
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF UKRAINE IN THE XX - EARLY XXI CENTURY
Калуга Лев Анатолійович
Криворізький Факультет Національного Університету «Одеська юридична академія»
здобувач вищої освіти студент 2 курсу
A special place in the development of Ukrainian statehood, and hence education, was
occupied by the years between the February Revolution of February 23, 1917, and the establishment
of Bolshevik rule (1920) in Ukraine, which was a difficult socio-political period for the liberation.
At the same time, there was a search for a system of national education and, in particular, higher
education, and changes in governments, the difficult political situation, and the struggle of various
social and party groups also affected the development of education.
Well-known Ukrainian pedagogue-researcher, professor A.M. Aleksyuk singles out three
peculiar stages in the formation of a higher school in the period 1917–1920: the Ukrainian higher
school of the Central Rada period; development of education during the Hetmanate; era of the
Directory.
Governments and ministers of education took turns. There were attempts to create new
educational institutions, rename existing ones, draw up various educational programs, hold
congresses of educators, but there was no noticeable progress in the development of both secondary
and higher education.
A new stage in the development of education and, in particular, higher education began
after the end of the civil war. The Ukrainian people received a sad legacy in education as a result of
263 years (from 1654 to 1917) of being part of the Russian Empire. If in the XVII century,
according to the traveler P. Aleppo, the vast majority of the population was literate, then according
to the 1897 census, literacy in Ukraine was 27.9%.
Therefore, the leaders of the Bolshevik Party, which proclaimed the programmatic task of
building socialism, understood that success is possible only if the education and culture of the
people are raised, taking into account the national interests of a nation.
20s of the XX century. marked by two directions of development of education in Ukraine rooting and Ukrainization. The policy of indigenization was developed at the XII Congress of the
RCP (b) (April 1923), it provided for the involvement of all representatives of the indigenous
population in the party and state administration (hence the name "indigenization"). Ukrainization
provided for the introduction of the Ukrainian language in state and educational institutions.
At the beginning of the 1920s, a new type of higher education institution appeared in
Ukraine - INO (institutes of public education). As of October 1, 1921, the following INOs operated
in Ukraine: Kyiv, Kharkiv, Katerynoslav, Odesa, Poltava, Mykolaiv, Kherson, KamyanetsPodilsky, Chernihiv, Nizhyn, Glukhiv, and Donetsk. These institutions trained specialists in
vocational education and upbringing.
In 1922, the All-Ukrainian Central Executive Committee adopted an important document
"On the enactment of the Code of Laws on Public Education", which defined the types of
educational institutions, training and education. According to the degree of classification, the types
of educational institutions were established:
a) for industrial-technical and agricultural branches: vocational school, technical school,
institute;
b) for the socio-ecological field: technical school, institute;
c) for pedagogical education - institute.
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All this contributed to the emergence of new higher education institutions. Pedagogical
educational institutions were especially actively developed, in which teachers were trained for
different types of secondary schools. In the vast majority of educational institutions, education was
conducted in Ukrainian. Conditions were also created to meet the national needs of other peoples
living in Ukraine. As of May 1931, there were 10 secondary pedagogical educational institutions
(pedagogical colleges) for national minorities, including: Jewish - 3 (610 students); Russian - 2
(140 students); German - 1 (295 students); Bulgarian - 1 (190 students); Polish - 1 (140 students);
Greek - 1 (270 students); Moldavian - 1.
Created and operated national cultural centers, libraries, national districts.
At the beginning of the third millennium, as of September 1, 2003, Ukrainian higher
education was represented by 1,009 higher education institutions of I-IV levels of accreditation,
with more than 2.1 million students.
Globalization, integration processes set new challenges for the national higher education
institution. Ukraine has clearly defined the course for entering the European educational space, in
connection with which the modernization of educational activities is persistently and consistently
carried out in the context of European requirements, decisive steps are being taken to join the
Bologna Process, which began in 1999 with the signing of Bologna Declaration. The core
discourse of the Bologna Process is the transformation of Europe into the most developed and
competitive educational space on the planet. The Bologna Declaration provides for the
implementation of a number of ideas and transformations: the formation of a single, open
educational space in Europe; transition to a two-tier structure of higher education, recognition of a
bachelor's degree in the labor market; increasing the share of independent student work to 50% and
above; improving quality control of education; introduction of the academic credit system (ECTS)
- the European credit transfer system.
The Bologna Process aims to bring together the educational systems of European countries
while preserving most of the achievements and best traditions in education achieved by Ukraine
over its more than a thousand-year history.
In summary, it can be stated that the Ukrainian higher school has passed a complex and
ambiguous path of development and has taken a leading position in the European and world
educational space. The quality of activity, network and structure of higher educational institutions
in Ukraine give grounds for confidence in the reproduction of the intellectual wealth of the nation
and ensuring the success of socio-economic development of the Ukrainian state
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Biological sciences
ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК ЦЕРІЮ НА ВМІСТ ОКРЕМИХ ФРАКЦІЙ
КАРОТИНОЇДІВ У КЛІТИНАХ RHODOTORULA GLUTINIS
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Інститут біології, хімії та біоресурсів,
кафедра біохімії та біотехнології
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Rhodotorula glutinis - це пігментовaні дріжджі, таксономічне положення яких
описується як Basidiomycota, Pucciniomycotina,
Microbotryomycetes, Sporidiobolares,
Sporidiobolaceae, Rhodotorula. Вид є важливим об’єктом наукових досліджень і вважається
перспективним продуцентом біологічно активних сполук. Причиною цього є: з одного боку –
широкий спектр цінних продуктів різної хімічної природи (каротиноїдів, ліпідів,
екзополісахаридів, окремих ферментів) [1,2], з іншого боку – незначна вибагливість
мікроорганізму до складу поживного середовища загалом та джерел карбону зокрема, висока
швидкість росту, можливість стимуляції синтетичних процесів через внесення індукторів,
попередників, активаторів.
Серед пігментів, утворюваних Rhodotorula glutinis, насамперед слід відмітити мажорні
фракції каротиноїдів, що представлені β-каротином, торуліном та торулородином, відсоток
яких у клітинах визначається, значною мірою, умовами культивування. Відомо, що
каротиноїди проявляють цілий ряд важливих біологічних функцій: надають червоного,
оранжевого та жовтого кольорів, забезпечують антиоксидантну, фотопротекторну дію, є
прекурсором вітаміну А. Як свідчать літературні дані [3] підвищити каротиногенну
активність мікроорганізмів можна напрямленого мутагенезу (дія УФ), зміною температури,
аерації, внесенням йонів металів, Н2О2, певних органічних сполук.
В останні роки знaчний інтерес викликає дослідження нaночaстинок діоксиду церію
(НДЦ). Встановлено, що йому притаманна киснева нестехіометрія і можливість участі в
окисно-відновлювальних реакціях. Зафіксовано його УФ-протекторна та антиоксидантна
активності. Однак неоднозначним виявився вплив наночастинок діоксиду церію на
життєдіяльність мікроорганізмів – для прокаріот вони, зазвичай, проявляють згубну дію, для
еукаріот (Saccharomycetes) є малотоксичними. Вважаючи на вищезазначене, нашу увагу
привернуло дослідження впливу наночастинок діоксиду церію (стабілізованого цитратом),
цитрату та натрію цитрату на нагромадження β-каротину та родоспецифічних каротиноїдів
торуліну та торулародину Rhodotorula glutinis.
Для вирощування посівного матеріалу використовували середовище Cабуро, що
містило: глюкозу - 40 г/л; пептон - 10 г/л. Культивування інокуляту тривало 48 год за
температури 28 °С та аерації 160 об/хв. Основна ферментація здійснювала за аналогічних
умов на середовищі Сабуро впродовж 120 год. У дослідні проби вносили СеО 2NP (з
розміром частинок 1-2 нм) концентрацією 0,05 мМ або комплекс наночастинок та цитрату
натрію
різних концентрацій. (Автори висловлюють подяку к.б.н., с.н.с. Інституту
мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України Жолобак Н.М. за надані
зразки НЧ оксиду церію та консультування в ході виконання дослідження).
Для визначення вмісту каротиноїдів біомасу відділяли від культуральної рідини
центрифугуванням протягом 20 хв при 3000 oб/хв, надалі здійснювали хімічний гідрoліз
клітин 1Н рoзчином HCl. Після наступного центрифугували прoтягoм 10 хв при 3000 oб/хв
oтримували oсад, з яким здійснювали пoдальші маніпуляції. Екстрагували пігменти 100 %-
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ним ацетoнoм, екстракти випарювали до сухого залишку, потім перерозчиняли у тому ж
розчиннику. Кількісне визначення кoнцентрації oкремих фракцій кароттиноїдів прoвoдили
без пoпередньoгo рoзділення суміші на oснoві oптичнoї густини рoзчину. Виміри
здійснювали при відпoвідних дoвжинах хвиль (450, 537, 509 нм) на спектрофотометрі Agilent
Cary 60 та розраховували за відповідними формулами.
Результати досліджень вказують на стимулюючий вплив одночасного внесення НДЦ
та натрій цитрату щодо каротиногенної активності родоторул у концентрації 5, 10%,
причому максимальний ефект спостерігається при наявності 10% натрію цитрату у
середовищі культивуванні. Слід відзначити, що найбільшою мірою змінюється вміст
торулародину, що є кінцевим продуктом каротиногенезу у Rhodotorula glutinis й утворюється
з торуліну. Його кількість зростає у 2 рази. Меншою мірою відзначали збільшення вмісту βкаротину (в 1,2 рази) і торуліну (в 1,5 рази). Відомо, що шляхи утворення цих цінних сполук
розходяться на рівні γ-карoтину. Окрім того, тoруларoдин – це пігмент із висoким
антиoксидантним пoтенціалoм, пoтужний пoглинач синглентнoгo кисню та перoксидних
радикалів, ефективність дії якого вища, ніж β-карoтину та α-тoкoферoлу.
Вивчення впливу інших концентрацій досліджуваних сполук показало інгібуючий
ефект щодо нагромадження окремих каротиноїдів при сумісному внесення наночастинок
діоксиду церію та натрій цитрату у високих концентраціях й індиферентну дію при нижчих
концентраціях.
Ймовірним поясненням цього є здатність до засвоєння клітинами дріжджів натрій
цитрат як додаткового джерела вуглецю, що одночасно призводить до зміни співвідношення
С/N у середовищі. Відомо, що високе співвідношення C/N стимулює синтез й накопичення
ліпідів, а каротиноїди синтезуються у великій кількості при низькому співвідношенні C/N.
Оскільки накопичення каротиноїдів зазвичай відбувається на пізнішій стаціонарній фазі
після закінчення росту, тоді як формування ліпідів завжди починається на початку
логарифмічної фази, додаткове додавання у середовище цитрату натрію слугує джерелом для
їх синтезу після вичерпання основного ресурсу карбону. З іншого боку, у літературі
зустрічаються дані, що свідчать про можливість індукції апоптозу у дріжджових клітинах
при наявності натрій цитрату у високих концентраціях.
Отже, дія наночастинок діоксиду церію щодо нагромадження основних фракцій
каротиноїдів у Rhodotorula glutinis значною мірою визначається концентрацією натрію
цитрату у випадку їх сумісного внесення у склад поживного середовища.
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Людина – це розумна істота, для якої типово мати власні судження стосовно певних
питань. Це призводить до того, що ми спілкуємося, беремо участь у семінарах, виражаємо
власні ідеї через мистецтво тощо. Але буває так, що в певних моментах групи людей можуть
мати різні погляди на однакові речі, що призводить до боротьби і відстоювання власних ідей.
І для того щоб все ж таки обрати те, з чим буде згодна більша частина, використують
метод дискусій.
Дискусія (від лат. discussio – «дослідження») – це обговорення будь-якого спірного
питання. Здебільшого дискусії проводяться серед науковців, але в нас час їх актуальність
зростає й серед широких мас населення. Для вдалого проведення дискусії той, хто виступає,
має надати таку інформацію, яка необхідна для правильного розуміння й оцінювання
запропонованого способу розв’язання проблеми, і дібрати такі аргументи, які б свідчили на
користь саме цього способу. Краще, якщо він спробує спростувати й контраргументувати
власну думку [1, c. 134].
За нормами етикету дискусія не повинна тривати більш ніж 3 год, оскільки
зловживання часом призводить до втоми учасників дискусії, до їхнього роздратування й
неприйняття всього, що відбувається довкола. Дуже важливим у дискусії є дотримання
часового регламенту: повідомлення – 15 – 20 хв, виступ – 3 – 5 хв [2, c. 140].
Завдяки цьому способу комунікації люди здатні переконувати один одного та обирати
найбільш ефективні рішення певних питань. Але це можливо лише за умови правильного
ведення дискусії, яка полягає в урахуванні багатьох чинників (психології ведення дискусії,
логічній та мовній культурі дискусії тощо).
Основними правилами ведення дискусії, які допоможуть вам завершити її
переможцем, є:
1. Вступайте в дискусію тільки тоді, коли точно ознайомлені з темою та здатні вести
конструктивний діалог, бо саме завдяки вашим знання ви і можете бути активним учасником
та вдало переконувати ваших слухачів.
2. Поважати погляди всіх членів дискусії. Навіть якщо міркування того, хто
виступаює, узагалі не збігаються з вашими, це не означає, що ви повинні його перебивати.
3. Слухайте інших, не перебиваючи. Якщо ви не будете виконувати це правило, то
найбільш імовірно зіткнетесь з небажанням ваших ідейних опонентів вас слухати та
приймати ваш погляд.
4. Водночас має говорити лише одна особа. Зайвий шум не буде давати учасникам
дискусії змоги зрозуміти інформацію.
5. Не критикувати себе та інших. Це може підірвати ваш авторитет оповідача, що
призведе до неможливості донесення своєї думки до слухачів.
6. Незгоди й конфлікти відносно ідей не повинні бути спрямовані на конкретну особу.
Те, що людина відстоює ідею, з якою ви не згодні, не значить, що треба порушувати правила
етики. Поважайте свого опонента [2, c. 141].
Отже, дискусія – це універсальний метод ведення суперечки, завдяки якому люди
приймають найбільш раціональні та ефективні рішення. Під час дискусії людина повинна
формулювати свою думку чітко й лаконічно, завдяки цьому йому буде легше переконати
слухачів.
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Якщо людина не буде дотримуватись правил мовного етикету, не буде знати про що
йде мова, порушувати регламент та заважати своїм опонентам виступати, то вона ризикує
бути видаленою з обговорення як некомпетентний учасник.
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В статье проводится ретроспективный анализ историй болезней пациенток,
поступивших в стационар с осложнениями инфекции SARS-CoV-2, приведшими к
летальному исходу.
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Актуальность. За последнее столетие было выявлено, что новые штаммы вируса
гриппа и коронавирусов, вызывающие тяжелые респираторные заболевания, особенно
тяжело влияют на беременных женщин, что связано с изменением иммунитета,
особенностями функционирования сердечно-сосудистой системы и органов дыхания в
период беременности [1]. Данные о SARS‐СoV‐2 во время беременности немногочисленны.
Если первоначальные исследования показали, что беременные женщины не были
подвержены более высокому риску развития осложнений в связи с COVID-19 инфекцией
[2], то относительно недавние публикации из Швеции и США показали, что беременные и
женщины после родов подвергаются повышенному риску серьезных осложнений, связанных
с COVID-19 [3]. На конец июля 2020 года в литературе были приведены 160
зарегистрированных случаев материнской смертности. Большинство из них (138) - в странах
со средним уровнем дохода, 22 - в странах с высоким уровнем дохода, из стран с низким
уровнем дохода сообщения не опубликованы. Вероятнее показатели материнской
смертности от COVID ‐ 19 во всем мире еще выше.
В Казахстане до августа 2020 года было зарегестрированно 4057 случаев
коронавирусной инфекции среди беременных и рожениц, из них 41 случай (1%) был с
летальным исходом [4].
Цель исследования: описать серии случаев материнской смертности от COVID ‐ 19.
Объекты и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ 8
историй болезней беременных пациенток и рожениц с верифицированной инфекцией SARSCoV-2 с летальными исходоми. Всем женщинам диагноз COVID-19 был поставлен по
результатам тестирования нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции с
обратной транскрипцией. Все пациентки получали лечении в период с июня по июль 2020
года в условиях круглосуточного стационара в связи с тяжелым течением заболевания и
развитием осложнений инфекции, вызванной SARS‐СoV‐2.
Результаты. Из 8 летальных исходов 1 (12,5%) был зарегистрирован на первом
триместре беременности, 7 (87,5%) - в послеродовом периоде, причем в 6 случаях (85,7%)
было оперативное родоразрешение путем Кесарева сечения. Средний возраст пациенток
составил 32 года. Обращение за медицинской помощью было в среднем на 6 день от начала
заболевания. У большинства пациенток заболевание началось с появления сухого кашля и
отдышки, а также повышения температуры тела до фебрильных цифр. В анамнезе у 5

465

женщин имелись различные хронические заболевания, у 3 их сочетание (таблица 1). Ранее не
имели сопутствующих заболеваний 3 пациентки.
Таблица 1 – Сопутствующие заболевания и их сочетания у пациенток
Сопутствующие заболевания и их частота

Пациентки

Сахарный диабет, 25%

П1; П8

Хроническая сердечная недостаточность, 13%

П1

Анемия, 38%

П1; П2; П8

Артериальная гипертензия, 50%

П1; П2; П3; П8

Хроническая болезнь почек, 25%

П1; П8

Ожирение, 25%

П3; П8

Гипоплазия щитовидной железы , 13%

П7

Нет, 38%

П4; П5;П6

При поступлении все пациентки находились в тяжелом состоянии, уровень сатурации
кислорода в среднем был равен 80,9%. Искусственная вентиляция легких потребовалась 7
(87,5%) пациенткам.
По данным приведеннным в 10-ой редакции Казахстанского клинического протокола
диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 [5] известно, что ранними
лабораторными признаками цитокинового шторма, возможного при COVID-19, являются
следующие показатели:
1. повышение уровня ферритина сыворотки крови> 600 нг/мл;
2. снижение лейкоцитов ≤ 3,0х109/л;
3. снижение абсолютного числа лимфоцитов ≤ 1,0х109/л, относительного
содержания лимфоцитов ≤15%;
4. снижение числа тромбоцитов ≤ 180х109/л,
5. повышение активности АСТ;
6. снижения фибриногена крови ≤ 3,6 мг/л.
Следовательно, среди 3 (37,5%) пациенток была вероятность развития синдрома
высвобождения цитокинов (таблица 2).
Таблица 2 – Лабораторные показатели крови пациенток

Пацие
нтки

П1

Повыш
ение
феррит
ина

+

Лейкоцито
пения

-

Лимфоцит
опения

+

Тромбоцит
опения

-

Снижен
ие
фибрин
огена

Повыш
ение
АСТ

+

-
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П2

Не
определял
ся

Не
определялся

-

-

Не
определялс
я

П3

Не
определял
ся

Не
определялся

-

-

-

П4

Не
определял
ся

Не
определялся

-

-

Не
определялс
я

П5

Не
определял
ся

+

-

+

-

П6

Не
определял
ся

+

+

-

-

П7

Не
определял
ся

+

+

+

+

П8
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Заключение. В данной статье мы сообщаем о случаях материнской смертности в
результате заболевания COVID-19 в Республике Казахстан. Учитывая полученные нами
данные, можно сделать выводы о вероятных причинах развития летальных исходов среди
беременных и рожениц с развитием осложнений коронавирусной инфекции. В их числе:
позднее обращение, наличие в анамнезе сопутствующих заболеваний, оперативное
вмешательство. При коронавирусной инфекции нельзя упускать из вида и возможность
развития, так называемого цитокинового шторма, который создает угрозу возникновения и
прогрессирования ОРДС, полиорганной недостаточности и смерти. Для того, чтобы понять,
является ли наличие беременности фактором риска развития осложнений при COVID-19,
требуется провести дополнительные исследования, и сравнить показатели материнской
смертности с данными о других группах населения.
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DEVOPS МЕТОДОЛОГІЯ
Карасьов Антон Олександрович
ХНУРЕ, студент
DevOps (акронім від англ. Development і operations) - це методологія розробки ПЗ,
сфокусована на гранично активній взаємодії і інтеграції в одній упряжці програмістів,
тестувальників і адмінів, синхронізоване обслуговуючих загальний для них сервісів або
продуктів. Головна мета цього - створення єдиного циклу взаємозалежності розробки,
експлуатації та розгортання програмного забезпечення, щоб в кінцевому рахунку допомагати
організаціям (сервісів, стартапам) швидше і безболісніше створювати і оновлювати їх
програмні продукти і сервіси, експлуатовані в режимі реального часу або «в продакшені».
DevOps формує «безшовний» цикл розробки(рисунок 1), тим самим допомагаючи
прискорити випуск програмного продукту.

Рисунок 1 – DevOps цикл розробки
Прискорення досягається за рахунок впровадження систем автоматизації. Плюс
програмісти починають брати участь в налаштуванні серверів і пошуку багів, наприклад,
вони можуть писати автоматизовані тести.
Таким чином налагоджується взаємодія між відділами. Співробітники починають
краще розуміти, які етапи проходить програмний продукт перед тим, як потрапити в руки
користувача. Коли розробник розуміє, з чим зустрічається адміністратор при налаштуванні
сервера, він постарається згладити можливі «гострі кути» в коді.
Сьогодні колись дуже чіткі межі(рисунок 2) між розробкою і експлуатацією почали
зникати. Це призводить до прискорення всього життєвого циклу програмного забезпечення,
більш коротким сесій QA і багатьом іншим змінам. У нас навіть з'явилися нові процеси, такі
як управління безперервної інтеграцією і безперервним розгортанням. Багато великі
програмні рішення, розроблені за допомогою методики DevOps, розгортаються по кілька
разів на день, а не кілька разів на рік, як було раніше.
Ця тенденція в автоматизації робочих процесів прогресувала поступово протягом
останніх 10 років, поки програмне забезпечення та процеси не досягли своєї зрілості.
Методологія DevOps зародилася в 2009 році, але його витоки сягають ще глибше. Так,
фахівці
в якості прикладу інструментарію-прабатька називають популярний
кроссплатформений клієнт-серверний додаток Puppet, перша версія якого з'явилася ще в
2005 році. Люку Канісу (Luke Kanies), нині засновнику компанії Puppet Labs і розробнику на
Ruby в той час, набридло вручну налаштовувати Linux і вносити зміни в файли конфігурації.
Він мріяв про спосіб, який би дозволив надавати і налаштовувати Unix-подібні системи
більш програмним і відтвореним способом. Таким чином, він написав скрипт на Ruby, який
робив це замість нього, і назвав його Puppet.

468

Рисунок 2 – Межі компетенції DevOps
Пізніше на ринку з'явився аналогічний інструментарій, включаючи Chef, Ansible,
SaltStack і багато інших. Крім того, навколо цих інструментів утворилися спільноти;
розробники і системні адміністратори акумулювали свої знання у вигляді «рецептів», що
дозволяють вам легко і швидко налаштувати програмне забезпечення незалежно від
використовуваного основного дистрибутива Unix.
За допомогою подібного інструментарію розробники можуть створювати
самодостатні програмні сценарії того, як запустити додаток. Вони можуть включати всі
залежності і запускатися на різних дистрибутивах Unix за допомогою простого запуску
скрипта. Те, що раніше займало кілька тижнів настройки в ручному режимі і виконувалося
тільки висококваліфікованими фахівцями, в даний час робиться в лічені години за
допомогою звичайного скрипта.
Хоча розробники і отримали можливість розгортати свій код швидше і простіше, ніж
раніше, вони зіткнулися з іншою проблемою. Так як програмісти стали менше залежати від
своїх колег з операційного відділу, на розробників лягла велика відповідальність за
працездатність їх власних запущених додатків.
Інженери отримали величезний виграш до своєї продуктивності за рахунок
багаторічного розвитку та поліпшення інструментарію DevOps. Дні розробників, які не
звертають увагу на проблеми операційного функціонування і масштабування своїх додатків,
добігають кінця, так як мистецтво запуску додатків неухильно перетворюється в повністю
автоматизований комп'ютерний код.
Список літератури:
1. Devops model. - https://www.atlassian.com/agile/devops.
2. DevOpsCube. - https://devopscube.com.
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By local networks Local Area Networks (LAN) include a network of computers , focusing
on small area ( usually a radius not bigger than 1-2 km). In the general case, LAN is a
communication system that belongs to the same organization . Due to the short distances in local
networks there is an opportunity the use of relatively expensive high-quality lines of
communication , which allow , using simple methods of transferring data , achieve high speeds
exchanging data order 100Mbit / c. In connection with these services , which are provided by local
networks differ wide variety and usually involve the implementation of a mode on-line . Global
Network Wide Area Networks (WAN) combine computers, which geographically
scattered, which may be in different cities and countries.
Since the laying of high-quality lines due to the large distance costs very expensive in global
networks often use already existing lines of communication , originally intended entirely for other
purposes . For example , many are global network built on the foundations and telephone and
telegraph channels of general purpose . Because of the low speed of the lines of communication in
global networks (tens of kilobits per second) Nabi , the services , which are provided generally
limited to transfer files , mostly not operational, in background mode , with the use of e- mail . For
centuries transfer discrete data on poor quality lines of communication used methods and
equipment, significantly different from the methods and equipment , specific to local networks.
Typically, it used complex procedures for monitoring and recovery of data , because the most
typical mode of transmission of data on territorial channel of communication is associated with
significant distortion signal in . City network ( or networks of cities ) Metropolitan Area Networks
(MAN) is a less common type of networks C and networks have appeared relatively recently. They
are designed to serve the territory of the big city of the metropolis . While the local network ? the
best way to claim for division of resources at short distances and broadcast transmissions and global
network provide work for large distances , but with limited speed and wealthy set of services , a
network of cities occupy some intermediate position . They use digital trunk line connection , often
fiber optics, with speeds of 45 Mbit / s and designed for connection of local networks across the city
and connect local area networks, global . C and networks originally were designed for the
transmission of data , but now they support and such services as Videoconferences and integrated
voice and text. The development of metropolitan area network technology was carried out by local
telephone companies . Historically formed so that local phone companies have always had the weak
technical opportunities and through it could not attract large customers . To overcome its inertia and
take its rightful place in the world of local and global networks, local enterprise communications
engaged in developing networks on the basics and the most modern technologies, such as
technology switching centers SMDS or ATM. Network cities have social networks, and therefore
their services cost less , than build their own ( private ) network within the city of Ista .
Consider the main differences between local and global networks in more detail. Since the
last time these differences are becoming less visible , it will assume , that in this section we consider
the network end of the 80 years when these differences are manifested very clearly , and current
trends in the convergence of technologies local and global networks will be discussed in the next
section , the length , quality and o IB pads l frost connection . The class of local computer networks
by definition n-class from class global networks of small distance between the nodes of the
network. This in principle makes it possible to use in local networks of high-quality communication
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lines : coaxial cable, twisted pair, fiber optic cable, which are not always available (due to economic
constraints ) over long distances , inherent in global networks. In global networks often used
already existing lines of communication ( telegraph or telephone ), and local networks are laid
again.
● The complexity of the method in transmission and equipment. In conditions of low
reliability of the physical channels in global networks need more complicated, than in local
networks, methods of transferring data and appropriate equipment. Thus, modulation, asynchronous
methods , complex methods of control summation, quotas and retransmission of distorted frames
are widely used in global networks . On the other hand, high-quality line of communication in local
networks allow to simplify the procedure of transfer of data on account of the use of modulated
signals and a reactivating of obligatory acknowledgment receipt of package.
● The rate of exchange data . One of the main differences between local networks of global
is the availability of high-speed channels sharing data between computers, the speed of which
(10.16 and 100 Mbit / s) is comparable with the speeds of devices and units of computer disks,
domestic tire exchange data and so on. n. For account of in the user local area network, connected
to dedicated resources ( eg , server disk) that is divided , consists impression , that he uses this drive
as " his ." For global networks typical of much more low- speed transfer of data 2400, 9600, 28800,
33600 bit / s, 56 and 64 kbit / s and only on the main channels up to 2 Mbit / s.
● Varity services . Local network providing usually a wide set of services is different types
of services File services , services of printing , service transfer fax messages , services database data
, e- mail and other s , while global network mainly provide postal services and sometimes file
services with limited opportunities transferring files from a public archive a remote server in
without previous view their content .
● Prompt execution of requests . The time of passage of the package through a local network
typically is several milliseconds , the same time its transmission through the global network can
reach several seconds. Low speed transmission of data in global networks complicates
implementation services for treatment on-line , which is usual for local networks.
● Channel separation . In the local network channels of communication are used , usually
foam flax in multiple nodes network , and global networks individually .
● Using the method of switching packets . An important feature of local networks is uneven
distribution of load . The ratio load to average may be 100: 1 and even higher. Such traffic is
usually called pulsating . Because of this feature traffic in local networks for communication nodes
used method for switching packets , which for burstify traffic appears much more effective , than
traditional for global networks using switching channels . The effectiveness of the method of
switching packets is the fact that the network generally sends a unit of time; more data of their
subscribers . In global networks method of switching packets also used , but along with it is often
used and the method of switching the channel to , and also non-switched channels as legacy
technology incompetent networks.
● Scalability. "Classic" local network have bad scalability through tightening basic
topologies , which determine the way stations and long lines. When using many basic topologies,
the characteristics of the network deteriorate sharply when reaching a certain limit on the number of
nodes or the length of communication lines. Global same network inherent good scalability,
because they were originally designed with calculation to work with arbitrary topologies.
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Сидоренко О.О.
старший викладач
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Казначейство історично пов’язане з розвитком системи управління державними
коштами та є певним інструментом у вирішенні проблем, які торкаються витрачання
бюджетних коштів, поповнення бюджету, касового виконання.
Головна ціль цієї роботи розкрити як найбільш ширше питання про роль державного
казначейства в управлінні державними коштами.
Виникнення казначейства було обумовлено розвитком економічних відносин у
суспільстві та необхідністю управління фінансовими ресурсами держави для виконання
відповідних функцій.
Державне казначейство України створено при Міністерстві фінансів України, яке слід
розглядати як самостійну організаційну одиницю, що формує власну кадрову, господарчу,
інформаційно-технічну політику розвитку казначейської системи.
З формуванням в Україні ринкових відносин змінилась організаційна структура
центрального апарату та територіальних органів Державного казначейства, а також їх
юридичний статус.
Дана тема актуальна, тому що стабільне фінансове становище держави є об’єктивною
умовою її економічного розвитку і зростання суспільного добробуту.
Як приклад, казначейство України є центральним органом виконавчої влади і діє як
цілісна вертикально побудована організаційна система, його діяльність спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.
Державне казначейство України виступило ініціатором внесення змін до бюджетного
законодавства. Зокрема, внесення змін до Бюджетного кодексу України, Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших законодавчо-нормативних актів
щодо встановлення:
1.
по-перше, можливості здійснення заходів фінансового контролю на стадії
укладання угод розпорядниками бюджетних коштів шляхом казначейського посвідчення
правочинів, що передбачають використання бюджетних коштів;
2.
по-друге, чітких норм щодо відповідальності головних розпорядників
бюджетних коштів за діяльність їхніх підвідомчих установ і пов'язаних з цим розрахунків.
Запровадження системи казначейства забезпечило акумулювання фінансових ресурсів
на єдиному казначейському рахунку, певну ефективність управління державними коштами,
контроль, прозорість та цільове використання бюджетних коштів за видатками.
Разом з тим, функціонування системи казначейства спонукало низку нових проблем,
серед яких – підвищення ефективності управління видатками державних коштів.
Саме від дієвості системи управління видатками багато в чому залежить обіговість
коштів, своєчасне та раціональне фінансування державних програм, фінансування функцій
держави.
На сьогодні, склалася ситуація, при якій казначейська система виконання бюджетів не
використовується повною мірою. Це пов'язано з тим, що повноваження органів казначейства,
встановлені у період їхнього створення, змінились у зв'язку з новими соціальноекономічними умовами.
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На сьогоднішній день 19 753,3 млн грн на єдиному казначейському рахунку станом на
01.12.2020, при цьому відшкодовано 127 615,5 млн грн ПДВ станом на 30.11.2020(січень –
листопад 2020 року), але все ж таки надійшло 935 466,4 млн грн до Державного бюджету
України станом на 30.11.2020 (січень – листопад 2020 року), в тому числі 21 004,6 млн грн –
військового збору станом на 30.11.2020 (січень – листопад 2020 року), також 267 256,3 млн
грн. до місцевих бюджетів станом на 30.11.2020 (січень – листопад 2020 року) і 259 421,6
млн грн. Єдиного соціального внеску станом на 30.11.2020 (січень – листопад 2020 року).
Нормативно-правове забезпечення організації казначейства відстає від темпів, якими
розвивається ця структура. Подальший розвиток казначейства зумовлює необхідність
внесення відповідних змін до законодавства.
Назріло питання проведення функціональної перебудови казначейства:
1.
По-перше, структуру слід чітко привести у відповідність з виконуваними
функціями;
2.
По-друге, повноваження та функції кожного структурного підрозділу мають
бути чітко регламентовані у такий спосіб, щоб діяльність підрозділу не була у прямій
залежності від особистості виконавця і не залежала від плинності кадрів.
Отже, ситуація має бути такою, аби кожний підрозділ і його працівник міг володіти
методологічними засадами своєї діяльності, завершеним комплектом нормативних
документів для виконання своїх функцій за допомогою прикладного програмного
забезпечення.
Стратегія розвитку державного органу влади, яким є Державне казначейство України,
має відповідати меті його створення й політичній та економічній ситуації в країні.
Тому подальший розвиток послуг системи Державного казначейства України треба
пов'язувати із удосконаленням наявних та створення нових механізмів у таких напрямках, як:
1.
зосередження та централізація фінансових ресурсів держави в системі органів
Державного казначейства України;
2.
посилення контролю з боку держави за своєчасним і повним надходженням
фінансових ресурсів до відповідних бюджетів та їх ефективним використанням;
3.
приведення законодавчих актів у відповідність до діяльності Державного
казначейства України та його органів.
Виходячи з усього наведеного вище, до найважливіших стратегічних завдань розвитку
вітчизняної казначейської системи слід віднести вдосконалення функціонування її
нормативно-законодавчої бази, розмежування відповідальності органів Державного
казначейства й органів місцевого самоврядування, удосконалення автоматизованої системи
АС «Казна», що в комплексі сприятиме удосконаленню управління бюджетними коштами.
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МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В ТРУБЕ КРУГОВОГО СЕЧЕНИЯ
Каянович С.С.
Минск, Беларус
В работе [1] рассматривалась модель стержневого течения вязкой несжимаемой
жидкости в канале. Полученные там результаты позволили доказать теорему существования
единственного решения дифференциально-разностной краевой задачи для такого течения [2].
В настоящем докладе рассматривается модель уже не плоского, а пространственного течения
в цилиндрической трубе кругового сечения.
Уравнения движения жидкости (уравнения Навье – Стокса) записываем в
цилиндрических координатах r ,  , z и кроме того полагаем, что искомые неизвестные:
компоненты скорости u z , ur и давление p , являются функциями только переменных r , z
(и времени t ) и что плотность  равна 1
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Длина трубы – L , 0  z  L , радиус сечения – R , в качестве оси z выбрана ось
трубы. Из (1) – (3) для давления получаем уравнение Пуассона и записываем систему (см.
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Учитывая специфику полученных уравнений, помимо срезающей функции  (x ) ,
введённой в [1] (здесь она обозначается  (z ) ), вводим в рассмотрение срезающую функцию
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В плоскостях z  const , перпендикулярных к оси трубы, имеем дело с полярными
координатами r,  . Так как значение полярного угла  зависит только от выбора
направления полярной оси, в произвольном сечении трубы плоскостью z  const получаем
круг радиуса R с центром на оси z и искомые функции не зависят от  , то, не уменьшая
общности, можем рассматривать задачу в плоскости, образованной двумя полуплоскостями
r,
  0 и    , проходящими через ось z . Введем в рассмотрение новую переменную ~
равную полярному радиусу r при условии   0 , и равную  r при условии    .
Тогда эта переменная ~
r будет изменяться от  R до R . Чтобы не усложнять обозначений
в системе уравнений, будем эту новую переменную ~
r обозначать прежним символом r .
С учётом вышесказанного от системы уравнений (4) – (7) приходим к системе
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Для уравнения (8), которое решается относительно компоненты скорости u z ,
рассматриваем задачу Дирихле (первую краевую задачу), предварительно заменив в нём
производную по времени разностной производной. Компонента скорости u r находится из
уравнений (9), (10). Уравнение (10) было введено в связи с тем, что число краевых условий
не должно превышать порядка уравнения, а компонента u r должна удовлетворять двум
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условиям: ur r  R  0 и ur r R  0 (условия прилипания на твердой стенке). Краевые
условия, при которых решаются уравнения (9) и (10), строго заданы в [1] . Для уравнения
(11), из которого находится давление, рассматривается задача Неймана (вторая краевая
задача) с граничным условием (в граничном условии нормаль будем считать внутренней [3])
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где S – граница сечения трубы двумя полуплоскостями   0 и    , указанными
p
выше,
– производная по направлению вектора n внутренней нормали к границе, 1 ,  2
n S
– углы между вектором n и соответственно осью z , направлением от точки (0,0) к точке
(R,0) в координатах r , z . При решении задачи граница S сглаживается, как это показано в
[1].
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Рассмотренная модель может быть применена к расчёту вязкого течения при наличии
в нём ненулевой поперечной компоненты скорости u r .
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Керимова Г.Х.
Азербайджанский Технический Университет
E-mail: ekologiya.qrup.85@mail.ru
Резюме. В статье рассматривается проблема изучения проблемы техногенных отходов
в горнодобывающей и металлургической промышленности. Также были изучены методы
разработки технологии производства материалов и изделий из горных отходов.
Ключевые слова: техногенные отходы, металлургические позы, минеральная вата,
токсичные газы, сырье, утилизация, щелочной активатор, автоклав.
Summary. The article addresses the issue of studying the problem of man-made waste in
the mining and metallurgical industries. Also, the methods of developing technology for the
production of materials and products from mining waste were studied.
Keywords: industrial waste, metallurgical poses, mineral cotton, toxic gases, raw materials,
disposal, alkaline activator, autoclave
Введение. По информации ОАО «Филизсафлашдырма», 90 млн. грн. накоплено более
тонны рудных отходов. По ряду объективных и субъективных причин эти ресурсы не
используются практически ни в одном секторе экономики, в том числе в производстве
строительных материалов.
В настоящее время этот вопрос переживает и давно стоит в повестке дня как очень
важная научная, техническая и экологическая проблема. Особое внимание следует уделять
защите окружающей среды при изготовлении строительных материалов и изделий из этих
отходов.
Следует отметить, что, например, при измельчении металлургических поз для
получения щебня для дорожного строительства получается мелкая фракция, которая может
не подходить для дорожного строительства. Аналогичное явление наблюдается при
переработке промышленных отходов при производстве минеральной ваты [1,2].
Постановка задачи. При комплексной обработке бетонных заполнителей в кислой
среде в атмосферу выделяются токсичные газы, такие как Cl2, H2S, SiF4, что значительно
ухудшает окружающую среду. В последние годы ОАО «Дашкесанский горнообогатительный комбинат», ООО «Бакинская стальная компания» и ряд других предприятий
Азербайджанского технического университета собирают несколько легко смешиваемых
отходов горнодобывающих, металлургических, теплоэнергетических и химических
предприятий. проводить экспериментальные работы в области целенаправленного синтеза
В результате самохимического процесса между смешанными компонентами
получается экологически чистый конечный продукт. Как правило, обработка продукта
практически не требует дополнительных затрат энергии, поскольку химические реакции
способствуют не только получению нового ценного сырья, но и процессу диспергирования.
Таким образом, самостоятельный процесс комплексной переработки отходов можно
рассматривать как шаг в решении этой проблемы, сосредоточив внимание на защите
природных ресурсов и окружающей среды и приобретении некоторых экологически чистых
строительных материалов на их основе.
Решение проблемы. Целью некоторых результатов нашей работы по решению
проблемы является не только утилизация техногенных отходов, но и минимизация ущерба
окружающей среде при их использовании в производстве строительных изделий. Также
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предлагаются технические решения, требующие минимальных затрат энергии и рабочей
силы.
Одним из таких строительных материалов является смесь сырьевых материалов для
изготовления автоклавных изделий. Компоненты этой смеси повышают ее пластичность и
замедляют процесс застывания смеси.
Смесь состоит из кварцевого песка, тонкоизмельченной эксцентричной стали,
щелочного активатора (сухой остаток от очистки раствора моноэтаноламила монооксида
углерода) и негашеной извести мелкого помола:
- поса мелкого помола - 12-16%;
- сухой остаток от очистки диоксидом углерода - 0,5%;
- известь негашеная мелкого помола - 4 ... 6%;
- остальное - горный кварцевый песок.
Сухое вещество представляет собой твердый темно-серый концентрат без запаха с
плотностью 1,5 г / см3. Его химический состав представлен в таблице 1.
Тиосульфат
натрия
0,4...0,5

Химический состав сухого остатка, %
Муравьиная
Остаток смолы
CO2
кислота
0,005...0,007
12,3...15,6
1,1...3,2

Щелочной
80,63...86,15

Сухой остаток от обработки газообразных отходов (в пересчете на СО2)
электродуговой печи раствором монетан-полиамила вместе с измельченной негашеной
известью придает сырьевой смеси высокую пластичность, что значительно замедляет ее
твердение (24-28 часов). ) важен для.
Технология приготовления сырьевой смеси для производства поса-силикатных
изделий состоит в следующем.
Кварцевый песок с гранулометрическим составом, рекомендованным для обычного
силикатного кирпича, смешивают с измельченной негашеной известью, а также
измельченной пульпой с особой площадью поверхности 2000-3000 см / г. Сухой кубический
остаток добавляют к сырьевой смеси с водой до получения влажности 6 ... 7%.
Поса-силикатный продукт (кирпич-сырец), повышая пластифицирующие свойства
сырьевой смеси, прессуется при более низком давлении (16-18 МПа). Традиционная
технология реализуется при давлении 20-24 МПа. Гидротермальную обработку в автоклаве
проводят изотермической выдержкой при 180 ° C в течение 2 часов.
Испытания показали, что свойства позасиликатного продукта на основе этой смеси
сырья соответствуют свойствам, полученным по традиционной технологии, и соответствуют
техническим условиям. Поза-силикатные изделия могут использоваться для наружной
облицовки промышленных зданий [3,4].
За счет повышения пластифицирующих свойств и значительного увеличения времени
начала твердения предлагаемый состав смеси обеспечивает следующие техникоэкономические преимущества:
- увеличивается производительность прессового оборудования на 15-20%, за счет чего
снижается удельная энергоемкость технологического процесса;
- общее потребление электроэнергии снижено на 8-12% за счет снижения давления
прессования изделий до 14-16 МПа, а также уменьшения прилипания сырьевой смеси к
задней части смесителя;
- снижен расход воды на увлажнение сырьевой смеси до 10%;
- За счет повышения прочности на сжатие до 0,5-0,6 МПа трещиностойкость кирпичасырца снижается на 50 ... 60% при сборке и транспортировке.
- Используются газообразные выбросы СО2 от электропечей;
- энергозатраты на гидротермальную обработку продукции в автоклаве снижены на 46%, за счет сокращения времени процесса не требуется дополнительной сушки;
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- Теперь стоимость поса-силикатного кирпича снижена на 10 ... 20% по сравнению с
силикатным кирпичом, производимым по традиционной технологии.
Другое наше предложение - покупка вяжущего для производства бесцементных
бетонных изделий. Для этого добавляется жидкое стекло, металлургическая паста, гептан.
Добавка гептана предназначена для увеличения времени отверждения. Количество
компонентов должно быть в следующих пределах,% (по весу):
- жидкое стекло 18-26%;
- гептан 0,3-0,5%;
- металлургическая поза - отдых.
Предлагаемый клеевой материал рекомендован для производства безцементных
бетонных изделий и имеет следующие технические характеристики (таблица 2).

Состав
1
2
3

Таблица 2
Технические характеристики клеевого материала для бесцементных бетонных
изделий
Время отверждения, мин.
Предел
Холодостойкость,
Коэффициент
прочности,MПa
период
размягчения
перед
после
37
200
520
400
0,96
45
280
465
400
0,97
52
240
460
400
0,97

Связующий материал также прошел испытания на вариабельность. Время твердения
предлагаемого материала позволяет готовить технологически регулируемые смеси,
расширять ассортимент выпускаемой продукции, автоматизировать технологию их
приготовления. При этом вместо гранулированных дефицитных алюмосиликатов можно
использовать гигантские отходы поса.
Технология приготовления предлагаемого клеевого материала упрощена, так как
исключается процесс гранулирования поз. Стоимость связующего и продукта, полученного с
его использованием, ниже известных аналогов.
Другой способ использования техногенных отходов - разработка сырьевой смеси для
теплоизоляционного гранулированного материала. Способ получения сырьевой смеси для
гранулированного теплоизоляционного материала предназначен для увеличения
гранулируемости композиции.
Такая смесь сырья позволяет получить максимальный размер гранул в пределах 20
мм, снизить гигроскопичность, а также уменьшить рассеиваемую массу формованных
гранул.
В этом суть метода приготовления сырьевой смеси. Измельчить горные отходы с
известковыми отходами 3-4 минуты. затем минеральным наполнителем плотностью 0,60,8г/см3 еще 3-4 минуты. смешанный. В качестве минерального наполнителя можно взять
гранулированную посу, переработанную формовочную смесь.
Выводы. 1. Предложено новое техническое решение для производства
железобетонных изделий из отходов горнодобывающей и металлургической
промышленности, обеспечивающее снижение выбросов CO2 или SiF4 и снижение расхода
цемента, извести, кокса, качественного кварцевого песка и фтороводорода.
2. Предлагаемый способ приготовления бетонных изделий позволяет использовать
отходы химической полировки стекольных изделий, диоксид углерода, фторид кремния-4 и
некондиционные горные пески.
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Economic sciences
СУТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Килин О.В.
Вітер О.М.
Свелеба Н.А.
Одним із пріоритетних напрямків здійснення структурних змін в економіці України є
активізація діяльності та посилення ролі малого бізнесу в забезпеченні соціальноекономічної стабільності країни. Тому проблема створення сприятливих умов для
ефективного функціонування і розвитку цього сектору економіки в сучасних умовах
господарювання набуває особливої актуальності.
Досвід розвинених країн переконує, що саме мале підприємництво є головним
структурним елементом економіки, в якому створюється і перебуває в обігу основна маса
національних ресурсів. Зокрема, у країнах Європи більше 50%, а в Японії – майже 80%
населення зайнято в малому бізнесі [1].
Мале і середнє підприємництво сприяє створенню нових робочих місць, зростання
валового внутрішнього продукту, а також стимулюванню розвитку конкурентоспроможності
та інноваційного потенціалу економіки крани. В 2020 році Україні діють майже два мільйони
малих та середніх підприємств, які створюють понад половину всього валового продукту
країни.
Розвиток підприємництва здійснюється згідно плану розвитку малого і середнього
бізнесу в Україні. Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року — це стратегічний документ, котрий містить низку напрямів створення
сприятливого середовища для його розвитку, розширення доступу до фінансування,
спрощення податкового адміністрування, популяризація підприємницької культури та
розвиток підприємницьких навичок, підвищення конкурентоспроможності та інноваційного
потенціалу малого й середнього підприємництва [6].
Вона охоплює всі ключові сфери суспільного життя та відповідно має відображення в
основних стратегічних та програмних документах, що прямо чи опосередковано впливають
на розвиток малого і середнього підприємництва.
Стратегія спрямована на забезпечення поступового розвитку малого і середнього
підприємництва, враховуючи тимчасово обмежені можливості фінансової підтримки. ЇЇ
можна реалізувати шляхом скоординованої взаємодії та ефективної співпраці органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих сторін;
системного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері розвитку
підприємництва; визначення очікуваних результатів її реалізації; виконання плану заходів з
реалізації Стратегії; максимального залучення всіх можливих ресурсів [4].
Стратегія розвитку підприємництва включає п’ять основних компонентів: аналіз
наявних проблем у розвитку підприємництва, визначення на цій основі потреб різних
сегментів бізнесу, формування стратегічного бачення, стратегічних цілей і пріоритетів,
визначення операційних завдань та інструментів підтримки підприємництва, формулювання
очікуваних результатів та цільових показників для їх вимірювання. Кожен з представлених
компонентів описує окремі аспекти стратегії, а в сукупності формують комплекс заходів для
досягнення стратегічних цілей.
Таким чином, стратегія дає можливість скоординувати діяльність інших органів
державної влади для реалізації визначеної політики у сфері розвитку підприємництва
відповідно до сучасних вимог [5].
Верховною Радою було ухвалено Закон «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» щодо забезпечення функціонування Фонду
розвитку підприємництва», згідно з яким передбачено виділення 2 млрд. грн. для запуску
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програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу. Програма
дасть змогу малим та середнім підприємцям відкривати власну справу та створити нові
робочі місця. Фонд розвитку підприємництва надаватиме підтримку у вигляді компенсації
відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у гривні. Відсоток
залежить від розміру й типу бізнесу. Також підтримка підприємцям надаватиметься у вигляді
часткових гарантій за кредитами, якщо у малого та середнього бізнесу бракує застави [3].
При здійсненні підприємницької діяльності малого і середнього підприємництва в
Україні необхідно враховувати певні особливості:
- децентралізація влади дає ширші можливості органам місцевого самоврядування,
що, зокрема, повинно сприяти розвитку підприємництва;
- Україна займає низьку позицію щодо якості інституцій у порівнянні з іншими
країнами, причиною чого є недоліки законодавства у сфері захисту права власності, низька
незалежність судової системи та неефективність витрачанням бюджетних коштів;
- незважаючи на високий рівень освіченості громадян, Україна має найнижчу
продуктивність праці в Європі та Центральній Азії;
- високий рівень монополізації економіки.
За результатами аналізу стану та тенденцій розвитку малого і середнього
підприємництва можна виокремити проблеми в їх функціонуванні, зокрема:
- відсутність налагодженої та ефективної координації дій центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань
підприємців, міжнародних організацій та проектів міжнародної технічної допомоги, що
діють на території України;
- неузгодженість державної політики у сфері розвитку підприємництва;
- нестабільне та непередбачуване регуляторне середовище, в якому функціонують
суб’єкти малого і середнього підприємництва;
- відсутність взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування щодо розв’язання поточних проблем малого і
середнього підприємництва;
- недостатня інституційна спроможність реалізації державної політики у сфері
розвитку підприємництва;
- низький рівень прямих іноземних інвестицій та обмежений обсяг інвестування в
експортоорієнтовані підприємства;
- обмежене бюджетне фінансування;
- обмеженість доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до ресурсів
(фінансових, майнових, природних);
- значна частка неформального сектору економіки, що, за оцінками Європейського
інвестиційного банку, становить близько 20 відсотків кількості зайнятого населення;
- невідповідність існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього
підприємництва на регіональному рівні [2,4].
Для створення сприятливих умов функціонування і розвитку малого підприємництва
в Україні необхідно змінити підходи до формування державної політики у цій сфері.
Усунення надмірного державного регулювання та численних адміністративних бар‘єрів,
підвищення рівня виконавчої дисципліни в органах державної влади, ліквідація корупції.
Вирішення цих проблем є першочерговим на загальнодержавному і регіональному рівнях.
Основним принципом державного регулювання малого підприємництва в Україні має стати
забезпечення стимулів до самостійної економічної діяльності громадян.
Таким чином, для забезпечення кількісного й якісного розвитку малого бізнесу
держава зобов’язана перейти до реалізації послідовної та узгодженої політики, зорієнтованої
на довгострокову перспективу. Вирішення зазначених проблем розвитку малого бізнесу в
Україні повинно стати одним із ключових напрямків державної політики, адже саме мале
підприємництво сприятиме значному підвищенню ефективності реалізації вітчизняного
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економічного потенціалу, оптимізації участі України в міжнародному поділі праці,
посилення конкурентоспроможності національної економіки.
Список літератури:
1. Витвицька У. Оцінка стану та перспектив розвитку малого підприємництва в
Україні / У. Витвицька, Т. Леонова // file:// C:/ Users / USER / AppData / Local / Temp /
ecan_2013_12(1)__13.pdf.
2 Дикань О.В. 2017 Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи
забезпечення / О.В. Дикань // Державне регулювання економіки вісник економіки транспорту
і промисловості No 57, 2017.
3. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік
https:// www.president.gov.ua / news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakon-shodo-zabezpechennyafunk-59349.
4. Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до
2020 року https:// www.businesslaw.org.ua/strategia-rozvytku-pidpryemnyctva.
5. Стратегія розвитку підприємництва https: // platforma-msb.org/wp-content/uploads
2016 /10 / strategy_prn_new.pdf.
6. Уряд створив план розвитку малого і середнього бізнесу в Україні до 2020 року
https: // agropolit.com / news / 8285-uryad-stvoriv-plan-rozvitku-malogo-i-serednogo-biznesu-vukrayini-do-2020-roku.

483

Legal sciences
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«Мета інвестицій- грошовий потік, приріст капіталу,
амортизація і вільний від податків прибуток»
Роберт Кийосакі
Актуальність дослідження правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні
зумовлена багатьма обставинами. Сьогодення вражає швидкістю свого розвитку. Кожного
дня у світі народжуються геніальні ідеї, інноваційні технології, оригінальні методі та, авжеж,
винахідливі люди- творці вищезгаданого. Світ еволюціонує, змінюється, а разом із ним росте
потреба в інноваціях, які, у свою чергу, вимагають значних інвестицій.
Станом на сьогодні, інвестиційні процеси є одним з ключових факторів у становленні
та розвитку економіки України. Як зазначає Ю.О. Світлична, насамперед, це відбувається за
рахунок оновлення основних фондів, переведення капіталів з одних сфер в інші, передачі
технологій, інновацій та управлінського досвіду. Питання активізації інвестиційних
процесів, зокрема і за рахунок покращення правового регулювання цієї сфери, на сьогодні є
актуальним для більшості країн світу, і Україна не є винятком.
Питаннями правового регулювання інвестиційної діяльності займались такі науковці,
як: Ю.О. Світлична, І.О. Бланк, Р.П. Бойчук, О.М. Вінник, А. Воронін, В.М. Герзанич, Ю.М.
Жорнокуй, О.В. Носова, Г.О. Федоров. Враховуючи наукові праці у цій сфері, слід
зазначити, що найкращого шляху покращення інвестиційного діяльності в Україні досі
немає, а тому пошуки шляхів удосконалення правового регулювання інвестиційної
діяльності і досі залишаються актуальними.
Одним із ключових елементів формування виробничої бази підприємства є інвестиції.
Вони визначають наявні та приховані можливості підприємства щодо випуску продукції в
певному обсязі, здійснення простого та розширеного відтворення. Формування,
використання і поповнення інвестиційних ресурсів регулюється чинним законодавством
України, зокрема Законом України «Про інвестиційну діяльність» (1991) [1, с. 206].
В Україні створено правову базу для здійснення інвестиційної діяльності, яка охоплює
понад 160 правових і нормативних документів (законів, постанов, указів, положень,
інструкцій). Першим кроком щодо врегулювання відносин у інвестиційній сфері стало
прийняття Верховною Радою України закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18
вересня 1991 року № 1560-XII. [2]
У Конституції України як в основному законі України, який має найвищу юридичну
силу, також містяться положення щодо регулювання інвестиційної діяльності в Україні, а
саме положення щодо забезпечення державою соціальної орієнтації економіки України та
гарантування захисту прав усіх суб’єктів. [3]
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У свою чергу, Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 01 квітня
1991 р. визначає іноземне інвестування як різновид зовнішньоекономічної діяльності та
встановлює особливості, принципи та форми здійснення останньої. [4]
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 січня 2006 р. регулює
порядок випуску та обігу цінних паперів в Україні. [5]
Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії»
встановлює порядок створення та діяльності інвестиційних компаній. [6]
Кожен нормативний акт, який діє в Україні на сьогодні, регулює певну сферу ролі та
застосування інвестиційної діяльності, але єдиного основного акту про інвестування в
Україні на даний момент не існує.
Інвестиційна діяльність є обов’язковою умовою реалізації стратегії економічного
розвитку підприємства. Підприємство повинно витрачати кошти для оновлення матеріальнотехнічної бази, здійснення господарської діяльності, впровадження інновацій для отримання
все більшого прибутку в майбутньому.
Слід зазначити, що для досягнення повноцінного державного регулювання питань
інвестиційної діяльності, було би влучно прийняти Інвестиційний кодекс України, який буде
основним нормативно-правовим актом законодавства України, прийнятим Верховною Радою
України з питань інвестицій та інвестиційної діяльності.
Це впровадження допомогло б вирішити низку проблем, які негативно впливають на
стан іноземного та вітчизняного інвестування, які зазначив А. Воронін, таких як відсутність
витрат з просування товарів, робіт, послуг та торгових марок у переліку витрат у
податковому обліку, несправедливий підхід щодо застосування податку на додану вартість
(ПДВ) для окремих галузей, наприклад, зернотрейдерів, аудиторів, консультантів,
бухгалтерів, юристів, розробників програмного забезпечення (операції цих видів діяльності
не оподатковуються ПДВ). [7]
Дуже важливим є внесення до Кодексу норм, можливо і окремої глави, яка буде
регулювати питання інвестування з урахуванням сучасних обставин та проблем, а саме
карантинного стану через пандемію COVID-2019, адже в Україні наразі існують певні
карантинні обмеження, які порушують права іноземних інвесторів. Адже заходи,
впроваджені під час карантину, їх економічний ефект та результат застосування цих заходів
відображається як на українському, так і на іноземному бізнесі, а допомога України є
недостатньою для того щоб забезпечити існування бізнесу та права іноземних інвесторів.
Таке впровадження суттєво покращить стан інвестування в Україні та підвищить
можливості інвесторів у процесі інвестиційної діяльності.
Підсумовуючи все вище згадане можна зробити висновок, що Україна має достатньо
велике правове закріплення як підґрунтя існування інвестиційної діяльності, але швидкість
плину часу та істотні зміни у світі, особливо пертурбація через пандемію короновірусу,
встановлюють певні обмеження на права інвесторів та все більше ускладнюють їх
можливості інвестування, що потребує удосконалення правового базису та впровадження
нових норм з урахуванням усіх проблем, які стоять на перешкоді нормального
функціонування системи інвестування в Україні.
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Зазвичай процедура підключення пристрою (наприклад смартфона) до Wi-Fi виглядає
наступним чином: смартфон шукатиме мережі Wi-Fi, надає користувачеві список доступних,
користувач вибирає мережу, вводить пароль. Якщо ж говорити про пристрої IoT, складність
полягає в тому, що багато хто з них не мають дисплея і клавіатури, а найчастіше у них
взагалі немає ніякого призначеного для користувача інтерфейсу. Таким пристроїв потрібні
інші способи отримання імені мережі і пароля від користувача. Технологія «Smart Config»
позбавлена цих недоліків. Вона передбачає використання комп’ютера, смартфона або
планшета в якості інтерфейсу користувача, який дозволяє ввести інформацію про мережі за
допомогою дисплея і клавіатури комп’ютера, смартфона або планшета з подальшою
передачею введеної інформації IoT-пристроям. З відомих реалізацій на поточний момент
варто згадати CC3200 SmartConfig [1] і ESP-Touch [2].
Метою даної роботи є розробка моделі для дослідження можливостей технології
«Smart Config» для підключення IoT-пристроїв.
Враховуючи безліч оточуючих нас IoT-пристроїв у повсякденному житті для
прикладу було обрано кондиціонер. Апаратне забезпечення моделі: смартфон типу Xiaomi
Redmi Note 4, два комп’ютера(ноутбука) типу Asus X556UQ, хмара Aws Educate [3], хмара
Midea [4]. Програмне забезпечення: операційні системи Windows 10 Version 2004, Linux Mint
20 Ulyana та Android 7.0, прикладні програми Midea Air v.5.0.6.929, аналізатор мережних
протоколів WireShark v. 3.4.0 [5]
За допомогою апаратного та програмного забезпечення пульт дистанційного
керування та електронний прилад виконують роль клієнта та сервера, як у відповідному
сценарії на рис. 1

Рисунок 1 – Схема управління кондиціонером
Цей приклад використання містить мобільний пульт дистанційного керування,
наприклад, на смартфоні. Пульт може перемикатись між різними мережевими
підключеннями та протоколами, наприклад, між стільниковою мережею та домашньою
мережею, яка використовує такі протоколи, як Wi-Fi та Bluetooth. Коли контролер
знаходиться в домашній мережі, це надійний пристрій, і додатковий захист або контроль
доступу не потрібні. Коли він знаходиться поза довіреною мережею, для забезпечення
надійних відносин повинні застосовуватися додаткові механізми контролю доступу та
безпеки.
MAC адреси і деяка інша інформація в Wi-Fi фреймах йде у відкритому вигляді без
шифрування. Корисні дані всередині Wi-Fi фрейму зашифровані, але ми бачимо їх довжину.
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Якщо припустити, що шифрування змінює довжину переданих даних на якусь константу,
чому б не спробувати передавати дані змінюючи довжину пакета за принципом один пакет –
один байт. Для передачі 42 байт потрібно відправити 42 пакета де довжина кожного пакета
залежить від значення переданого байту. Вміст пакету нас не цікавить тому розшифрувати
його можуть тільки учасники Wi-Fi мережі, підключені до маршрутизатора. Всі скрипти
перевірялися на python3 і для початку було імпортовано необхідні для передавача модулі, що
показано на рис. 2 [6].

Рисунок 2 – Імпорт бібліотек soket та binasccii
Функцію обчислення контрольної суми наведена на рис.3 [6].

Рисунок 3 – Функція обчислення контрольної суми
Преамбула є списком з чотирьох елементів та корисне навантаження представлено
послідовністю байт (рис.4) [6].

Рисунок 4 – Преамбула та корисне навантаження
Корисне навантаження – це 12 байт.
Результат роботи коду передавача показний на рис.5

Рисунок 5 – Результат роботи коду
Тут обраховано контрольну суму 109.
Повний код приймача наведено на рис.6.
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Рисунок 6 – Код приймача
Цей код формує рядок для введення, куди потрібно в послідовності ввести числа зі
списку preamble, потім контрольну суму з передавача та корисне навантаження “hello
world!”. Результат введення перших 7 байт наведено на рис.7.

Рисунок 7 – Результат коду
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Для отримання корисного навантаження після виконання завадостійкого кодування та
декодування каналу у відповідності до математичної теорії телекомунікацій Клода
Шеннона [7] потрібно ввести без похибок числа для преамбули, контрольної суми та
корисного навантаження за допомогою ascii коду.
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ГРУПОВІ ФОРМИ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
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Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я. Франка
Практика доводить, що навчання ефективне лише тоді, коли побудоване не на
механічному запам’ятовуванні, а на активній розумовій діяльності. Саме на діалогічному
заняття з літератури студенти навчаються осмислювати явища життя, давати їм оцінку,
висловлювати особисту позицію щодо обговорюваної теми, обмінюватись думками, разом з
викладачами та одногрупниками розв’язувати проблеми та приймати рішення. Не можна
штучно зробити студента суб’єкта навчання, потрібно створити таку навчальну ситуацію, де
він почуватиме себе комфортно, з інтересом сприйматиме інформацію, прагнутиме знайти
відповідь, буде зацікавлений у результатах своєї діяльності.
Саме групова робота створює умови, коли студент стає суб’єктом процесу пізнання,
що відбувається в комунікативній взаємодії, співробітництві, атмосфері взаємодопомоги й
підтримки.
Групове навчання є одним із засобів інноваційного вдосконалення освітнього
процесу, здатного оптимально забезпечити формування літературних і комунікативних
компетенцій студентів, а також створити належні умови для саморозвитку,
самовдосконалення й самореалізації особистості.
У своїй роботі практикують саме групові форми роботи. Адже під час такої роботи
відбувається постійна взаємодія всіх студентів, де кожен стає активним учасником
пізнавального процесу. Саме робота в групах забезпечує високорезультативне
співробітництво, самореалізацію, розвиток комунікативних здібностей, можливість
моделювати життєвих ситуацій, приймати самостійні рішення і застосовувати їх у
конкретних умовах.
Групова діяльність приваблює студентів тим, що дає можливість:
здобувати більше інформації;
активніше працювати;
бути впевненим у своїх знаннях і вміннях;
спілкуватись з товаришами, діставати від них допомогу;
переконуватись у правильності своїх міркувань.
Найчастіше вдаюсь до роботи з рольовими групами, що, як правило, виконують
випереджувальні домашні завдання. Найдієвіші з них – групи «істориків», «біографів»,
«літературних критиків», «філософів», «краєзнавців». Саме таке спрямування спонукає
студентів шукати інформацію, формує інтелект, сприяє розширенню світогляду, забезпечує
ситуацію успіху. Скажімо під час розгляду проблеми відповідальності за долю Батьківщини
у драмі Лесі Українки «Бояриня» група (біографів) розповідає не лише історію створення
п’єси, а й про трагічний шлях її до читача, а «літературознавці» розкривають мотиви вчинків
головних героїв.
Часто групова робота закінчується творчою діяльністю: складання оповідань, віршів,
сенканів, листів до автора художнього твора або літературного героя. Ознайомившись із
драмою – феєрією Лесі Українки «Лісова пісня», обміркують питання: «Чим Мавка
заслужила безсмертя?»; студенти після аналізу твору О. Довженка «Зачарована Десна»
можуть створити поетичну замальовку або етюд «Зачарована Десна».
Прикладом дослідницьких завдань можуть бути такі:
створити «Хмаринку тегів», які стосуються поняття «імпресіонізм»;
сходинки життя Степана Радченко за твором В. Підмогильного «Місто»;
недописаний рукопис (дописати кінцівку твору на власний розсуд);
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заплутаний лист (встановити реальний перебіг подій);
створити віртуальний музей повісті «Тіні забутих предків»;
упізнай перо майстра (встановити авторство творів);
створити буктрейлер до улюбленої поезії шістдесятників;
візуалізація до епічних творів.
Отже, навчання треба організовувати таким чином, щоб джерелом знань виступав не
тільки викладач. Студенти повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її,
застосовувати в конкретних умовах, водночас думати, розуміти суть речей, вміти
висловлювати особисту думку. Реалізація інноваційного підходу до навчання дозволяє
підняти на якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити рівень навчальних
досягнень, забезпечує психолого – емоційну комфортність і подальшу соціальну
адаптованість студентів, готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній чи
колективній діяльності. Свою діяльність на заняттях намагаюсь побудувати так, щоб кожен
студент міг найбільш повно розкрити здібності й талант, розвивати ініціативу та творчий
пошук.
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Студент
ivankniga13@gmail.com
Мова будь-якого народу – це його історична пам’ять, втілена в слові. Тисячолітня
духовна культура українського народу своєрідно і неповторно відбилася в українській мові, в
її усній і письмовій формах, в пам’ятниках різних жанрів - від давньоруських літописів і
билин до творів сучасної художньої літератури. І, значить, культура мови, культура слова
постає як нерозривний зв’язок багатьох і багатьох поколінь [1].
Український молодіжний сленг є феноменом, побутування якого обмежена лише
віковими та соціальними, тимчасовими рамками. З початку двадцятого століття відзначені
три хвилі в розвитку молодіжного сленгу, які зливаються з трьома хвилями розвитку мови.
Перша датується двадцятими роками. Мова учнів, підлітків молоді забарвилася
безліччю «блатних» слівець.
Друга хвиля припадає на п'ятдесяті роки, коли на вулиці і танцмайданчики вийшли
«стиляги».
Поява третьої хвилі пов'язано з періодом застою, коли атмосфера суспільного життя
породила неформальні молодіжні рухи і «хіпуючі» молоді люди створили свій системний
сленг. Наприклад, «герла» (дівчина), «оттяг» (насолода), «кицьки» (вузькі темні окуляри).
Молодіжний сленг – соціальний діалект людей у віці 13 - 30 років, що виник із
протиставлення себе старшому поколінню і офіційної системі, і відрізняється розмовним, а
іноді і грубо-фамільярним забарвленням [2].
Молодіжний сленг яскраво проявляється в містах, але його елементи доходять і до
периферії, а деякі і народжуються там. За ними прийнято бачити молодь як основного носія
сленгу, однак можна сказати, що сленгізми характеризують мову не тільки молоді, а й
середнього покоління, не тільки людей з кримінальним досвідом, а й цілком добропорядних,
не тільки малоосвічених коммуникантів, а й нерідко цілком інтелігентних людей . При цьому
сленгові одиниці активно використовуються у вільному спілкуванні, в художніх текстах, і в
засобах масової комунікації.
Молодіжному мовленню також властива велика кількість вставних слів,що передають
емоції розповідача: блін, йо-ма-йо. Семантика цих слів зрозуміла лише при усному мовленні
й виражається тільки за допомогою інтонації. Активно використовуються занижено емоційні
суфікси, наприклад: -ха – депресуха, класуха; -ло – файло, хавало, хлебало. Трапляються й
здрібніло-пестливі суфікси: телик – телевізор, велик – велосипед, хом’ячок – комп’ютерна
мишка, тазик – комп’ютер. Як уже говорилося, характерним для сленгу (зокрема,
комп’ютерного) є закон економії мови у гіпертрофованому вигляді: маг – магнітофон,
магазин; комп – комп’ютер; дезе – домашнє завдання; фізра – фізкультура [3].
Для молодіжного жаргону характерно постійне оновлення. Наприклад, після
громадянської війни, за часів розрухи безпритульності, найпоширенішими жаргонізмами
були «буза» (шум, скандал, безлад) і «лафа» (вільно і добре). У 60-70-і рр. XX століття
з'явилися такі слова, як «балдеть» (проводити час в бездіяльності і неробстві), «кадрити»
(фліртувати), «потрясно» (дуже добре). Спостерігаючи за промовою сучасного школяра,
можна відзначити, що всі вони поступово відходять в минуле і замінюються іншими. В
даний час найпоширенішими стали - круто, отпад, прикид, не гони и т.д.
Сленг не залишається постійним. Зі зміною одного модного явища іншим, старі слова
забуваються, їм на зміну приходять інші. Цей процес проходить дуже стрімко. Якщо в будьякому іншому сленгу слово може існувати протягом десятків років, то в молодіжному сленгу
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лише за минуле десятиліття бурхливого світового прогресу з'явилося і пішло в історію
неймовірну кількість слів [2].
Найчастіше сленгізми – вигуки, вітання, прощання та привітання використовуються у
повсякденному спілкуванні, у розмовному мовленні,: Хай, Хелоу!/Привіт (Hi!), (Hello)
Бай!/Бувай (Bye!), чірс/будьмо (cheers), ХепіБьоздей/з днем народження (HappyBirthday),
Сюрпрайз!/Сюрприз(Surprise!), хоча теж іншомовне, але давно перебуває у вжитку українців,
окей/добре(okay), ноу проблемс/немає проблем (noproblems), ноу/ні (no), сенкс/дякую
(thanks), сорі/вибачте (sorry), соу світ/дуже мило (sosweet!) [1].
Останнім часом поширеним є залучення сленгових номінацій до мовлення теле- та
радіопередач, газет, журналів тощо. Це пояснюється тим, що автори намагаються наблизити
їх до кола слухачів (читачів), надати відтінку молодіжної розкутості. Прийом популярний
серед читачів, яким приємно мати спільну мову з виданням. У цьому випадку можна
провести аналогію з жаргоном окремої сім'ї, компанії, який дуже цінується носіями і робить
групу людей згуртованішими, дозволяє відрізняти «своїх» від «чужих». П. Білоус, доктор
філологічних наук, говорячи про творчу індивідуальність автора, зазначає: "Часом автори,
зокрема, з нинішнього молодого покоління літераторів, вдаються до навмисного
нагромадження вульгаризмів або жаргонізмів, чим прагнуть підкреслити власну мовну
«незакомплексованість» і продемонструвати особисту творчу розкутість”. Ця думка
стосується не лише письменників, а й журналістів – авторів молодіжних видань. Особливо,
коли молоді письменники пишуть для періодики [4].
Отож можна зробити висновок, що практично кожна група людей, яких об’єднують
спільні інтереси, має свій особливий тип мовлення, який реалізується у сленгових
новоутвореннях і є притаманним лише цій групі. Це свідчить про те, що молодіжний сленг
не є цілісною системою і включає в себе загальномолодіжний жаргон, що характеризує мову
певного покоління, і спеціяльні молодіжні жаргони [4].
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА A* ДЛЯ ПОИСКА ПУТЕЙ В БЕСПРОВОДНЫХ AD
HOC СЕТЯХ
Ковалёв В.А.
магистрант, Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Научный руководитель: доц., к.т.н. Омельченко А.В.
Беспроводные ad hoc сети относятся к мобильным децентрализованным
динамическим самоорганизующимся сетям. Каждое устройство, принимающее участие в
такой сети, может являться передатчиком, приемником, ретранслятором и конечным
устройством. Такая технология построения беспроводной сети актуальна в ситуациях, когда
необходимо быстро развернуть сеть на территории с подвижными узлами [1]. По этой
причине, маршрутизация в сетях ad hoc является значительно более сложной задачей, чем
маршрутизация в проводных сетях. Протоколы маршрутизации в сетях ad hoc
подразделяются на два основных класса: проактивные и реактивные. В реактивных
протоколах маршрут формируется при необходимости, в то время как в проактивных он
определяется сразу.
Наиболее часто в ad hoc сетях применяются проактивные протоколы OLSR, DSDV,
WRP, а также реактивные протоколы AODV, DSR. В каждом из протоколов применяется
свой алгоритм поиска кратчайших расстояний между конечными узлами. Так в протоколе
OLSR (Optimized Link State Routing Protocol) используется алгоритм Дейкстры, а в DSDV –
алгоритм Беллмана-Форда [1].
Целью работы является исследование эффективности использования алгоритма A*
для поиска кратчайших путей в беспроводных ad hoc сетях.
Алгоритм A* был в первые опубликован в 1968 году [2]. Его можно рассматривать
как расширение алгоритма Дейкстры и в настоящее время широко применяется в
робототехнике. Алгоритм A* обеспечивает лучшую производительность, чем алгоритм
Дейкстры, за счет управления поиском. Для этого при поиске кратчайшего пути
используется сумма g(n) + h(n), где g(n) – стоимость пути от начального узла до n-го узла, а
h(n) - эвристическая функция. Чем меньше значение эвристической функции, тем больший
приоритет имеет текущий узел.
Сложность алгоритма Дейкстры и алгоритма A* и оценивается как 𝑂(𝑛2 ), где n –
число вершин графа (узлов). Однако при правильном выборе эвристической функции
сложность алгоритма A* может быть значительно снижена, так как обычно алгоритм А*
просматривает только часть вершин. Его быстродействие существенно зависит от двух
факторов: выбора эвристической функции; реализации списков известных и исследованных
вершин.
В данной работе выполнен сравнительный анализ эффективности алгоритма A* и
алгоритма Дейкстры для поиска кратчайших путей. Исследования проведены в среде
программирования Wolfram Mathematica с использованием фрагмента сети, описанного в
работе [1]. При этом качестве стоимости пути использовано среднее время задержки
передачи пакетов данных, а в качестве эвристической функции - расстояние до конечного
узла сети. В результате проведенных исследований показано, что при соответствующем
выборе эвристических функций в алгоритме A* удается примерно в два раза сократить
время поиска по сравнении с алгоритмом Дейкстры.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ
УКРАЇНИ
Ковальчук В.С.
студентка Хмельницького університету
управління та права імені Л. Юзькова
Розвиток банківської системи України є неможливим без достатнього обсягу власного
капіталу банків. Його вплив на діяльність банківських установ є достатньо серйозним та
важливим, оскільки від його розміру та структури залежать фінансові показники банківської
діяльності. Також варто зазначити, що власний капітал банків відіграє головну роль у
забезпеченні капіталізації банківської системи України. Відтак, особливої уваги сьогодні
потребують питання нарощення власного капіталу банків зокрема та банківської системи
загалом.
Основою діяльності будь-якого комерційного банку є його власний капітал, що
виступає важливим джерелом фінансових ресурсів та слугує необхідною умовою для
підтримки довіри до банку на належному рівні. Власний капітал комерційного банку являє
собою кошти і виражену у грошовій формі частину майна, які належать його власникам,
забезпечують самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для здійснення
банківських операцій та надання послуг з метою одержання прибутку. Хоча власний капітал
займає незначну питому вагу в сукупних пасивах банків (10-12%), він залишається основою
надійності та стійкості банку, гарантує його діяльність та безпеку.
Формування власного капіталу банку є складним процесом, що вимагає врахування
ряду факторів, таких як: можливості банківської установи, організаційно-правова форма,
наявність відповідних джерел коштів. Кожен банк самостійно формує власний капітал
відповідно до вимог законодавства України. Варто пам’ятати, що головним завданням банку
при формуванні власного капіталу є забезпечення його діяльності стабільною універсальною
ресурсною базою і вибір найкращих елементів банківського капіталу. Сформована величина
власного капіталу банку має бути спрямована на прибуткову стабільність банку, адже
прибутковість є одним з основних показників для власників банку. Також він слугує
впевненістю для кредиторів у фінансовій стійкості банківської установи. Діяльність, що
спрямована на формування власного капіталу, насамперед має чітко визначити його складові
та їх комбінацію у пасиві балансу. Тобто має бути сформована раціональна структура
власного ресурсного потенціалу банку [1, c.5]. Склад і структуру власного капіталу банків
України характеризують дані табл. 1.
Як видно з даних табл. 1, простежується чітка тенденція до збільшення як власного
капіталу так і статутного капіталу у структурі власного капіталу у банківської системи
України. Так, у 2017 р. власний капітал банків становив 116700,5 млн. грн., а вже у 2019 році
150881,7 млн. грн., тобто зріс на 1,5%. Головною складовою власного капіталу банку є
статутний капітал на якого повинна припадати частка у розмірі 15-50% від власного
капіталу. Впродовж останніх трьох років спостерігається значне коливання частки
статутного капіталу у структурі власного капіталу банків України. У 2017р. цей показник
досяг найвищого значення та становив 74,6%, але у наступному році різко впав на 10% проте
все ж залишився достатньо високим. У 2019р. він становив 68,3%, що свідчить про те, що
особливістю банків України є висока питома вага статутного капіталу у структурі власного
капіталу. Це є свідченням того, що українські банки намагаються підняти рівень капіталізації
саме за рахунок нарощення цієї складової. Для того щоб збільшити розмір власного капіталу
та, власне, й рівень капіталізації банківської системи України суттєво підвищені вимоги до
банків щодо розміру статутного капіталу: зі 120 до 500 млн. грн. із зазначенням необхідності
проведення докапіталізації банків до 2024 р. [3].
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Таблиця 1. Структура власного капіталу банківської системи України*
Роки
Показники
Сукупний капітал, млн. грн.
Власний капітал, млн. грн.
Частка власного капіталу
у пасивах, %
Статутний капітал, млн. грн.
Частка статутного капіталу
у власному капіталі, %
Резерви, млн. грн.
Частка резервів у власному
капіталі, %
Фінансовий результат, млн.
грн.
Частка фінансового результату
у власному капіталі, %

2017

2018

2019

Відхилення
2019р. до 2017р.,
(+/-)

116700,5

1359
908,35
126956,22

8,6

9,3

10,1

+1,5

87171,35

81967,55

103198,22

+16026,8

74,6

64,5

68,3

-6,3

47173,62

31151,58

10179,43

-36994,1

40,8

25,1

7,2

-33,6

25971,90

16466,56

5633,51

+33661,6

22,2

12,9

39,5

+17,3

1342754,94

1487068,08

+144313,1

150881,7

+34181,2

*Примітка: складено автором на основі джерела [4]
Упродовж досліджуваного періоду зростає прибуток банків, що є важливим джерелом
збільшення власного капіталу банків. У 2019р. порівняно з 2017р. він збільшився удвічі та
становив 59633,5 млн. грн., а в 2018р. цей показник мав найнижче значення та становив лише
16466,5 млн. грн., що склало майже 13% від усього обсягу власного капіталу банків, у той
час як на резерви припадало понад 25%. Варто також відмітити, що при збільшенні прибутку
відбувається зменшення резервів з 40,8% у 2017р. до 7,2% у 2019 р. Це є найдешевшим
шляхом зростання капіталізації банків, що визначається сферою діяльності менеджменту та
власників банку, перш за все, в напрямку покращення і контролю, розробки нових
банківських продуктів, автоматизації та впровадження нових банківських технологій.
Загальна структура власного капіталу банків України характеризується перманентним
збільшенням питомої ваги статутного капіталу та зниженням частки резервів, що в світовій
банківській практиці вважається негативним фактором.
Важливою складовою власного капіталу банків є резервний капітал, наявність якого
позитивно впливає на виконання банком своїх зобов’язань перед кредиторами та клієнтами і
зменшує вірогідність банкрутства. Можна з впевненістю сказати, що така тенденція до
зменшення резервного капіталу є негативною, оскільки резервний капітал виступає гарантом
виконання банківських зобов‘язань. При формуванні власного капіталу банку необхідно
більш серйозніше ставитись до цієї складової, оскільки це може суттєво знизити рівень
довіри до банківських установ.
Решта складових власного капіталу займають незначне місце у структурі власного
капіталу, тому вони об’єднанні у статтю «Інший капітал» та як правило не перевищують
0,1%.
Підсумовуючи вищевикладене відзначимо, що для проведення ефективної банківської
діяльності банки повинні мати достатній та адекватний розмір власного капіталу, оскільки
від цього буде залежати характер та масштаби операцій, що ним проводяться. Достатній
обсяг власного капіталу сприяє стабільному функціонуванню банківської установи та сприяє
зниженню ризиків, що виникають під час її діяльності. Проте, варто зазначити, що банкам не
достатньо формувати свій власний капітал лише за рахунок збільшення статутного капіталу
та за рахунок інших вимог НБУ. Для своєї ефективної діяльності комерційні банки мають
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постійно нарощувати обсяги власного капіталу за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел.
Особливо варто звернути на спосіб нарощення власного капіталу за рахунок прибутку банку:
спрямовувати його частину на збільшення розміру власного капіталу – рекапіталізація.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСКУРСА
Кожахмет Айгерим Кожабековна
Нур-Султан, Казахстан
Изучение языка через человеческое познание и интуицию, культуру и бытие
позволяет раскрыть его новые грани. «Жизнь человека сплетается словами, он говорит всю
свою жизнь, свои мысли передает через слова. Иногда не издавая ни звука, молча мечтает,
фантазирует, размышляет, задумывается. Человек разговаривает сам с собой,
прислушивается к зову сердца, волнуется... Слушает, обучается, работает, пишет,
заставляет слушать, учить, писать. Во всяком случае, разговаривает разными методами.
Может ли человек без слова?!... Как бы то ни было, без языка, данной нам природой, с
которой мы живем с древних времен человечество не может жить. Отличает человека от
других существ – его язык, это тоже простая истина. В. фон Гумбольдт говорил, что
только говорящий человек является настоящим» [1,11]. В настоящее время, в эпоху
расцвета науки, возникло понятие дискурса в результате всестороннего изучения языковых
отношений между людьми. Дискурс занимает особое место в области языкознания. Потому
что язык приобретает коммуникативный, прагматический характер только при общении. По
мнению ученой Ш.А. Нурмышевой, «дискурс – это перенос коммуникантами событий
реальной жизни, с учетом речевой ситуации, на язык с помощью лексических,
грамматических, фонетических систем их языка с коммуникативной целью с
использованием своих когнитивных, языковых, фонетических знаний, прагматических
возможностей, попытка вступить в диалог» [2]. Коммуникативно-прагматическая функция
языка становится более выраженной с помощью коммуникации между адресата и
адресантом.
Выводы таких исследователей как З.Харрис, Дж.Граймс, Р.Лонгейкр, Т.Гивон,
У.Чейф, Э.Бенвенист, Дж.Остин, Т. ван Дейк стали основой формирования теории дискурса
в общей лингвистике. Из них Э.Бенвенист стал первым, кто объяснил теорией дискурса, что
язык — это живое явление. Ученый представляет дискурс как «язык говорящего». А Т. ван
Дейк разделил понятия текст и дискурс друг от друга, и дал им определения по отдельности.
Если быть поточнее: «дискурс - это понятие, касающееся речи, актуального речевого
действия, тогда как текст - это понятие, касающееся системы языка или формальных
лингвистических знаний, лингвистической компетентности» [3]. Из этого определения мы
можем увидеть, что дискурс и текст являются двумя разными системами. Если дискурс – это
«устный текст», который возникает в устной речи, то текст – это целостная мысль, в которой
соблюдаются определенные грамматические законы.
Одним из понятий, сопутствующих дискурсу в науке, является дискурс-анализ.
Термин дискурс-анализ напрямую связан с именем З.Харриса. В 1952 г. ученый З.Харрис в
своей статье «Дискурс-анализ» делится своими размышлениями о роли дискурса-анализа в
изучении языка. По мнению Л.П. Прокошенковой и И.Б. Гецкиной, цель дискурса-анализа
состоит в следующем: «целью дискурсивного анализа является выявление социального
контекста, стоящего за устной или письменной речью, исследование взаимосвязи между
языком и социальными процессами» [4]. На сегодняшний день связь между социумом и
языком является актуальной проблемой. Как и то, что язык является живым явлением,
закономерно, что без социума не развивается язык. Поэтому изучая язык и социум вместе,
мы можем показать дискурсивные особенности языка.
Ученый В.С.Григорьева в своей работе «Как элемент коммуникативного процесса:
прагмалингвистический
и
когнитивный
аспекты»
проводит
исследования
аргументационных, информационных, экспрессивных, социально-ритуальных типов
дискурса, которым раньше не уделяли особого внимания. Также, она проанализировала
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психологические, этнические и ментальные факторы, указав на их непосредственное участие
в формировании дискурса. Сведения, содержащиеся в коллективной монографии «Дискурс,
концепт, жанр", опубликованной в 2009 году, направлены на раскрытие связи дискурса и
концепта, дискурса и жанра. Авторы монографии рассматривают дискурс в когнитивном и
прагматическом аспектах.
Ученый, исследовавший теорию дискурса под другим аспектом, М.Макаров
анализируя философско-методологические, социально-психологические основы дискурсаанализа, показывает механическую и дискурсивную онтологию в науке. Сегодня
формирование дискурсивной онтологии порождает много новизны в науке. Единственной
причиной этого является то, что язык - это живое явление. Язык приобретает различные
оттенки не в грамматически систематизированном тексте, а в процессе речи.
В сборнике «Методология науки и дискурс-анализ», изданном в 2014 году,
проанализированы такие понятия, как дивергенция и конвергенция концепции дискурса,
рациональный дискурс, дискурсивная трансформация. А коллективная монография
«Современный дискурс-анализ: повестка дня, проблематика, перспектива» затрагивает
такие вопросы, как теория дискурса, метадискурс, дискурс массмедиа. В учебном пособии
«Дискурс» русского ученого В.Б. Кашкина рассмотрены вопросы формирования понимания
термина дискурс, типологии, структуры, грамматики, стилевых особенностей дискурса.
С.Шарафутдинова в своей кандидатской диссертации по теме «Функционирование фигур
интертекста в современном юридическом дискурсе» анализирует жанровый характер текстов
правового дискурса, критерии разграничения форм интертекста, отличительные особенности
понятий интертекст и текст в рамках права. А Ю.Щербинина защитила докторскую
диссертацию о совместимости в педагогическом дискурсе. Ученый П.Бариев, изучая
педагогический дискурс, конструировал модель педагогической субъектности. Одним из
исследователей, изучающих политический дискурс, Т.Забелло были проанализированы
языковые единицы, касающиеся межгосударственных геополитических конфликтов,
определены особенности политического дискурса. Исследованием, которое всесторонне
рассматривает политический курс является работа А.Баранова, О.Михайловой, Г.Сатарова,
Е.Шиповара «Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и
метафорики», в нем освещены вопросы текстового корпуса, информационно-поискового
тезауруса, метафорических моделей в политическом дискурсе.
Вопросы дискурса в казахском языкознании стали предметом исследования в работах
таких ученых, как А.Байтурсынов, К.Жубанов, Р. Сыздык, Н.Уали, Ж.Манкеева, К.Есенова,
С.Алисжан и др. Содержание книги «Тіл-құрал», одного из основателей казахского
языкознания А.Байтурсынова, начинается с темы «Речь и предложение». Ученый
рассматривает предложение как часть речи и высказывает следующее размышление об их
важности: «Қай сөз қай орында қалай өзгеріліп, қалайша біріне-бірі қиындасып, сөйлегенде
сөздің жүйесін, қисынын келтіріп сөйлеу қандай керек болса, жазғанда да сөздің кестесін
келтіріп жазу сондай керек» [5,65]. То есть ученый подчеркивает, что дискурс и текст
одинаково важны в области языкознания. В ХІХ веке в казахской науке отсутствовал термин
дискурс, сам дискурс объясняется соображениями А.Байтурсынова относительно речи.
Признаки теории дискурса можно увидеть и в работах К.Жубанова, продолжавшего научные
выводы А.Байтурсынова. К.Жубанов, как и А.Байтурсынов, показал особенности
современной теории дискурса через понятие речи. Также ученый обратился к проблеме
познания через понятие речи.
Исследовавший писателя и его художественный мир, Р.Сыздык обратил внимание на
теорию дискурса при изучении языка автора и героя. Каждый писатель стремится раскрыть
образ автора через слова персонажа. Если говорить словами ученого: «автор оны күнделікті
күйбең тіршілікте от басы, ошақ қасындағы ауызекі сөйлеу машығымен емес, «басты
ақсақалдар» тілімен сөйлетеді» [6,39]. Из слов автора можно понять, что каждое слово
имеет свое применение, свою функцию. Высказывания каждого персонажа в зависимости от
его профессии – это, прежде всего, имеет прямое отношение к теории дискурса.
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В формировании теоретической основы дискурса ученый Н.Уали, связывая понятие
дискурса с культурой слова, акцентировал внимание на коммуникативную и кумулятивную
деятельность языка. Продолживщая этот вывод, Ж.Манкеева подошла к теории дискурса с
точки зрения кумулятивной деятельности языка. Ученый объясняет свое отношение к теории
дискурса через познание и понимание, культуру и бытие адресанта и адресата. Если быть
поточнее: «известно, что за мыслью, передаваемой через язык, лежит познание, культура,
психология, жизненный опыт носителя языка – его духовно-прагматическая система и
т.д.» [7,192]. Ж.Манкеева в своей работе «Актуальные проблемы казахского языкознания»
подчеркнула важность изучения дискурса индивидуального языкового пользователя в
изучении языка. Если Г.Анес в своей научной статье «Текст и дискурс: применение,
смысловые и языковые особенности» отмечает, что дискурс - это существующая
коммуникация, то Г.Смагулова утверждает, что реализация общения осуществляется
посредством живого контакта говорящего и слушателя.
В последние годы в казахском языкознании было проведено много исследований,
связанных с видами дискурса. Ученая К.Есенова защитила докторскую диссертацию на тему:
«Прагматика современного казахского медиа-текста (на материале периодической печати) и
проводит многочисленные исследования касательно теории дискурса. Если К.Кенжеканова
изучает проблемы дискурса с прагмалингвистического и когнитивного аспектах, то
диссертация Ш.Нурмышевой направлена на коммуникативно-прагматический характер
перевода кинодискурса. С.Альпатина защитила кандидатскую диссертацию относительно
дискурсивных особенностей интонации сценического языка.
В заключение хотим отметить, что проблемы дискурса исходят из общего
языкознания и сегодня рассматриваются по-разному. Несмотря на то, что существует много
исследований, касающихся теории, видов дискурса, его связи с языковым и речевым
процессом и т.д., все еще имеются актуальные вопросы, требующие самостоятельного
изучения в этом направлении.
Список литературы:
1. Салқынбай А. Абай сөзінің лингвопоэтикасы. – А: Қазақ университеті, 2015.
2. http://www.rusnauka.com/41_PWSN_2014/Philologia/3_183933.doc.htm
3. http://tverlingua.ru/archive/019/10_19.pdf
4.
https://cyberleninka.ru/article/n/diskursivnyy-analiz-i-ego-rol-v-sovremennoylingvistike/viewer
5. Байтұрсынұлы А. Алты томдық шығармалар жинағы. Тіл-құрал (қазақ тілі мен оқуағартуға қатысты еңбектері). – Алматы: «Ел-шежіре», 2013.
6. Сыздықова Р. Сөз құдіреті. Көптомдық шығармалар жинағы. – Алматы: «Елшежіре», 2014.
7. Манкеева Ж. Қазақ тіл білімінің мəселелері. – Алматы: «Абзал-Ай», 2014.

502

Economic sciences
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Кожемякіна Т.В.
НМУ імені О.О. Богомольця, к.е.н, доцент,
доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я
Матукова-Ярига Д.Г.
НМУ імені О.О. Богомольця, к.е.н, доцент,
доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я
Кожемякін М.О.
магістр з міжнародної економіки
Економічний і соціальний розвиток держави потребує вагомого підґрунтя, а саме
відповідного рівня здоров’я нації. Якщо в економічному контексті здоров’я розглядається як
спроможність людини створювати корисний продукт і, в кінцевому підсумку, – ВВП країни,
то в контексті соціального розвитку здоров’я розглядається як результат дій держави та самої
людини по його підтриманню на достатньому рівні. Отже, перед кожною країною постає
питання щодо створення ефективної системи охорони здоров’я, яка б забезпечила
можливість підтримувати рівень здоров’я населення на високому рівні. [3]
Впроваджена в Україні реформа децентралізації відкриває нові межі можливостей для
місцевої влади щодо забезпечення прискореного економічного розвитку територіальних
громад. Адже тепер для прийняття рішень у відповідних місцевих органів є необхідні
повноваження і, найголовніше, – необхідні фінансові ресурси. В той же час, на місцеве
самоврядування покладаються питання забезпечення гідних умов життя громаді і, зокрема,
медичне обслуговування населення. В контексті забезпечення сталого розвитку територій це
надзвичайно актуалізує проблему ефективного функціонування та співпраці держави та
місцевих органів самоврядування в даному питанні.
Проблеми організації та фінансування соціальної сфери та, зокрема, охорони здоров’я
в нових умовах досліджуються у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Я.І.
Кузьмінов, В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, О.В. Макарова, К.В. Павлюк, Дж. Стігліц, І.М.
Шевчук та інших. Питання фінансової децентралізації розглядали такі вчені: І. Вахович, Г.
Возняк, В. Гладій, Б. Данилишин, В. Дем’янишин, Я. Дропа, Я. Жаліло, К. Линьова, М.
Крупка, А. Маслов, К. Павлюк, В. Пилипів, Є. Рушковський, А. Соколовська, О. Скрипнюк,
І. Чугунов, С. Юрій та інші.
Метою даної статті є дослідження змін у фінансуванні системи охорони здоров’я в
Україні, які виникли в наслідок впровадження медичної реформи.
Першою цеглиною сучасної української реформи стала реформа децентралізації. В
основу даної реформи були закладені положення Європейської Хартії місцевого
самоврядування, яка була ратифікована Україною 15.07.1997 року і набрала чинності 1 січня
1998 року [1].
Законодавчим підґрунтям реалізації реформи стали наступні документи: Концепція
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
(Розпорядження КМУ від 1 квітня 2014 року №333-р); План заходів щодо її реалізації
(Розпорядження КМУ від 2014, 2016, 2019 рр.); Закони про внесення змін до Бюджетного та
Податкового кодексів України; Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» (2015 р.); Закон України «Про співробітництво територіальних громад» (2014 р.);
Закон України «Про засади державної регіональної політики» (2015 р.); пакет законів щодо
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг.
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В результаті реформи децентралізації об’єднана територіальна громада стає базовим
ядром надання суспільних послуг громаді. Навіть, визначення територіальних меж
адміністративно-територіальної одиниці базового рівня базується на показниках доступності
основних публічних послуг. Так, за нормативами, час прибуття спеціальних служб для
надання медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги в межах
адміністративно-територіальної одиниці базового рівня не може перевищувати 30 хвилин [4].
Можливість реалізації повноважень органами самоврядування на місцях
підкріплюється, у першу чергу, їх фінансовим забезпеченням. А, отже, реформа
децентралізації – це зміни у фінансах. Тепер в місцевих бюджетах залишається 100%
єдиного податку, податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності та
податку на нерухомість, 60% податку на прибуток фізичних осіб, 25% екологічного податку
та 5% акцизного податку. Крім цього, всі кошти, отримані за надання адміністративних
послуг, також йдуть в дохідну частину місцевого бюджету (рис. 1).

Рис. 1. Джерела доходів місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад
Разом із розширенням повноважень, органи місцевого самоврядування набули
широкого спектру зобов’язань. Фактично, якість життя громади в усіх її аспектах
забезпечується саме на місцевому рівні. І зокрема, в сфері надання медичної допомоги
населенню.
Медична допомога складається із надання населенню країни великого спектру
медичних послуг, що розрізняються за змістом, складністю, порядком надання. Розрізняють
медичну допомогу первинного, спеціалізованого (вторинного) та високоспеціалізованого
(третинного) рівня. Крім цього, до медичної сфери відноситься надання послуг швидкої
медичної допомоги, профілактика захворювань серед населення та санітарноепідеміологічних захист. Розподіл фінансування усіх рівнів допомоги та, відповідно, завдань
щодо її надання, базується на двох критеріях: доступності для населення та економічної
ефективності.
Відповідно до вимог медичної, соціальної та економічної ефективності,
впроваджується такий розподіл:
- на органи місцевого самоврядування базового рівня покладено функцію
забезпечення надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони здоров’я, та
роботи з профілактики захворювань;
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- медичні послуги вторинного рівня забезпечують органи місцевого самоврядування
районного рівня.
- на рівні області самоврядування опікується високоспеціалізованою (третій рівень)
медичною допомогою [4] (рис. 2).
Коли їде мова про фінансування сфери охорони здоров’я з боку місцевих органів
влади, підкреслимо, що мається на увазі забезпечення оновлення та утримання вже наявних в
медичних закладах комунальної форми власності (КНП) приміщень та обладнання, оплата
комунальних платежів і т.п. витрати. Законодавством передбачено, що органи місцевого
самоврядування можуть фінансувати комунальні медзаклади в розрізі оновлення основних
матеріально-технічно бази, капітального ремонту та реконструкції, створювати спеціальні
програми для підвищення заробітних плат робітника закладів, тощо [2].

Рис. 2. Розподіл повноважень з забезпечення надання громаді медичних послуг між
владними структурами
Оплата медичному закладу за надані медичні послуги в межах «Програми медичних
гарантій» здійснюється Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на основі
укладених договорів [2].
Із загальним розвитком науково-технічного прогресу медичні послуги стають все
більше технологічними. Також зростають витрати на підготовку лікарів. Все це збільшує
вартість медичного обслуговування, яка в ідеальній проекції прямує до того, щоб поглинути
всі витрати, які взагалі здійснюються в межах країни. І це змушує шукати можливості для
оптимізації медичних витрат для надання якісного медичного обслуговування.
Загальноприйнятими у світі є три моделі організації фінансового забезпечення
системи охорони здоров’я: приватна, страхова та бюджетна. В Україні застосовується
бюджетна модель фінансування, за якої пацієнт платить податки, як громадянин країни.
Медичні послуги оплачує держава [2]. Подібна модель успішно функціонує в таких країнах,
як Великобританія, Швеція, Фінляндія, Іспанія, Канада, Австралія. Держава тут фінансує
діяльність установ охорони здоров’я, які відносяться до державного сектору, що складає
близько 80% видатків на охорону здоров’я.
Є великі сподівання, що ці дві реформи – децентралізації та медична завдяки зміні
системи фінансування докорінним чином змінять якість життя українців на краще.
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Електромагнітна енергія може змінювати метаболічні і біосинтетичні процеси і при
певних параметрах імпульсного ЕМП (частота дотримання імпульсів, скваженность,
потужність, експозиція) може уповільнювати і пригноблювати клітинний ріст. Опромінення
в ММ діапазоні РНК і ДНК - містять вірус, що призводить до зниження їх інфекційності [1].
Пригноблення росту культур бактерій, зміна фагоцитарної активності, біосинтезу білків,
ультраструктурні зміни в клітинах при дії ЕМП КВЧ діапазону відмічено в роботах [2…5].
У дослідах з мікроорганізмами було встановлено, що біологічний ефект від дії ЕМП
на мікроорганізми носив резонансний характер [3].
В якості одного з основних механізмів гнітючої дії КВЧ випромінювання на шкідливі
мікроорганізми являється роль біологічних мембран в реакціях мікроорганізмів на ЕМВ [5].
Електричні явища, що відбуваються у біомембранах, грають виключно важливу роль.
Утворення трансмембранної різниці потенціалів обумовлене виборчою іонною провідністю
мембран в цілому, що є відмінним діелектриком, так біошар електроізолюючих ліпідних
молекул здатні витримувати напруженість ЕП близько 105 В/см Величина електричного
потенціалу на мембрані надзвичайно важлива. По сучасній теорії трансмембранного
транспорту [4] саме ЕП усередині мембрани створює потоки необхідних речовин із
зовнішнього середовища всередину клітини і з клітини в зовнішнє середовище через
спеціальні гідрофільні канали, найімовірніше, ліпопротеїнової природи. Швидкість
проникнення іонів через мембрану визначається такими властивостями, як товщина,
значення ДП, наявність фіксованих електричних зарядів на мембрані, розміри і число пір в
мембрані, наявність фіксованих зарядів в порах і деякими іншими [4].
Очевидно, посилення дії КВЧ випромінювання відбуватиметься зі збільшенням
розмірів клітини або в результаті кооперативної взаємодії декількох клітин. Механізм
кооперативної взаємодії може бути обумовлений іонами, що оточують мембрану і слабо
пов'язаними з її поверхнею.
Дія низькоенергетичних випромінювань спричиняє за собою перерозподіл
електричних сил, що беруть участь у функціонуванні мембрани. В результаті міняється міра
зв'язування До+, Са2+ і інших іонів в мембрані (у тому числі і іонних каналах), а також
виникають локальні зміни фізико-хімічних властивостей поверхні мембрани (мікров'язкість,
рН, поверхневе натягнення, ефективний заряд)[5].
Можна припустити, що процес, що протікає в позаклітинному середовищі, включає
механізми, здатні інтегрувати слабкі поля на деякій відстані і розвивається швидше по
поверхні мембрани, чим по її поперечній осі. З приведених вище даних можна зробити
висновок, що доки не існує універсальних моделей при дії низькоенергетичного ЕМП на
мікроорганізми. Важлива особливість практично усіх моделей полягає в тому, що поверхня
клітинних мембран розглядається в якості найбільш вірогідного місця здійснення даних дій.
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Слід припустити, що відхилення мембран від рівноваги може статися під дією
низькоенергетичного ЕМП за рахунок локального стискування в подовжньому або
поперечному напрямі.
Зменшення товщини мембрани може носити різко виражений локальний характер, що
слід розглядати як початковий етап формування локального поглиблення.
Проведений аналіз показав, що для пригноблення шкідників кореневої системи
плодових дерев потрібне проведення досліджень по встановленню первинних, фізично
обгрунтованих механізмів дії низькоенергетичних імпульсних ЕМП на мембрани клітин
личинок шкідників.
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У нових соціально-економічних умовах розвитку суспільства в Україні поступово
змінюється ставлення в державній освітній політиці щодо людей з особливими освітніми
потребами, на зміну спеціалізованому навчанню приходять такі нові та прогресивні форми
здобуття освіти, як інтеграція та інклюзія, з метою забезпечення повноцінного й гідного
життя осіб з особливостями психофізичного розвитку та з інвалідністю, їх підготовки до
активної участі в житті суспільства, включення в соціальні відносини.
Поняття інклюзії (англ. inclusion – включення; франц. inclusive – той, хто включає в
себе; лат. include – заключаю, включаю) – означає процес активного включення в суспільні
стосунки всіх громадян, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, культурних, мовних,
національних та інших особливостей. Інклюзія, як процес збільшення ступеня участі всіх
громадян у соціальному житті, дає можливість кожному члену суспільства зробити свій
вибір з усіх аспектів повсякденного життя, дозволяє кожній людині повноправно брати
участь в житті суспільства згідно з її бажанням.
Із розвитком та впровадженням інклюзії на усіх рівнях з’явився новий термін
«інклюзивна освіта». Термін уперше прозвучав у Саламанкській декларації про принципи,
політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами, яка була
прийнята на Всесвітній конференції з питань освіти осіб з особливими потребами у червні
1994 року [3].
Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі
забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання,
що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу
загальної середньої освіти [1].
Інклюзивна освіта – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної
освіти шляхом організації навчання дітей у закладах освіти на основі застосування
особистісно орієнтованих методів навчання з урахуванням їхніх індивідуальних
особливостей у навчально-пізнавальній діяльності [2].
Основна ідея інклюзивної освіти – від інтегрування у закладі дошкільної, загальної
середньої освіти до інтегрування у суспільство. Спільне навчання має не лише гарантувати
право дитини з порушеннями психофізичного розвитку не бути ізольованою від інших, а й
забезпечити їй можливість відвідувати той заклад освіти, який би вона відвідувала, коли б
була здоровою. Важливим постає, на нашу думку, меседж нашої країни: «Від інклюзивної
освіти до інклюзивної держави!».
Багато термінів, пов’язаних саме з інклюзивною освітою, міститься у Законі України
«Про освіту» від 05.05.09.2017 № 2145-VIII, зокрема:
Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної
чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту;
Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що
базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного
залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників;
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Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для
спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та
можливостей.
Сьогодні в українському суспільстві створюються рівні умови доступу до освіти і
ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти, кожен має право на якісну та
доступну освіту. При цьому право на освіту гарантується незалежно від стану здоров’я та
наявності інвалідності. Надзвичайно важливим є те, що для навчання, професійної
підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами повинні бути
застосовані види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні
можливості.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти повинні
створити відповідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами.
Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що
спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та
середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та
місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з
урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку. Будівлі,
споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з
державними будівельними нормами і стандартами. Проектування, будівництво та
реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням
принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.
Як державний і як громадський інститут, освіта передбачає відповідальність держави і
суспільства за стан її функціонування, забезпечення повноцінного й гідного життя, в тому
числі осіб з особливостями психофізичного розвитку, їх підготовку до активної участі в
житті суспільства, включення в соціальні відносини. Особливістю Нової української школи є
зміна акцентів у меті навчання, де головним має стати учень, який навчається, а не предмет,
якому його навчають. Таке навчання передбачає не лише опанування учнем академічних
знань, а й так званих соціальних компетентностей (уміння працювати в команді, вирішувати
складні проблеми, пропонувати нові ідеї тощо) для забезпечення подальшої інтеграції в
суспільство [4].
Ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію, яка забезпечує однакове ставлення
до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей, що мають особливі освітні потреби,
стає провідною в політиці більшості країн. В основі практики інклюзивної освіти лежить ідея
прийняття індивідуальності кожного окремого учня. Тому, інклюзивне навчання, з одного
боку, має бути організоване таким чином, щоб задовольнити особливі потреби кожної
дитини, а з іншого передбачає його самостійну активну участь у процесі отримання знань.
У свою чергу, інклюзивна освіта ґрунтується на певній системі базових вимог
(принципів), а саме:

кожна дитина має унікальні особливості, інтереси, здібності й освітні потреби;

усі діти мають навчатися разом у будь-яких випадках, коли це виявляється
можливим, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;

заклади освіти мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх
учнів, узгоджуючи різні види і темпи навчання;

заклади освіти повинні забезпечувати якісну освіту для всіх, розробляючи
відповідні навчальні плани, стратегії викладання, вживаючи організаційних заходів;

діти мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобиться їм
в освітньому процесі;

інклюзивна освіта – найефективніший засіб, що гарантує солідарність,
співучасть, взаємодопомогу, розуміння між дітьми [3].
Отже, враховуючи світові тенденції розвитку освіти, з метою забезпечення
конституційних прав і державних гарантій дітей з особливими потребами на здобуття якісної
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освіти у закладах освіти, сьогодні в Україні запроваджено інклюзивне навчання, яке є однією
з умов їхньої ефективної соціальної адаптації та інтеграції в суспільство.
Інклюзивна освіта передбачає освіту кожній дитині з особливими освітніми
потребами, надає їй можливість бути включеною в освітній процес за місцем проживання,
стати рівноправним членом українського суспільства.
Інклюзивна освіта не ставить за мету зробити всіх однаковими. Вона передбачає
створення рівних можливостей для усіх дітей з особливими освітніми потребами та
забезпечення їх успіху в навчанні та подальшому житті.
Однією із важливих проблем організації інклюзивної освіти є підготовка якісних
педагогічних кадрів здатних до роботи з дітьми із особливими потребами, в тому числі у
системі післядипломної освіти. Для педагогічних працівників закладів інклюзивної освіти
необхідна більш ґрунтовна підготовка на основі тематичних, авторських курсів,
упровадження розширених практичних можливостей за рахунок практичної складової, що
може бути реалізована через упровадження спецкурсів та тренінгів, тренінг-курсів. Такі
курси повинні мати доцільне матеріально-технічне забезпечення та ґрунтовний науковометодичний супровід процесу навчання в умовах післядипломної освіти.
Перехід до інклюзивної освіти, як найбільш сучасної форми соціально-педагогічної
реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, має стати пріоритетом у розвитку
національної освіти.
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РОЗРОБКА І ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ КОНДУКТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ В ПЛОДАХ ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО
Колісник О.В.
Маслов О.Ю.
Сабурова А.Д.
Ничипорчук О.О.
Колісник С.В.
Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
Метою даної роботи стала розробка і валідація методики кондуктометричного
визначення кількісного вмісту органічних кислот в плодах фенхелю звичайного.
Точну наважку (10,0 г ) подрібненої сировини поміщали в колбу зі шліфом на 250,0
мл, заливали 200 мл води очищеної і витримували 2 години на киплячій водяній бані. Після
охолодження розчин кількісно переносили в мірну колбу на 250,0 мл, доводили об'єм до
мітки (розчин А).
5,0 мл розчину А поміщали в колбу на 50,0 мл, доводили до мітки
свіжопрокип’яченою водою і титрували 0,05 М розчином натрію гідроксиду (рН-метр HI2550, з кондуктометричним електродом HI 76310). Після додавання кожної порції
титранту розчин ретельно перемішували і фіксували значення електропровідності. Також був
проведений холостий досвід, згідно з яким холостий об’єм 0,05 M натрію гідрооксиду склав
0,03 мл.
Вміст вільних органічних кислот (Х,%) в перерахунку на кислоту яблучну в
абсолютно сухій сировині розраховували за формулою:
(𝑉 −𝑉 )·0.00335·250·50·100·𝐾П
X= екв 𝑥 𝑚·5·(100−𝑊)
де: 0,00335 - кількість яблучної кислоти, що відповідає 1 мл 0.05 М розчину натрію
гідроксиду, г;
Vекв - об'єм 0,05 М розчину натрію гідроксиду, мл;
Vx - об'єм 0,05 М розчину натрію гідроксиду, використаного для титрування в
холостому досліді, мл;
КП - поправочний коефіцієнт;
m - маса наважки, г;
w - втрата в масі при висушуванні сировини, %.
За результатами визначення встановлено, що вміст вільних органічних кислот а
плодах фенхелю звичайного складає 0,54%.
Валідація методики виконувалась відповідно до International Conference on
Harmonization (ICH). Розроблена титриметрична методика валідувалась за наступними
показниками: специфічність, правильність, лінійність, збіжність, робасність, проміжна
прецизійність.
При вивченні специфічності методики було показано, що розчинник, який
використовується при підготовці, і ймовірні домішки не впливають на результат кількісного
визначення суми вільних органічних кислот в плодах фенхелю.
Лінійність була доведена в діапазоні концентрацій від 0,0179 до 0,0275 мг/мл.
Рівняння регресії кривої має вигляд: y = 0,0012x + 0,0155. Значення коефіцієнта кореляції
(R2) дорівнює 0,9997.
Правильність методики оцінювалась за допомогою відсотка відновлення та
відносного стандартного відхилення. Відсоток відновлення знаходиться в інтервалі від 98,97
до 101,11%, а його середня величина становила 99,91%, значення відносного стандартного
відхилення при оцінці правильності методики склало 0,97%, що не перевищує 2%.
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При тестуванні методики за показником «лінійність» встановлено, що коефіцієнт
кореляції (R2) дорівнює 0,9996, отже, між еквівалентним об'ємом титранту і концентрацією
суми органічних кислот існує пряма лінійна залежність
Прецизійність методики була підтверджена збіжністю та проміжною прецизійністю.
Значення RSD для збіжності та проміжної прецизійності становили 1,40 та 1,07% відповідно
і були менше 2%, що доводить, що метод є точним.
Робасність методики встановлена при заміні аналітика та бюретки, що
використовувалась для титрування. Встановлено, що значення RSD становили 1,50 та 1,07%
відповідно. Оскільки значення RSD становили менше 2%, показано, що незначні зміни в
умовах проведення аналізу мають незначний вплив на його результати.
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МЕТОДИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ,
МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З
ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ
Колумбет В.П.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна
Застосування імітаційного моделювання при розробці програмного забезпечення
Впровадження на підприємстві єдиної інформаційної системи пов'язано зі багатьма
труднощами. Можна виділити наступні основні проблеми, що виникають при цьому:
1) наявність декількох незв'язаних інформаційних систем, які вирішують вузькі
проблеми;
2) неоптимальні бізнес процеси, які не дозволяють ефективно працювати
підприємству;
3) складність прогнозування характеристик роботи інформаційних систем: швидкість
обробки запитів до бази даних, швидкість передачі даних по мережі і т.п.
Для вирішення першої проблеми необхідно спроектувати нову базу даних для єдиної
інформаційної системи і перенести в неї накопичені дані. Найбільш ефективним шляхом
вирішення другої проблеми є побудова моделі існуючих бізнес процесів і проведення їх
реінжиніринг [1, 2].
Імітаційне моделювання на цьому етапі істотно допомагає в аналізі такої складної
системи, як сучасне підприємство. Імітаційна модель описує закони функціонування
кожного елемента системи і їх взаємозв'язку. В результаті імітаційного експерименту за
вихідними даними можна отримати відомості про станах бізнес процесу в певні моменти
часу. Це дозволяє оцінити характеристики системи і краще зрозуміти, як розробити систему,
що задовольняє заданим критеріям оцінки ефективності [1]. Для отримання достовірних і
точних результатів імітаційного моделювання при невеликих витратах машинного часу
необхідно здійснювати планування експериментів. воно буває стратегічним і тактичним [1].
У першому випадку, визначають які чинники і які їх рівні використовувати в експерименті,
щоб отримати максимум інформації про систему без повного перебору. У другому випадку,
визначають способи проведення експериментів.
Для прогнозування показників роботи інформаційної системи можна розширити
імітаційну модель так, щоб вона включала в себе не тільки опис підлеглих автоматизації
бізнес процесів, їх статистичні характеристики, такі як час обробки документа, час простою в
черзі, кількісні характеристики процесів, а також тимчасові та кількісні характеристики
транзакцій в інформаційній системі. Експерименти з такою імітаційної моделлю дозволять
до реалізації готової інформаційної системи отримати уявлення про її продуктивності,
вимоги до швидкості та інтенсивності обробки документів і транзакцій в базу даних.
Застосування імітаційної моделі при розробці інформаційної системи доцільно як на
етапі аналізу автоматизації бізнес процесів з метою їх оптимізації, так і перед розробкою
інформаційної системи для прогнозування характеристик її роботи
Використання систем штучного інтелекту при розробці інформаційних систем
Використання штучного інтелекту при розробці інформаційної системи переводить
цей процес на якісно новий рівень, оскільки дозволяє автоматизувати не тільки рутинні
операції, але і процес прийняття рішень при створенні інформаційної системи. Для цього
інструментарій, який підтримує процес розробки, повинен включати в себе експертну
систему, оскільки
неможливо повністю виключити людини з процесу розробки
інформаційної системи, то доцільно використовувати діалогові експертні системи [3].
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У базі знань інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень в області розробки
ПО (CASE-засоби) повинні зберігатися факти і правила, отримані від експертів предметної
області, а також професійні знання розробників. Використання такої системи підтримки
прийняття рішень дозволять вирішувати практичні завдання, що виникають в процесі
розробки інформаційної системи.
Розвиток інформаційних технологій визначило підвищену увагу до інтегрованого
використання інформаційної системи та експертної системи в частині автоматизації
діяльності особи, яка приймає рішення. Такі системи можуть бути використані в задачах, для
вирішення яких потрібна взаємодія цілого ряду експертів предметної області. Використання
бази знань і машини логічного висновку в інформаційній системі дозволять автоматизувати
пошук рішення, до якого міг би прийти в аналогічній ситуації експерт [3].
Облік великого обсягу даних, знань експертів-фахівців, формування відповіді на
підставі деякого аналога процесу міркувань, діалог з користувачем - все це робить експертну
систему тим інструментом, який дозволить зробити більш інтелектуальним прогрес
створення інформаційної системи і автоматизувати роботу особи, яка приймає рішення
Застосування мультиагентного підходу
Мультиагентні системи є новий напрям розвитку штучного інтелекту, яке
сформувалося на основі результатів досліджень в області розподілених комп'ютерних
систем, мережевих технологій вирішення проблем і паралельних обчислень [4].
Агентно-орієнтований підхід вже використовується при розподіленому рішення
складних завдань, реінжинірингу підприємств, електронному бізнесі, логістики, а також
моделюванні. При класифікації [5] виділяється два класи завдань:
1) завдання розподіленого управління і завдання планування досягнення цілей, в яких
агенти спільно вирішують поставлені проблеми, і необхідно забезпечення ефективного
способу кооперації їх діяльності;
2) локальні завдання, при вирішенні яких агенти використовують загальні, як правило,
обмежені ресурси.
Агент - це апаратна або програмна сутність, здатна діяти в інтересах досягнення
цілей, поставлених перед нею власником та\або користувачем [6]. Агенти описуються
низкою властивостей, які характеризують поняття агента. Зазвичай агент володіє набір такі
властивостей [4]:
- адаптивність: агент має здатність навчатися;
- автономність: агент працює як самостійна програма, ставлячи собі мети і виконуючи
дії для досягнення цих цілей;
- співпраця: агент може взаємодіяти з іншими агентами декількома способами,
наприклад, граючи роль постачальника / споживача інформації або одночасно обидві ці ролі;
- здатність до міркувань: агенти можуть володіти частковими знаннями або
механізмами виведення, наприклад, знаннями, як наводити дані з різних джерел до одного
виду. Агенти можуть спеціалізуватися на конкретну предметну область.
- комунікативність: агенти можуть спілкуватися з іншими агентами;
- мобільність: здатність до передачі коду агента з одного сервера на іншій.
Слід зазначити, що агенти можуть бути віднесені до наступних типів:
- реактивні;
- інтелектуальні;
- гібридні.
Реактивний агент приймають рішення на основі знань «ситуація-дія».
Інтелектуальний агент вирішує поставлені перед ним завдання, виходячи зі своїх цілей,
використовуючи загальні обмежені ресурси і знання про зовнішньому світі. Гібридний агент
поєднує в собі можливості перших двох.
Інтелектуальна мультиагентна система являє собою безліч інтелектуальних агентів,
розподілених в мережі. Вони відстежують необхідні дані і взаємодіють один з одним для
досягнення поставлених перед ними цілей. Можна виділити кілька важливих причин
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взаємодії агентів: сумісність цілей; відношення до ресурсів; необхідність залучення
відсутнього досвіду; взаємні зобов'язання [4].
З точки зору програмування, агенти являють собою по, яке здатне діяти самостійно
від імені користувача. При створенні мультиагентної системи може використовуватися
архітектура «клієнт-сервер». Залежно від поставленого завдання, можливі дві її реалізації.
Перша, «товстий клієнт - тонкий сервер» - серверна частина реалізує доступ до
ресурсів, а додатки знаходяться на комп'ютерах клієнтів.
Друга, «тонкий клієнт - товстий сервер »- в клієнтської частини реалізований тільки
інтерфейс, а сервер виконує всі інші завдання ПО.
Ведення програмних агентів в інформаційній системі дозволить, в деякій мірі,
спростити роботу користувачів, оскільки агенти зможуть відстежувати стану системи і
пропонувати певні рішення.
Також мультиагентний підхід може бути застосований при розробці розподілених
інформаційних систем. У цьому випадку кожен вузол системи є програмного агента зі своїми
ресурсами. їх кооперація забезпечує функціонування системи в цілому.
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Головним сьогоднішнім завданням стало виробництво компетентних людей – таких
людей, які були б здатні застосувати свої знання в умовах, що змінюються, і... чия основна
компетенція полягає в умінні включатися в постійне самонавчання впродовж усього життя.
Малколм Шепард Ноулз
В умовах сьогодення організація самостійної роботи студента (СРС) потребує значних
змін. Це, в першу чергу, пов’язано із вимушеним переходом закладів вищої освіти (ЗВО)
України з очної форми навчання на дистанційну. В умовах різноманітних викликів та вимог
сьогодення однією з особистісних якостей студента має бути здатність самостійно
поповнювати та оновлювати знання, а також здійснювати самостійний пошук необхідної
навчальної інформації та бути творчою особистістю. У межах організації СРС для цього
мають бути створені відповідні організаційно-педагогічні умови.
Після того, як було прийнято рішення про переведення студентської молоді на
дистанційне навчання, науково-педагогічні працівники (НПП) були вимушені створювати
нові організаційно-педагогічні умови для студентів та надавати нові рекомендації щодо
засвоєння доз навчальної інформації під час так званого надзвичайного віддаленого
навчання. Раніше студенти, в середньому, отримували 50% навчальної інформації в ході
аудиторних занять, а інші 50% залишались на самостійне опрацювання, але ці данні дещо
змінились, коли дистанційне навчання почало набирати обертів в Україні. Так, студенти
тепер опановують 50–70 % інформації самостійно та 30–50 % % вони отримують під час
онлайн навчальних занять. Проведені нами квітні-травні поточного року опитування
науково-педагогічних працівників, які є представниками різних ЗВО Харківського регіону
свідчать про те, що ця проблема постала через те, що деякі НПП не були готові проводити
свої заняття онлайн і студентам довелось самостійно опрацьовувати надані НПП навчальнонаукові джерела інформації. Завдяки інформаційним технологіям студенти почали більше
часу проводити в всесвітній мережі «Інтернет», аби знайти необхідний матеріал для
виконання певних завдань самостійної роботи. Самостійна робота студента набула великого
значення ще й через те, що студенти залишаються деколи сам на сам зі своїми проблемами та
питаннями, їм потрібно в два рази більше опановувати нову інформацію та вміти вправно це
робити, аби не заплутатись у потоці джерел інформації і не почати вивчати зовсім те, що
непотрібно. Аби цього уникнути, НПП необхідно створювати різні методичні рекомендації з
джерелами інформації, які мають бути у вільному доступі для кожного студента.
У контексті цього заслуговують на увагу правила, яких повинен дотримуватись
студент при виконанні самостійної роботи і поради щодо планування й організації часу,
необхідного для виконання цієї роботи. Вважаємо, що наявність в навчально-методичних
виданнях таких правил порад, настанов, рекомендацій сприятиме організації продуктивної
самостійної діяльності студентів. Звичайно, з приходом дистанційного навчання НПП
почали вводити нові методи та програми, які розвивають СРС і завдяки яким НПП може
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перевірити знання студента. Узагальнюючи представлені форми та види СРС, що
представлені у розглянутих нами виданнях [1–6], можна визначити серед них найбільш
поширені:
– опрацювання теоретичних основ навчальної дисципліни;
– підготовка виступу, доповіді, есе, проведення інтерактивних заходів тощо;
– підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських);
– виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни;
– виконання завдань пошуково-аналітичного характеру;
– самостійне опрацювання джерел інформації;
– підготовка до підсумкових контрольних випробувань.
У більшості видань головною формою самостійної роботи визначено опрацювання
інформації, яка надається у рекомендаціях, або яку треба шукати за посиланням у
пропонованих інформаційних джерелах. Суттєве місце приділяється виконанню
індивідуальних завдань у вигляді аналітичних записок, підготовки матеріалів для участі у
семінарі-дискусії або науковій студентській конференції, що забезпечує єдність самостійної
та науково-дослідної роботи студентів.
Виходячи з того, що людина істота соціальна, то звичайно, актуальним є ще й питання
взаємодії учасників освітнього процесу (НПП, студент) з питань організації, керівництва,
зворотного зв’язку під час самостійної роботи. Тут на нашу думку необхідно поєднати
зусилля педагогів та психологів. Якщо студент раціонально використовує свій час, то це
розглядається як запорука успішності виконання завдань самостійної роботи. Визначається,
що планування студентом власних дій щодо самостійної роботи залежить від таких
передумов: цілеспрямованість і раціональність виконання завдання самостійної роботи;
зосередженість всієї уваги на предметі навчання; вміння виокремлювати головне від
другорядного в самостійній роботі; вміння надавати пріоритети. Проте, багато студентів
зіткнулись з проблемами під час організації своєї самостійної роботи і досі деякі з них не в
змозі вправно оволодіти самостійною роботою. Не вміння розставляти пріоритети,
недоцільне використання часу, відволікання на зайві речі призводить до того, що СРС стає
його найпершою проблемою щодо засвоєння нового матеріалу. У таких випадах, звичайно,
студенти повинні самі опанувати принцип тайм-менджементу, але й НПП не повинні
залишатись осторонь та підключатись зі своєю підтримкою до студентів, аби вони не
залишались сам на сам зі своїми проблемами.
Виходячи з бачення існуючих проблем та протиріч нами було проведено анонімне
анкетування студентів, які здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні стосовно того,
якою вони вбачають організацію їхньої самостійної роботи з боку педагога та що хотіли б
змінити (удосконалити), а також чого їм бракує щодо більш якісної їхньої організації
самостійної роботи з навчальних дисциплін. Загалом було опитано 310 студентів.
На запитання анкети: «Чи має для Вас значення вміння НПП, яких залучено до
викладання дисципліни навчити Вас мислити?» значна частина опитаних відповіла «так» та
«більшою мірою так» – 83%.
На питання: «Чи має для Вас значення вміння НПП залучити кожного студента до
обговорення тієї чи іншої навчальної проблеми на семінарі?» студенти відповіли «так» та
«більшою мірою так» 70%. Це спонукає, на нашу думку, до того, що кожному семінарському
(практичному) заняттю передує СРС, і її необхідно організувати (створити ефективне
навчально-методичне забезпечення, визначити обсяг самостійної роботи, сформулювати
відповідні завдання та запитання, вибудувати траєкторію дій кожного студента, вибудувати
методику проведення заняття на основі активних та інтерактивних методів тощо) так, щоб
заняття проходило максимально ефективно з точки зору формування у студентів необхідних
та достатніх компетентностей в рамках теми заняття.
На запитання: «Яка форма проведення семінарських занять є на Вашу думку найбільш
ефективною?» вони відзначили «використання активних та інтерактивних методів навчання з
відповідної теми» та «розв’язання практичних завдань» – 59%. Також їх приваблює
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«підготовка доповідей та виступи студентів з питань семінару» – 32%. Тут мається на увазі
проєктна робота, вирішення кейсів, брейн-ринг та мозковий штурм.
Одне з питань анкети вимагало від студентів висловити свою задоволеність
рекомендованими джерелами інформації з циклу педагогічних дисциплін. Так, доступність
викладу навчального матеріалу ними оцінено на достатньому, високому та дуже високому
рівні всього 38%. Формування світогляду у студентів існуючими навчальними та навчальнометодичними виданнями «дуже низька» та «низька» – 79%. Звісно ж 21% становить
достатній рівень і вище. Це стосується, на нашу думку, окремих видань, або окремого змісту
певного видання. Розвиваючий ефект навчального матеріалу рекомендованих видань
студенти оцінили як низький та дуже низький – 91%. Це роздуми до питання творчих
завдань, вирішення проблемних ситуацій, створення проектів тощо. Спонукальномотиваційна складова навчально-пізнавальної діяльності студента також у виданнях
знаходиться на думку студентів на дуже низькому та низькому рівнях – 85%. Наявність
ілюстрацій (наочність) становить на думку 65% студентів на дуже низькому та низькому
рівнях. Наявність рекомендацій, роз’яснень, порад тощо становить 73% на дуже низькому та
низькому рівнях. Все зазначене спонукає на роздуми: «Якими мають бути навчальні та
навчально-методичні видання для самостійної позааудиторної (та не тільки) роботи
студентів?».
На питання «Чи має для Вас значення вміння НПП створити умови співпраці в
позааудиторній роботі на основі доброзичливого, діяльнісного, та компетентнісного
підходів?» студенти відповіли «так» та «більшою мірою так» – 88%. Це стосується питання:
«Як за відсутності НПП в позааудиторній роботі студента забезпечити надання йому якісної
методичної допомоги?».
Одне із питань анкети передбачало з’ясувати: «Що є принциповим для організації
Вашої самостійної роботи з навчальних дисциплін?». На нього 82% студентів відповіли –
вміння стимулювати пізнавальну активність та мотивувати студентську аудиторію, вільне
володіння змістом дисципліни та урахування особистісних якостей студентів.
На запитання: «Які з видів самостійної роботи з навчальних дисциплін Ви вважаєте
найбільш ефективними?» студенти відповіли, що найбільшою мірою ефективними вважають
виконання навчальних завдань у форматі проектної роботи – 34%, а також підготовка есе,
заповнення таблиць за зразком – 35%.
Цікавим є питання, що вимагало від студентів у довільній формі висловитись
стосовно труднощів, які вони відчувають при підготовці до семінарських занять. На основі
опрацьованих анкетних даних стосовно цього питання узагальнено відповіді зводяться до
такого:
– 26% респондентів стверджують, що труднощів в організації та проведенні
самостійної роботи не виникає;
– 38% студентів відзначають необхідність наявності якісного навчально-методичного
забезпечення;
– 22% студентів вважають за необхідне впровадження поряд з навчальнометодичними виданнями комп’ютерних програмних продуктів навчального та
самодіагностичного спрямування з наявними відеофрагментами, що сприятиме більш
якісному засвоєнню ними певної дози навчального матеріалу;
– 14% респондентів не погоджується з великою кількістю навчального матеріалу. На
їхню думку сучасний студент – це активна, цілеспрямована особистість, яка окрім навчання в
ЗВО має волонтерську діяльність, хобі, роботу. Поєднання навчальної діяльності з роботою
іноді викликає труднощі та на цій основі дизмотивацію студента.
На запитання: «Що б Ви змінили в організації СРС у першу чергу якби Ви були
НПП?» 35% студентів визначилися за покращення інформаційно-методичного забезпечення,
а решта студентів вважають за необхідне збільшення консультацій при підготовці до
семінарських занять – 26% та збільшення часу на підготовку до семінарських занять – 33%.
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Збільшення часу, з нашого практичного досвіду, пов’язане із завищеними обсягами завдань,
або не здатністю цієї частки студентів продуктивно самостійно працювати.
В рамках співбесід з питання організації СРС нами було з’ясовано, що ключовими для
студентської молоді є: чітка постановка завдань для самостійної роботи, визначення мети,
процесу і результату самостійної роботи, надання необхідних роз’яснень щодо вирішення
завдань самостійної роботи, можливого алгоритму їхніх дій з виконання завдань самостійної
роботи, а також визначення системи їхнього оцінювання з усіх складових за результатами
навчання, у тому числі й за результатами виконання завдань самостійної роботи.
На підставі співбесід з НПП та опитувань студентської молоді можемо стверджувати,
що, для нормального забезпечення самостійної роботи з певної навчальної дисципліни
студент повинен мати необхідну кількість відповідних навчально-методичних видань
достатньої якості, які, з одного боку, повинні мати відповідну змістовну (інформаційну)
складову навчальної дисципліни у відповідності з робочою програмою навчальної
дисципліни, а з іншого, за відсутністю НПП могли б надавати йому необхідну методичну
допомогу щодо засвоєння дисципліни та виконання різного роду індивідуальних завдань
(контрольних робіт і курсових робіт, проектів і т. п.). А результати анкетування мвають
сприяти визначенню пріоритетних напрямів реалізації компетентнісного підходу в
організації самостійної роботи студентів
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МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Кононец Наталія Василівна
д. пед. н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна, ORCID ID 0000-0002-4384-1198,
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Мирна Наталія Миколаївна
аспірантка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту ім. І. А. Зязюна
Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, Україна,
ORCID ID 0000-0001-8141-4958, nataliamirnaa@gmail.com
Нині у зв’язку з широкомасштабним упровадженням цифрових технологій в усі галузі
діяльності людини формування цифрової компетентності є актуальною проблемою розвитку
цифрового соціуму. Це зумовлює необхідність модернізації фахової підготовки й фахівців у
галузі екології. Водночас, упровадження цифрових технологій в освітній процес вищої
школи зумовлює потребу пошуку дидактичних умов формування цифрової компетентності
майбутніх екологів у процесі фахової підготовки.
Трактуючи цифрову компетентність майбутніх екологів як здатність до критичного
застосування цифрових технологій для створення, пошуку, аналізу, обробки, обміну
інформацією у межах виконання професійної діяльності, в публічному просторі та
приватному спілкуванні, виокремлюємо такі дидактичні умови її формування у процесі
фахової підготовки:

забезпечення належного рівня теоретичної та методичної підготовки
викладачів і студентів до використання цифрових технологій у процесі навчання
Критерії якості екологічної освіти докорінно змінюються – замість суми знань, освіта
повинна розвивати здатність до самонавчання, креативне мислення, підтримувати
інноваційну поведінку і мотиваційні структури студента, якому доведеться знаходити
адекватні відповіді на виклики економічного, соціокультурного, політичного, екологічного
середовища, яке швидко змінюється [3]. Іншими словами, важливим є те, щоб студент знав
та умів знаходити потрібну інформацію та застосовувати її у майбутній професійній
діяльності фахівця-еколога. Знати що шукати, де шукати, як шукати і що зробити із
знайденим – ось одна із основних цілей сучасного процесу фахової підготовки майбутніх
екологів.
У ході реалізації цих завдань навчальний процес у вищій школі повинен бути
радикальним чином трансформований для забезпечення індивідуалізації навчання засобами
цифрових технологій [2; 4; 5].
Безумовно, для успішної організації індивідуальної роботи студентів викладачі мають
володіти теоретичними та методичними засадами використання цифрових технологій у
навчальному процесі, використовувати електронні освітні ресурси (ЕОР) на лекційних,
семінарських, практичних заняттях, орієнтувати студентів на використання цифрових
технологій для підготовки до занять, знайомити студентів з ЕОР, які є у закладі вищої освіти
(інститутські репозитарії, електронні бібліотеки, ЕОР кафедри та авторські ЕОР), у мережі
Інтернет, крім того, викладачу необхідно володіти знаннями стосовно організації
індивідуальної роботи зі студентами з використанням цифрових технологій у цілому –
форми, методи, засоби навчання. Доцільно розробити методичні рекомендації як для
студентів, так і для викладачів по використанню ЕОР та по організації індивідуалізації
навчання засобами цифрових технологій.

посилення мотивації майбутніх екологів на самоосвіту, стимулювання
бажання працювати самостійно
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Для успішного процесу формування цифрової компетентності майбутніх екологів у
процесі фахової підготовки важливо зорієнтувати їх на здійснення індивідуалізації навчання
засобами ЕОР, на використання цифрових технологій. Відтак, студент у першу чергу
повинен мати велике бажання працювати самостійно, в основі якого можуть бути різні
мотиви, але досить потужні, які будуть спонукати студента до постійної праці, до отримання
бажаного результату.

комп’ютерна грамотність на рівні користувача
Такими навичками мають володіти і студенти, і викладачі. У першу чергу – це уміння
працювати із операційною системою Windows, системним програмним забезпеченням
(архіватори, антивірусні пакети), текстовим, табличним процесорами, уміння завантажувати
програми, переглядати відеофайли, презентації тощо.

розвиток навичок пошуку інформації та ефективної навігації у мережі
Інтернет
Викладачі та студенти мають уміти здійснювати навігацію у Інтернет (використання
гіперпосилань) та знаходити там будь-яку інформацію. Для цього необхідні уміння
використовувати браузери Internet Explorer, Mozilla Firefox, знання пошукових серверів;
уміння формулювати запити для пошуку інформації, використовувати логічні оператори для
пошуку; уміння використовувати тематичні каталоги для пошуку інформації, знати правила
поліпшення результатів пошуку. Також важливо знати правила написання адрес веб-сайтів.
Ці навички значно полегшать студенту індивідуальну роботу з використанням сучасних ЕОР
та цифрових технологій.

розвиток навичок роботи з освітніми ресурсами в Інтернеті: освітні портали,
освітні вебсайти, освітні вебквести
Викладачі та студенти мають бути ознайомлені із поширеними освітніми порталами,
вебсайтами та вебквестами, зокрема, екологічної тематики, уміти знаходити їх в Інтернеті.
Узагалі освітній вебсайт (або сайт) – це група взаємопов’язаних вебсторінок, які розміщені
на сервері організації чи приватної особи і присвячена освітній тематиці. Наприклад, сайти
навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, коледжів, інститутів, академій, університетів), основою
яких є педагогічна складова [4; 5]
Освітні вебквести – сторінки освітньої тематики на сайтах у мережі Інтернет, які
мають гіперпосилання на інші сторінки у мережі з даної тематики та передбачають
виконання міні-досліджень (завдань), пов’язаних із пошуком інформації в Інтернеті. При
чому сама сторінка оформляється як освітня, з відповідними цілями, задачами, очікуваними
результатами [1]. Освітні вебквести можуть бути автономними або входити у зміст
навчальних курсів, здебільшого, дистанційних. Вони органічно доповнюватимуть процес
фахової підготовки майбутніх екологів і слугуватимуть додатковим стимулом для
індивідуалізації навчання студентів, розширюючи їх кругозір та збагачуючи додатковими
знаннями.

розвиток навичок роботи з електронною поштою, чатами, форумами,
месенджерами
Нині викладачі й студенти мають уміти використовувати електронну пошту, вартує
уваги уміння реєструватися на форумах, чатах, здійснювати спілкування у них та мати
уявлення про відмінності цих видів переписки та спілкування. Доцільне (за наявності
спеціального програмного забезпечення на комп’ютерному девайсі) використання
месенджерів (Viber, Skype, Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat, Telegram та ін.).
Навички роботи з електронною поштою, чатами, форумами та месенджерами
допоможуть студенту та викладачу налагодити ефективний зворотній зв'язок, дозволять
організувати спілкування у режимах of- та on-line, забезпечити можливість мобільного
навчання (навчання з використанням мобільних пристроїв), використовуючи увесь спектр
дидактичних можливостей сучасних цифрових технологій [5].

розвиток навичок роботи з периферійними пристроями та носіями інформації
(принтери, сканери, флешкарти, вебкамери тощо)
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Процес формування цифрової компетентності майбутніх екологів під час фахової
підготовки неможливий без навичок роботи периферійними пристроями та носіями
інформації. Тож для ефективної індивідуалізації навчання засобами цифрових технологій
студенти та викладачі мають навчитися користуватися носіями інформації та периферійними
пристроями комп’ютера. ЕОР можна використовувати на робочих комп’ютерах студентів у
закладі вищої освіти, можна записати студенту на «флешку», розмістити «у хмарі» тощо для
того, щоб студент зміг використовувати ЕОР у будь-якому іншому зручному для нього місці.
Основи роботи з носіями інформації – запорука успішної індивідуалізації навчання, а також і
процесу формування цифрової компетентності майбутніх екологів під час фахової
підготовки.
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Pedagogical sciences
ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ
МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КОРОСТИШІВСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ
ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ
Кононко Микола Хомич
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка
Фольклор (народне мистецтво) – це своєрідний „підручник життя”, оскільки в ньому
сконцентрована і народна мудрість, і житейська філософія, і мораль, і засіб виховання
найкращих людських якостей.
Цінності музичного фольклору співпадають із виховними завданнями сучасного
суспільства, із процесами підготовки творчої особистості майбутнього вчителя. Державна
національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття) передбачає „…створення умов для
професійної свободи, творчого пошуку, ініціативи педагогів, прискорення суспільної
апробації, відбору і селекції педагогічних новацій” [1, с.44].
Музичний фольклор споконвіку був невід’ємною частиною життя українців.
Свідченням того є розмаїття жанрів та тематика народної музичної творчості: думи, балади,
пісні про кохання і родинне життя, колискові, коломийки, жартівливі, пісні-таночки й
приспівки до них, козацькі, чумацькі, рекрутські, пісні про панщину, пісні неволі й боротьби.
Український фольклорист, композитор Ф.Колесса вважав, що з усіх галузей народної
творчості найбільш характерною для духу українсьго народу є його народна музика.
«Український народ, обдарований вже від природи тонким музичним почуттям і
незвичайною співолюбністю, виливає у музиці свою сердечну, з глибин душі пливучу
сповідь» [2, с.248].
Виховання на основі цінностей фольклору є важливим, оскільки «виховання – це
насамперед «вбрання в себе» кожною особистістю культури рідного народу, що допомагає
передачі, освоєнню і творчому використанню нинішнім поколінням, досвіду попередніх
поколінь, забезпечує продовження у віках культурно-історичних традицій батьків, творить з
вихованця людину даної епохи, вводить її у сферу загальнолюдських цінностей» [3, с.399].
Тому на заняттях із музичних дисциплін особливу роль відводимо народній музиці,
яка несе в собі відбиток історичної долі, національної свідомості, що є найважливішою і
найглибиннішою ознакою за природою культури особистості. Вона має силу впливати на
індивідуальний результат опанування культурних цінностей суспільства.
Тим паче, не можемо ігнорувати факт у питаннях оцінного ставлення частини молоді
до первинного джерела – народної музики. Нерозуміння, небажання слухати, а часом
пасивне ставлення до української народної пісні – усе це зафіксовано в результатах
анкетування, яке проводили наші студенти не тільки в школах під час проходження
практики, а й серед студентів коледжу.
Зазначимо, що наявність знань пісенної фольклористики може стати реальним
показником освіченості сучасної молодої людини, майбутнього педагога. Визначаючи рівні
сформованості національного світогляду майбутніх учителів початкових класів засобами
кращих зразків народного мистецтва, ми враховуємо перелічені нижче критерії, а саме:
ступінь розвиненості художньо-творчих, педагогічних, методичних, комунікативних умінь
відповідно до світоглядної зрілості студентів; адекватність навчально-виховної діяльності
майбутніх учителів початкових класів національним світоглядним уявленням, поглядам,
ідеалам, переконанням; світоглядна орієнтація музично-виконавської діяльності майбутніх
учителів на основі музичного фольклору.
Високий рівень характеризується стійким позитивним ставленням до світоглядного
змісту українського фольклорного мистецтва, розвиненістю мотивів та пізнавальних
інтересів у цій сфері. Такі студенти, а їх більшість, володіють у певному обсязі знаннями про
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методику та практику використання українського фольклорного мистецтва в початковій
школі.
Середній рівень характеризуємо наявністю у студентів переважно позитивного
ставлення до українського фольклорного мистецтва. Проте загалом вони дещо поверхнево
володіють знаннями про національну складову та системність кругозору поглядів людини.
Обсяг та якість теоретичної підготовки таких студентів в цілому дозволяє ім. розуміти зміст
фольклорно – музичних цінностей українського народу, але під час виконання навчальних
завдань, теоретичному аналізі українських народних пісень відчувається формальність
особистісних оцінних суджень.
Низький рівень характеризується формальним ставленням до українського
фольклорно-етнографічного мистецтва. Їх мало, але вони є. Це пояснюється недостатньою
розвиненістю мотивів та пізнавальних інтересів.
Ось чому доцільність залучення національної фольклорної спадщини можна
правомірно вважати не тільки правильним, а й конче необхідним у часі.
Ознайомлюючи студентів із народним календарем, ми фактично знайомимося з
практичним ігровим фольклором, а саме: зимовий цикл пісень про святого Миколая, колядки
та щедрівки, вертеп-сценічне дійство, веснянки, гаївки та великодні пісні, різноманітні за
характером зажинкові, жниварські та обжинкові, літньо-осінні пісні, дитячі лічилки,
українські народні пісні з елементами гри.
Ми не можемо не наголосити на цінність історичних пісень, танців, маршів.
Українські народні пісні „Гей, там на горі, Січ іде”, „Козацька слава”, „Ой на горі та
женці жнуть”, „Засвистали козаченьки”.
Українські народні танці: Гопак, Метелиця, Козачок, Коло, Аркан, Плескач.
Запорізький марш.
Сприймаючи народний зразок у першоджерелі, (а саме такий підхід ми визнаємо
найціннішим), студент автоматично долучається до вікопомних духовних цінностей. Зразки
народного пісенного мистецтва, що використовуються в роботі нашими викладачами
музики, стають надбанням власного досвіду вихованців, прилучаючи студентів до
особливого світу художньої реальності, збагачують їх глибинними знаннями про народ, його
історію, шляхи розвитку тощо.
Як ми бачимо, педагогічна діяльність членів циклової комісії в коледжі направлена не
лише на пропаганду та доцільність використання пісенних першоджерел у навчальному
процесі, а й на те, щоб поєднувати у своїй роботі народну пісенність із сучасними формами
музичного виховання. Використання на практиці саме таких „поєднаних” прийомів сприяє
вихованню майбутнього вчителя народною піснею без „примусу й насильства”. А це вимагає
вироблення особливих підходів у роботі, оскільки зміна стереотипу, ставлення сучасної
молоді до прадавньої пісні може відбутися лише за умови переведення студентів з позиції
об’єктів, які лише сприймають та запам’ятовують, до позиції суб’єктів, які активно
включаються у визначений об’єм роботи (ознайомлення, аналіз, вивчення та виконання
пісень). Ставши суб’єктом діяльності, студенти мають можливість розмірковувати,
висловлювати власні судження, робити висновки, залишаючи по собі реальні як
індивідуальні, так і колективні результати (маємо на увазі і ансамблевий, і сольний, і
хоровий спів та гру на музичних інструментах). Основною умовою розвитку сприймання та
виконання музики є правильний підбір музичних творів як за художніми якостями, так і за
змістом.
Основною умовою розвитку сприймання та виховання є правильний підбір музичних
творів як за художніми якостями, так і за змістом.
Ми пропонуємо і вивчаємо твори видатних українських композиторів М.Лисенка,
Я.Степового, А.Кос-Анатольського, С.Людкевича, Ф. Колесси, які сприймаються студентами
особливо тепло. Чарівні звуки мелодій торкаються струн юних душ, наповнюють їх
любов’ю, і немає сумніву, що душі їхні стануть більш просвітленими і збагатяться
національною одухотвореністю.
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Таким чином, можна стверджувати, що створені відповідні умови формування
особистісної національно-спрямованої орієнтації студентів педагогічного фахового коледжу
засобами українського музичного фольклору сприяють розвитку музичних, естетичних
смаків та емоційно-пізнавального сприйняття цінностей музичного мистецтва, а також
стимулюють міру індивідуальних виявів майбутніх вчителів початкових класів у
різнобічному осягненні національного музичного мистецтва.
Подальша перспектива полягає у розробці педагогічної моделі для формування
теоретичних знань майбутніх учителів на основі українського музичного фольклору. Загалом
же розробка теорії і методики мистецького навчання – надзвичайно важливий напрям
модернізації сучасної музичної педагогіки і потребує подальших новітніх засобів, підходів та
перспективних інтерактивних технологій.
Список літератури:
1. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга,
1994. – 44 с.
2. Колесса Ф. Музикознавчі праці / Ф.Колесса; підг. до друку, вступ С.Й. Грици. – К.:
Наукова думка, 1970. – 248 с.
3. Педагогіка вищої школи: навч . посіб. / З.Н . Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова
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РИСУНОК, ЯК ОСНОВА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Коншина Олена Михайлівна
старший викладач кафедри рисунка, живопису та архітектурної графіки
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Архітектурно-художній інститут
Рисунок є основою образотворчого мистецтва і одним з його видів. Не можна уявити
навчання живопису, станкової графіці, скульптурі чи декоративно-прикладному мистецтву
без навчання мистецтву рисунка. Сама приналежність рисунка до образотворчого мистецтва
вказує на його творчу сутність і на необхідність мати здібності до такого роду діяльності.
Тому розглядаємо курс навчального рисунка як навчально-творчий. Він покликаний закласти
основи розуміння рисунка як мистецтва і розвинути творчі здібності майбутніх фахівців, а
також дати основи образотворчої грамоти і методики створення реалістичного зображення.
Викладання рисунка в ОДАБА АХІ, втілює кращі традиції академічної системи освіти.
Навчальний академічний рисунок завжди розглядали як навчальну дисципліну, що розкриває
принципи побудови реалістичного зображення на площині і що дає майбутнім студентамархітекторам культуру, знання, вміння, навички, необхідні для самостійної творчої роботи.
Щоб зрозуміти шляхи розвитку та становлення творчої особистості, знайти раціональну
методику навчання мистецтва рисунка, потрібно з'ясувати закономірності навчально-творчої
діяльності студентів на заняттях академічного рисунка. Що є творчість для студентів під час
зображення з натури? Які є можливості академічного рисунка для розвитку їх творчих
здібностей? Ось питання, на які хотілося б, перш за все, знайти відповіді. Таким чином, в
центрі нашої уваги знаходиться проблема співвідношення навчання та творчості на заняттях
академічним рисунком. На те, що між навчальним і творчим рисунком існує зв'язок,
вказували багато дослідників. Цікаво з цього питання думка проф. М.М. Ростовцева
«Рисование – это сложный творческий процесс, имеющий свою структуру и единое
непрерывное развитие… Условными с сугубо педагогических позиций являются и наши
рассуждения об учебном и творческом рисовании. В действительности же и учебный, и
творческий рисунок заключают в себе творческие процессы; они различаются между собой
только по характеру и степени активности. Более того, часто в учебном рисунке творческий
потенциал оказывается намного выше, чем в творческом рисунке» [3].
Складність навчання академічному рисунку полягає в єдності і протиріччі навчальних
і творчих завдань. В ході зображення вони безпосередньо впливають один на одного.
Розділити навчальну та творчу діяльність під час створення зображення неможливо, бо
творчість - складова частина навчання і одночасно її результат. Зрозуміло, між академічним
рисунком і творчим рисунком студента-архітектора існують відмінності, але при більш
глибокому аналізі виявляється, що між ними більше спільного, ніж відмінного. Форма і
закони побудови зображення в принципі одні й ті ж. Композиція, образотворчі особливості
матеріалу, основа - все це ми знаходимо в навчальних рисунках. Різниця ж полягає в
виразності самого зображення, в рівні осягнення художнього образу, в досягненні
досконалості і витонченості виконання. Таким чином, творчий рисунок є логічним
продовженням процесу розвитку навчального академічного рисунка. В тому і в іншому
випадках зображення є одночасно і пізнавальним, і творчим процесом. Надзавдання одне створення художнього образу, але в творчій діяльності архітектора воно виступає більш
рельєфно, йому підпорядковуються всі елементи і етапи створення зображення, без
образного рішення рисунок для архітектора не має сенсу. Зрозуміло, ми допускаємо
існування таких зарисовок при вивченні, підготовчих та інших рисунків і начерків у
студентів-архітекторів, в яких вони остаточно з'ясовують для себе окремі елементи
структури художнього твору. Але це все допоміжний матеріал, творча лабораторія, де
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формується і проходить перевірку образ у свідомості студентів-архітекторів на рівні подання
остаточного варіанту. Академічне зображення передбачає єдність рішення навчальних і
творчих завдань. Процес зображення завжди пов'язаний з оцінкою того, що зображується.
Неможливо ізолювати сприйняття, мислення, прийняття будь-яких рішень від емоцій і
почуттів. Лише тільки по деякому переважанню навчально-аналітичного або емоційновиразного характеру діяльності ми умовно поділяємо зображення на навчальне і творче, бо у
всіх рисунках притаманні і пізнавально-аналітичні, і емоційно-виразні моменти. Психологи і
педагоги вважають, що розвиток творчих здібностей і зростання творчої активності найбільш
результативні в процесі навчання, оскільки сама діяльність в ході навчання носить
пізнавально-творчий характер. Всі етапи художнього освоєння діяльності під час зображення
з натури взаємопов'язані і мають явно виражений творчий характер. Однак навчальна
програма з рисунку розчленовує загальний шлях осягнення художнього образу на окремі
етапи і висуває вузькоспеціальні вимоги до рисунків різного призначення.
Розглядаючи процес зображення як особливу форму відображення дійсності, можна
припустити, що студенти проходять той самий шлях формування графічного художнього
образу, що і архітектори з досвідом. Але, спостерігаючи за роботою студентів і порівнюючи
їх підхід до зображення з творчим процесом зрілого архітектора, ми знаходимо, що
навчально-творча діяльність студентів відрізняється від творчої роботи досвідченого
архітектора. Процес розвитку творчої діяльності студентів має свої особливості, обумовлені
багато в чому цільовою установкою педагога на вивчення окремих елементів натури або
розвиток умінь, навичок зображення. Деякі викладачі висувають на перший план окремі
елементи освоєння художнього образу, інші - мають на меті розвинути у студентів певні
навички побудови зображення або технічні вміння. Ставлячи чисто навчальні завдання на
заняттях академічним рисунком, педагоги не завжди пояснюють значення і місце того або
іншого прийому, навички в загальній структурі побудови художнього образу. Тим часом,
окремі завдання на творче освоєння навчальної постановки і створення художнього образу в
рисунку програмою не передбачені. Таким чином, за роки навчання на факультеті у деяких
студентів складається уявлення про рисунок як про чисто навчальну, аналітичну діяльность,
а не як творчу. Якщо врахувати невисокий рівень професійної підготовки студентів, що
надходять в архітектурно-художній інститут, то логіка побудови навчальної програми стає
цілком виправданою. Але це завдання не вузу, а художньої школи, училища. Тому вступити
в художні інститути абітурієнти, які не мають спеціальної художньої освіти (за рідкісним
винятком), не можуть.
Виходячи із завдань навчально-творчого зображення і загальних закономірностей
художнього образу, можна відзначити чотири моменти, що містять творче начало в роботі
студентів:
1. Активне сприйняття натури з метою її зображення. Активне означає зацікавлене, чи
не байдуже спостереження і вивчення предмета зображення, що супроводжується
емоційними переживаннями;
2. Глибокий аналіз естетичних якостей і конструктивної будови. Прагнення до
гармонії в побудові форм, відповідно спільних та власних. Визначення головних і
супідрядних деталей;
3. Прагнення до створення повноцінного способу подання у свідомості, придатного
для графічного зображення;
4. Зображення за певною методикою з використанням наукових основ образотворчого
мистецтва і виразних можливостей графічних матеріалів.
Всі ці моменти мають безпосереднє відношення до творчої діяльності студентів під
час академічного зображення з натури і в сукупності надають зображенню художню
виразність. Найважливішим механізмом, що стимулює навчально-творчу діяльність
студентів і розвиток їх здібностей, є установка навчального процесу на створення виразного
зображення, а в підсумку - на художній образ.
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Орієнтація академічного рисунка на образне рішення натурної постановки завжди
була відмінною рисою академій. З моменту їх виникнення як універсальної школи
професійної підготовки архітекторів установка на образність була присутня практично
завжди. Спочатку - це образ на рівні наслідування природи, потім - образ-ідеал в епоху
класицизму, принцип типізації образу в епоху Просвітництва, в дореволюційній російській
академії - правка натурних «штудий «по антикам»», в Московському училищі живопису,
скульптури та архітектури, а також у Мюнхенській академії часів її розквіту - орієнтація на
образ-тип, за радянських часів - це кілька театралізований, але як і раніше соціальний (або
психологічний) образ-тип.
Орієнтація навчального процесу на ціннісні категорії мистецтва, в даному випадку на
образ, і є спроба створити проблемно-творчу ситуацію, коли студент (учень, вихованець)
повинен знаходити нестандартні рішення і творчо використовувати наявні у нього в
розпорядженні кошти для вираження художнього образу. Неважливо, що в старій академії це
був «абстрактний» образ, часом ідеалізований, який не має відношення до сучасності.
Важливо, що сам процес навчання будувався за образом і подобою творчої діяльності в
мистецтві. Вирішуючи проблемно-творчі завдання, студенти включають в роботу мислення і
уяву, поповнюють знання та оволодівають різними способами зображення. Саме в ході такої
діяльності вміння і навички є передумовою, важливою умовою для розвитку творчих
здібностей. Та й самі вони з елементарних «повторень руху руки» перетворюються в
мистецтво створення виразного зображення. Індивідуальний підхід, введення нових
образотворчих матеріалів, оновлення самої образотворчої мови і кордонів умовного аспекту
шкільних правил розширюють можливості творчого освоєння і перетворення натури.
Список літератури:
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Інновації на сучасному етапі розвитку економіки стають головним засобом
збереження конкурентоспроможності підприємств. Інноваційна діяльність підприємств
здійснює вирішальний вплив на виробництво, так як нововведення забезпечують
максимально можливий прогресивний вплив на виробництво. Інноваційна діяльність
супроводжується інноваційним процесом. У світовій економічній літературі немає
однозначного визначення понять «інноваційна діяльність» та «інноваційний процес», так як
вони перебувають у постійному розвитку і доповнюються деякими аспектами, які
враховують особливості економічного розвитку країни. Потреба в подальшому
обґрунтуванні теоретичних основ інноваційної діяльності та інноваційного процесу
підприємств набувають особливої актуальності.
Інновації
є
головним
засобом
забезпечення
економічного
зростання
конкурентоспроможності та фінансової стабільності будь-якого підприємства. У науковій
літературі найчастіше виділяють три основні підходи до визначення сутності інновацій, у
яких це поняття трактується як результат, процес та зміни . Незважаючи на різні підходи до
трактування терміну «інновація», усі визначення об’єднує позиція, згідно з якою інновації
пов’язані з якісними змінами, спрямованими на створення нового товару, технології,
процесу. Водночас багатьом визначенням бракує посилання на те, що нові якісні або
вдосконалені продукти праці стають інноваціями лише за умови їх споживання, практичного
застосування, тобто вони мають сенс, якщо супроводжуються певним ефектом. Розроблення,
освоєння, підготовка, контроль та обґрунтування інновацій відбувається в процесі
інноваційної діяльності.
У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай
важливими завданнями є збереження промислового комплексу, проблема підвищення
ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств набуває принципового
значення, оскільки її вирішення дасть змогу перейти до створення і використання технологій
більш високого рівня. Економіка України й далі залишається несприйнятливою до
науковотехнічних нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та
слабке фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок.
Саме активізація інноваційної діяльності наукової і виробничої сфер є важливим завданням
та умовою становлення економічної незалежності України. Очевидним і зрозумілим є те, що
вирішення проблем активізації інноваційної діяльності підприємств – головна запорука
здійснення успішних ринкових реформ. Крім того, досвід розвинутих країн свідчить, що
вихід з економічної кризи неможливий без активізації інноваційної діяльності [1].
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Вивчення проблем інноваційної діяльності, започатковане Й. Шумпетером,
здійснювали Дж. Брайт та його послідовники. Нині ця проблема вилилася у “бурхливий
потік досліджень” таких вчених, як В. Александрова, А. Амоша,, А. Бодюк, А. Власова, Л.
Водачек, О. Водачкова, В. Геєць, Н. Гончарова, С.М. Ілляшенка, Н.В. Краснокутської, А.А.
Пересади, С.Ф. Покропивного, Р.А. Фатхутдінова, та інших. Багато питань, зокрема щодо
сутності понять «інновація» та «інноваційна діяльність», залишаються дискусійними та
потребують подальших досліджень.
Інноваційна діяльність підприємств тісно пов'язана з функціонуванням економіки
держави і тому повинна враховувати відповідні законодавчі та інші нормативно-правові
акти. Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», інноваційна діяльність –
діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і
послуг [2].
Інноваційна діяльність підприємства являє собою комплексний процес створення,
використання і розповсюдження нововведень з метою отримання конкурентних переваг та
збільшення прибутковості свого виробництва. В ринковій економіці інноваційна діяльність
підприємств - один із найсуттєвіших вагомих чинників, які дозволяють підприємству
посідати стійкі ринкові позиції і отримувати перевагу над конкурентами в тій галузі, яка є
сферою комерційних інтересів даного підприємства.
У працях Р.А. Фатхутдінова інноваційна діяльність розуміється як діяльність,
спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок
для розширення й відновлення номенклатури та поліпшення якості продукції, що
випускається (товарів, послуг), удосконалювання технології їхнього виготовлення з
наступним упровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому й закордонному
ринках [3].
Можна погодитися з думкою М.П. Денисенко та Я.В. Риженко, що інноваційна
діяльність пов’язана з перетворенням наукових досліджень і розробок, а також винаходів та
відкриттів у новий продукт, або новий технологічний процес, що впроваджуються у
виробничий процес [4].
Сутність інноваційної стратегії підприємства полягає в тому, що ефективний розвиток
підприємства пов'язаний з отриманням переваги над конкурентами і збільшенням прибутку
не стільки за рахунок маніпуляції цінами, скільки шляхом постійного оновлення
номенклатури виробів та розширення напрямів діяльності підприємства.
В ринковій економіці перевагу отримують ті підприємства, які швидко й активно
освоюють нововведення. Це дозволяє їм розширити ринки збуту своєї продукції, завоювати
нові сегменти ринку, а в разі освоєння принципово нових нововведень - тимчасово зайняти
домінуюче положення на ринку нової продукції, що безпосередньо пов'язано з можливістю
отримання підприємством значно більших прибутків.
Важливим етапом вивчення нововведень є їх класифікація за низкою певних ознак.
Світ інновацій дуже різноманітний. їх комплексний характер і багатогранність використання
потребують розроблення класифікатора інновацій, який дасть змогу не тільки усвідомити їх
роль у розвитку людства, а й передусім: оцінити спрямованість і ефективність інноваційного
процесу; визначити перспективність майбутніх нововведень; створити економічні механізми
й організаційні форми управління інноваційною діяльністю залежно від типу інновацій[5].
Сьогодні актуальним питанням постає щодо інноваційної підприємницької діяльності.
Це особливий процес організації господарювання, який оснований на постійному пошуку
нових можливостей покращення технологічних факторів виробництва. Вона пов'язана з
готовністю підприємницької структури (фізичної або юридичної особи) брати на себе весь
ризик по здійсненню нового проекта або покращенню існуючого, а також виникаючу при
цьому фінансову, моральну і соціальну відповідальність.
У загальному вигляді інноваційну підприємницьку діяльність можна визначити як
суспільний технічний економічний процес, що приводить до створення кращих за своїми
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властивостями товарів (продукції, послуг) і технологій шляхом практичного використання
нововведень.
Необхідність організації інноваційної підприємницької діяльності обумовлена:
потребами підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; збільшенням затрат і
погіршенням економічних показників підприємств; швидким моральним старінням техніки і
технології; важливістю і економічною доцільністю посилення інтенсивних факторів
розвитку виробництва, на основі використання досягнень науково-технічного прогресу у всіх
сферах економічної діяльності [6].
У перспективі вимальовується тенденція до збільшення частки України у науковотехнічному розвитку серед країн Європи. Проте варто наголосити, що це стане можливим за
умов пожвавлення інноваційної діяльності на всіх рівнях економічної системи.
Проблема ефективного економічного розвитку на основі інноваційних розробок в
Україні є надзвичайно актуальною, оскільки активізація інноваційної діяльності могла б
стати рушійною силою забезпечення розвитку промислових підприємств через
удосконалення існуючих виробничих процесів, підвищення ефективності всіх аспектів
виробничої та господарської діяльності, виявлення нових перспективних форм і напрямів
ведення бізнесу.
На сьогодні інноваційна діяльність перетворилася на один із найважливіших чинників
ефективного функціонування та розвитку підприємств в умовах ринку. На нашу думку цю
діяльність необхідно постійно удосконалювати. Відповідно до об’єктивних вимог ринку вона
повинна базуватися на чітко окресленій політиці, досконалій методиці запровадження
нововведень та оцінюванні їх результативності. Саме тому оновлення в ринковому
середовищі є нормою, а не винятком із правил, а інновації для підприємства повинні стати не
лише неперервним, а й ефективно керованим процесом [7].
Характерною рисою будь-якої інноваційної діяльності виступає виявлення
інноваційних ідей і реалізація закладеного в них потенціалу. Виходячи з цього, інноваційну
діяльність можна охарактеризувати як комплекс заходів, спрямований на практичне
використання наукових, науково-технологічних результатів наявного інтелектуального
потенціалу з метою створення нового або вдосконаленого продукту, технологічного процесу,
методів організації виробництва, праці, організаційної структури та систем управління. З
метою ефективного функціонування та розвитку вітчизняним підприємствам необхідно
активізувати свою інноваційну діяльність. Активізація такої діяльності передбачає
інтеграцію в сучасні умови ефективного розвитку інноваційного ринку та підтримання
високого рівня конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках шляхом
постійного впровадження технічних і технологічних новинок, що дають змогу в
майбутньому забезпечити формування інноваційної стратегії розвитку підприємств [8].
Можна узагальнити, що сьогодні в Україні існують наступні проблеми, що стримують
розвиток інноваційної активності вітчизняних підприємств [9]:
- відсутність системності у здійснюваних державою заходах щодо реалізації
інноваційного потенціалу національної економіки;
- державне управління інноваційної діяльності здійснюється без чітко
сформульованої стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку, послідовної та
виваженої зовнішньої та внутрішньої економічної політики;
- державне управління інноваційною діяльністю забезпечується за галузевим
принципом;
- нескоординованість дій суб’єктів інноваційної діяльності;
- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень та
впровадження інноваційних розробок;
Отже, інноваційні процеси впливають на розвиток економіки, а високий рівень
розвинутої економіки сприяє швидкому й ефективному впровадженню у виробництво
інноваційних процесів. У сучасних умовах українським компаніям необхідно переходити на
шлях інноваційного розвитку, генерувати та впроваджувати нові інновації. Для подолання
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цих бар’єрів було запропоновано нові, сучасні принципи. Їхнє комплексне використання
дозволить компаніям ефективно використовувати та впроваджувати вже розроблені інновації
та створювати такі, які відповідатимуть сучасним тенденціям наукового розвитку.
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Other professional sciences
ПОКРАЩЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Король О.Ю.
викладач ІІ кваліфікаційної категорії кафедри харчових технологій
Київського кооперативного інституту бізнесу і права
Олефіренко М.В.
старший викладач вищої кваліфікаційної категорії кафедри харчових технологій
Київського кооперативного інституту бізнесу і права
Для забезпечення підтримки рівня продажів та конкурентоспроможності продукція
повинна відповідати вимогам замовника або запитам споживачів. Ці вимоги зазвичай
включають у нормативно-технічну документацію. Проте не завжди технічні умови є
гарантією задоволення всіх вимог споживача. На підприємстві повинна діяти ефективна
система забезпечення якості продукції або послуг [1]. За безпечність та якість харчових
продуктів відповідає Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів». Згідно із цим Законом, безпечний харчовий продукт – харчовий
продукт, який не справляє шкідливого впливу на здоров’я людини та є придатним для
споживання. В Україні якість і безпечність продуктів харчування є питанням, яке хвилює не
лише спеціалістів, а й населення. Кожен рік на ринку з’являється не одна сотня нових
продуктів харчування, інформація про які повинна доводитися у повному обсязі [3].
Важливими факторами у забезпеченні безпечності харчових продуктів для організму людини
є: 1) відповідність складників харчового продукту вимогам, встановленим відповідною
нормативно-технічною документацією; 2) забезпечення безпечності харчового продукту
можливе лише шляхом закріплення відповідних умов у нормативно-технічній документації
стосовно кожного виду харчового продукту [2]. З огляду на це, питання забезпечення
виробництва безпечних харчових продуктів та продовольчої сировини зумовлюють їх
належну правову регламентацію та встановлення низки законодавчих вимог щодо них.
Сьогодні пріоритетними завданнями держави у сфері організації та підтримки
раціонального харчування населення є: інформування про склад і безпечність харчових
продуктів; задоволення потреб споживачів у повноцінному та безпечному харчуванні;
забезпечення доступності харчових продуктів у достатній кількості й асортименті для кожної
людини.
Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»
встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові
продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян та задоволення їх
соціальних та економічних інтересів. Він зобов’язує виробників надавати в етикетках повну
інформацію про товар і запроваджує відповідальність за введення споживача в оману [4].
Українським споживачам новий закон про етикетки надасть можливість позиватися до
виробників у разі невідповідності складу та опису, як це прийнято у Європі, а також покупці
зможуть більше довіряти маркуванню, тому що за інформаційну фальсифікацію виробник
повинен буде сплатити штраф у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.
Вирішення проблеми безпечності та якості харчових продуктів можливо за рахунок
інформування населення щодо прав споживачів, а також обов’язків виробників. Це дасть
можливість зменшити потрапляння на споживчий ринок України не якісних харчових
продуктів.
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The filtering process is very common in the food industry. For example, in sugar beet
production, filtration is used to separate the precipitate from the saturation juices, for purify the
syrups and for separate the massecuite to obtain crystalline sugar. In brewing, filtration is used for
separate the wort from the meal and to clarify the beer. This process is widely used in yeast, wine,
distillery, fruit juice and fermentation industries [1-3]. For the intended purpose, the filtering
process can be purification or product. In the first case, value has a filtrate in the second - a
precipitate.
Sugar syrup used for soft drinks mainly is cane sugar with 60° - 68° brix and at a filtration
temperature of 70° - 85°C. The quality of sugar syrup differs widely depending on its origin and
refining process.
Before talking about the nutch-filter themselves it’s important to talk about what is being
removed in the process. Filtering removes the suspended solids (commonly called sugar sand) that
form during the boiling of sap into syrup. Sugar sand is a broad term used that is used to describe
anything suspended in syrup and needs to be filtered out.
Sugar sand is made of calcium salts of malic acid although there are many other minerals
present in lower concentrations. The volume of sugar sand is variable from location to location as
well as within a season. Sugar sand forms when the concentration of minerals reaches a saturation
point in the syrup and precipitates out of solution.
Typically the hardest syrup to filter is at the end of the season, when the sugar sand has
taken on a soft, oily type consistency.
Syrup temperature is critically important to successful filtering. Syrup must be hot if it is to
have a chance at moving through a cloth filter. For this reason, filtering syrup directly from the
evaporator or some other heated container is very important. It also means that keeping syrup in the
filter from cooling off rapidly is also important.
Filter tanks with covers can help to retain syrup heat and extend the time needed before
cleaning a given filter.
If the syrup density is correct and this syrup stays warm when filtered then experiment will
give the best results. The reheating the syrup can lead to the formation of additional sugar and then
another round of filtration is needed.
Despite the widespread use in the practice, the theoretical aspects of process filtration of
sugar syrup are not yet sufficiently investigated, although there are too many calculated equations
for its characterization. Often, they are based on erroneous views and assumptions.
Modelling and simulation are inseparable procedures that include the complex activities
associated with the construction of models representing real processes, and experimentation with
the models to obtain data on the behaviour of the system being modelled [4-6]. This paper shows
how an objected-oriented modelling language can be used to build the simulation model of an
industrial production process. The selected case of study is an essential part of a sugar factory.
The objective of this research is to build a model of the sugar syrup filtration.
The k-ɛ turbulence model with standard settings was chosen for realization modeling
process of the sugar syrup filtration. This model is well suited for solving problems of external flow
around bodies with complex geometric shape. The buffer layer isn't modeled, at-walls functions are
used for calculate the speed near the wall. Due to the fast convergence and relatively low
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requirements for the amount of memory k-ε model is very popular in solving such problems. The
simulating the k-ε approach of the turbulence model is realize in two additional equations: for
calculating the kinetic energy of turbulence k (1) and the rate dissipation of the kinetic energy ε (2).
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The problem of distinguishing materials by dispersion and particle shape, and, consequently,
by the hydraulic resistance of the layer is the main difficulty in constructing a mathematical model.
There are usually two cases: 1) the layer consists of solid particles with low porosity and 2) the
porosity of the particles that make up the large layer (sorbents). In the first case, the main hydraulic
characteristics of the layer are the porosity and specific surface of the particles, and in the second the sorption capacity is the determining factor, which determined by the inner surface of the
particles. In this research we used the first option.
The visualization of the velocity field distribution (fig.1) and pressure drop (fig.2) in the
form of contour and vector quantities (fig.3) were obtained as a simulation result.

The visualization of the velocity field distribution and pressure drop in the form of contour
and vector quantities were obtained as a simulation result. The pressure differences values from the
flow rate at different heights of the sediment layer were determined. The model adequacy was
evaluated by comparing the results between numerical and physical experiments. The measurement
error ranges from 1.6% to 7%.
From these results it can be concluded that the developed model can be used to model the
process of filtering sugar syrup.
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Костюк Сергій Олександрович
магістр 1 року навчання
факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
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Зазвичай для створення віддаленої системи відеоспостереження використовують
хмарні сервіси виробників систем відеоспостереження, або ж уже готове VPN з'єднання на
базі серверів (Linux або Windows). При відсутності повноцінних VPN серверів, з метою
економії фінансів і часу можна налаштувати віртуальий канал на базі маршрутизаторів
mikrotik.
Існують 2 принципово різних рішення для організації з'єднань між двома
маршрутизаторами і зовнішніми абонентами:
Створення l2 тунелю типу site-to-site за допомогою EOIP Tunnel. Найпростіший
і швидкий спосіб об'єднати два мікротіка. Якщо не буде використано шифрування, то
вийдуть найшвидші vpn підключення. Необхідні виділені білі ip адреси на обох пристроях.
Такі сполуки використовують для об'єднання офісів або філій по vpn. У загальному випадку
не працює через NAT. Сюди так само додамо GRE Tunnel, хоча він працює в l3 і
використовує маршрутизацію, але працює так само за принципом site-to-site.
VPN з'єднання рівня l3 на технології Клієнт-Сервер, типу PPTP, L2TP, SSTP,
OpenVPN. Такі сполуки використовуються як для об'єднання офісів, так і для підключення
віддалених співробітників. Досить тільки одного білого ip адреси на стороні сервера для
створення vpn з'єднань. Працює через NAT.
Протестувавши використання кожного варіанту, зроблено висновок, що найкраще
використовувати vpn на базі l2tp + ipsec. Основні причини:
Простота і зручність настройки.
Надійне шифрування.
Підтримка l2tp з'єднань практично всіма сучасними пристроями і системами.
Немає необхідності ставити додаткове програмне забезпечення.
Підходить як для об'єднання офісів, так і для віддалених співробітників - siteto-site і client-to-site підключення.
Спочатку налаштовується простий l2tp тунель без шифрування. Для налаштування
l2tp vpn в mikrotik потрібно виконати наступні дії.
Перейти в розділ IP -> Pool і додати pool ip адрес для vpn тунелю. Створити профіль
для тунелю в PPP -> Profiles. На інших вкладках налаштуваннястандартні. Далі створюємо
користувача в PPP -> Secrets. Запускаємо l2tp сервер. Переходимо в PPP і тиснемо в кнопку
L2TP Server. Встановлюємо налаштування для l2tp сервера. ipsec поки не ввмикаємо. VPN
сервер налаштований.
Тепер необхідно створити для нього постійний інтерфейс, щоб на його основі
створювати статичні маршрути. У вкладці Interfaces і створюємо L2tp Server Binding. І
створюємо статичний маршрут, за допомогою якого абоненти локальної мережі сервера
зможуть підключатися до абонентом локальної мережі за віддаленим роутером через vpn.
Йдемо в IP -> Routes і додаємо маршрут.
На сервері необхідно створити такі правила для фаєрволла, щоб спроба підключитися
до L2TP сервера була вдалою. IP -> Firewall -> Filter Rules. Необхідно створити правило в
ланцюжку input для наступних портів і протоколів:
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Протокол: UDP
Дозволяємо порти: 1701,500,4500
Як In.Interface вказуємо той, через який відбувається l2tp підключення.
Окремо додаємо ще одне правило, яке дозволяє протокол ipsec-esc. На сервері все
готово. Налаштовуємо l2pt клієнт на віддаленому машрутизаторі. Переходимо в PPP і
додаємо L2TP Client. Вказуємо налаштування, які задавали раніше на сервері. Додаємо
статичний маршрут, щоб клієнти цього роутера знали, куди звертатися до абонентів
віддаленої локальної мережі за vpn.
Для налаштування Ipsec треба всього лише у властивості l2tp сервера вказати Use
IPsec - yes і задати пароль.
Всі необхідні настройки ipsec будуть створені автоматично. На клієнті зробити те ж
саме - включити ipsec шифрування і вказати пароль. Для того, щоб переконатися, що
шифрування ipsec працює, можна зайти в розділ IP -> Ipsec -> Installed SAs і подивитися на
лічильник зашифрованих пакетів. Якщо він зростає, значить все в порядку, трафік
шифрується. В розділі Remote Peers можна подивитися список віддалених клієнтів, для яких
працює ipsec шифрування, подивитися використовувані алгоритми. Всі стандартні
налаштування ipsec знаходяться в цьому розділі. Можна подивитися їх, змінити або додати
нові профілі. За замовчуванням використовується алгоритм авторизації sha1 і шифрування
AES. Ці параметри в майбутньому можна змінити в залежності від потреб захисту.
ВИСНОВКИ
На основі аналізу технічної документації та проведення експерементальних
налаштувань з’ясовано, що для створення віддаленої системи відеоспостереження найкраще
підійде налаштування vpn на базі l2tp + ipsec, оскількі даний протокол відрізняється:
простотою і зручністю налаштувань, надійним шифруванням, підтримкою l2tp з'єднань
практично всіма сучасними пристроями і системами. При проведенні налаштування було
звернено увагу на головні особливості.
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Під час встановлення NVR необхідно:
використовувати кронштейни для монтажу в стійку;
забезпечити достатньо місця для аудіо- та відеокабелів;
під час прокладання кабелів переконатися, що радіус вигину кабелів не меньше
п’яти його діаметрів;
підключити кабель сигналізації;
переконатися, що NVR заземлений;
Перед встановленням жорсткого диска (HDD) відключти живлення від NVR. Слід
використовувати жорсткий диск, рекомендований заводом-виробником.
Підключити кабель передачі даних та кабель живлення до NVR та жорсткого диску.

Рисунок 1 - Підключення кабелів до жорсткого диску
Правильні процедури запуску та зупинки мають вирішальне значення для розширення
терміну служби NVR. Щоб запустити NVR необхідно перевірити, чи підключений блок
живлення до електричної розетки. Рекомендується використовувати джерело безперебійного
живлення (UPS) разом з пристроєм. Кнопка живлення на передній панелі повинна горіти
червоним кольором, вказуючи, що пристрій отримує живлення. Під час запуску індикатор
живлення повинен світитися синім кольором.
Після запуску пристрою майстер запустить початкові налаштування, включаючи
зміни пароля, дати та часу, установок мережі, ініціалізації жорсткого диска та запису. Для
першого доступу потрібно активувати пристрій, встановивши пароль адміністратора. До
активації не допускається жодна операція. Нещодавно Нikvision представила нову прошивку,
яка вимагає від користувачів створення пароля для активації пристроїв. Там немає паролю за
замовчуванням. Для активації пристрою потрібно створити пароль.
Безпечна активація може бути здійснена за допомогою програмного забезпечення для
пошуку протоколу активного пристрою (SADP) (v2.2.3.5 або вище), програмного

540

забезпечення iVMS-4200 (v2.3.1.3 або вище) і веб-інтерфейсу користувача. Щоб активувати
пристрій, необхідно увійти за IP-адресами за замовчуванням 192.168.1.64 для IP-камер та
192.0.0.64 для NVR відеореєстратора.
Hikvision має свою чотирьохрівневу сітку для визначення надійності паролю.
Таблиця 1. Опис рівнів надійності паролю в системах Hikvision
Опис рівня
Рівень 0 (ризикований)
Камери / відеореєстратори /
відеореєстратори не приймають
пароль рівня 0
Рівень 1 (слабкий)
Рівень 2 (середній / вибірковий)
Рівень 3 (сильний)

Надійність
Пароль довжиною менше 8 символів, містить лише 1 тип
символу, є ім'ям користувача, та / або дзеркальним
написанням імені користувача.
Такий пароль не приймається.
Пароль містить 2 типи символів. Наприклад це цифра +
маленька літера або цифра + велика літера, а довжина
пароля не менше 8 символів. Такий пароль буде прийнято.
Пароль містить 3 типи символів, а довжина пароля не
менше 8 символів. Такий пароль буде прийнято.
Пароль містить більше 3-х типів символів, а довжина
пароля - не менше 8 символів. Такий пароль буде
прийнято.

Для користувача-адміністратора після активації пристрою можна створити графічний
пароль для розблокування пристрою. Для цього за допомогою миші необхідно намалювати
малюнок серед 9 точок на екрані та відпустити мишу, коли буде зроблено шаблон.
Для того щоб пароль було створено має бути використано щонайменше чотири точки.
Кожна точка може бути використана лише один раз.
Початкове налаштування здійснюється з допомогою майстра інсталяції. Майстер
інсталяції може допомогти налаштувати системну роздільну здатність, дату / час системи,
ініціалізацію жорсткого диска, тощо.
Наступним кроком є налаштування мережі. Налаштування мережі повинно бути
проведене належним чином перед початком роботи NVR по мережі. Для роботи в мережі
необхідно налаштувати такі параметри: NIC Type, IPv4 Address, IPv4 Gateway, MTU і DNS
Server, DHCP (якщо в мережі наявний DHCP сервер). Після закінчення налаштувань
необхідно натиснути кнопку «Применить».
Для отриммання відео в реальному часі або для здійснення запису відео файлів слід
додати мережеві камери до списку з'єднань пристрою. Перед початком здійснення адресації
відеокамер необхідно переконатися, що фізичне підключення до мережі є дійсним та
правильним, а IP-камера для додавання вже активована. [1]
Щоб додати IP-камеру, необхідно:
обрати режим очікування в режимі реального часу;
натиснути «+» в центрі вікна, щоб відкрити інтерфейс «Додати IP-камеру».
Далі необхідно обрати виявлену IP-камеру і натиснути кнопку «Додати», щоб додати
її безпосередньо, і натиснути кнопку «Пошук», щоб оновити онлайн-камеру вручну. Також є
можливість вибрати додавання IP-камери за допомогою редагування параметрів у
відповідному текстовому полі, а потім натиснути кнопку «Додати», щоб додати її. [2]
ВИСНОВКИ
На основі аналізу технічної документації на обладнання ІР-відеоплатформи 2/4 МР
NVR встановлено, що монтаж системи включає встановлення жорсткого диску та його
фізичне підʼєднання до відео реєстратора. Фізичне зʼєднання блоку відео реєстратора з
відеокамерами, мишою та монітором здійснюється штатними кабелями з відповідними
стандартними розʼємами.
Проведення першого включення включає проведення базових налаштувань з
використанням вбудованого програмного забезпечення та меню. При цьому обовʼязковим
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елементом є встановлення паролю для забезпечення доступу до головного меню.
Встановлено, що подальша корекція налаштувань може здійснюватися з головного меню.
Список літератури:
1. Відеоспостереження, спеціалізована відео техніка. [Електронний ресурс] – Режим
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Постановка проблеми. Реалії ринкової економіки визначили величезну кількість
проблем, практичне вирішення яких ускладнено через відсутність відповідних теоретичних
розробок. Однією з таких проблем, причому найбільш актуальних на сучасному етапі, є
проблема збуту продукції.
Служби маркетингу, які створені на підприємствах, ще не є оптимальними. Вони не
можуть проводити необхідну роботу через непідготовленість відповідних фахівців,
відсутность необхідного інформаційного, методичного, технічного забезпечення. Ці служби
не займаються визначенням асортиментної політики, аналізом каналів збуту при їх виборі,
оцінкою ефективності укладених договорів (контрактів, угод), розробкою комплексної
програми рекламної діяльності, складанням бізнес-концепцій щодо обслуговування покупців
і іншими дуже важливими проблемами збуту.
Аналіз досліджень і публікації останніх років. Слід відмітити появу за останні роки
наукових робіт з проблем маркетингу, які підготовлені вченими України та інших країн
СНД. Це роботи перш за все таких українських авторів як Л.В. Балабанова, А.В. Войчак, С.С.
Гаркавенко, В.Г.Герасимчук, О.О. Ком’яков, А.І. Кредисов, В.П. Онищенко, А.О. Старостіна,
а серед російських авторів – Г.А. Азоєв, Є.П. Голубков, А.П. Градов, П.С. Зав’ялов, О.В.
Зирянов, А.М. Романов, В.Є. Хруцький.
Метою дослідження є визначення оптимальних шляхів управління збутовою
діяльністю торгівельного підприємства.
Виклад основного матеріалу. Підвищення ролі збутової діяльності торговельних
підприємств на сучасному етапі зумовлене декількома причинами: за часів товарного
насичення неможливо обійтися без спеціальних, наближених до покупця, збутових мереж;
сьогодні посилюється боротьба за споживача, що потребує постійного вдосконалення
збутової діяльності, підвищення її ефективності; існує необхідність підвищення
конкурентноспроможності підприємства, яка значною мірою обумовлена організацією його
збутової діяльності [3, с.60].
На збутову діяльність торговельних підприємств великий вплив здійснюють керовані
та некеровані фактори розподілу та, відповідно, проблеми як зовнішнього так і внутрішнього
характеру. До проблем зовнішнього характеру належать проблеми, що пов’язані із
взаємовідносинами торговельних підприємств з іншими учасниками ринку.
До внутрішніх проблем збутової діяльності торговельних підприємств належать
функціональні і системні проблеми збуту [3, с.298].
Поняття збуту можна розглядати в широкому й вузькому значенні. В широкому
розумінні це поняття означає процес, що охоплює всі операції, починаючи з виходу виробу
за межі підприємства-виробника та закінчуючи переданням товару покупцеві. Вузьке
трактування збуту обіймає тільки фінальну фазу – безпосереднє спілкування продавця й
покупця. Таким чином, збут у широкому розумінні – процес організації транспортування,
складування, підтримки запасів, доробки, просування до оптових і роздрібних торговельних
ланок, передпродажної підготовки, упакування й реалізації товарів з метою задоволення
потреб покупців і отримання на цій основі прибутку [7, с.10].
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Збут у вузькому значенні (продаж, реалізація) — процес безпосереднього спілкування
продавця й покупця, спрямований на отримання прибутку і потребуючий знань, навичок і
певного рівня торгової компетенції.
Цілі розвитку у сфері збутової діяльності слід розглядати, як надсистемні й
внутрісистемні цілі служби збуту. Надсистемні цілі розвитку збуту пов'язані з інтеграцією та
диверсифікованістю діяльності, з розвитком ринків збуту й освоєнням нових.
Внутрісистемні цілі служби збуту спрямовані на підвищення кваліфікації працівників
збуту, впровадження інформаційних технологій, прогресивних форм і методів продажу,
стимулювання збуту та ін [5, с.39].
Для досягнення цих цілей застосовуються наступні прийоми:

надання покупцям знижок (різдвяні знижки, знижки у зв'язку із закінченням
сезону й т.п.);

проведення лотерей. Широко відомі безкоштовні лотереї, проведені,
наприклад, компаніями, що провадять прохолодні напої й пиво, розіграші призів великими
магазинами й т.п. В Інтернеті проведення лотерей одержало не менш широке поширення [1,
с.98];

проведення
презентацій
товарів.
Презентації
покликані
наочно
продемонструвати достоїнства товару. Якщо проводиться презентація харчових продуктів і
напоїв, споживачі звичайно мають можливість їх спробувати;

продаж товару в кредит. Цей метод широко застосовується в традиційному
бізнесі, але вкрай рідко використовується в Інтернеті. До своєрідного продажу в кредит
можна віднести продаж з оплатою через платіжну систему Eaccess, докладно розглянуту в гл.
3. При цьому відстрочення платежу виникає сама собою, через недостатньо оперативне
виставляння рахунків за послуги зв'язку, і може доходити до декількох місяців;

вручення подарунків покупцям. За придбання певного товару або декількох
товарів на певну суму компанія може дарувати покупцеві подарунок (додаткову одиницю
товару або що-небудь інше). Так, наприклад, за придбання річної передплати на журнал
покупець може одержати в подарунок безкоштовну передплату на тематичний додаток до
нього;

видача покупцям купонів. Якщо покупець робить покупку на певну суму, йому
видається купон, що засвідчує його право на одержання знижки на наступну покупку. На
відміну від дисконтної карти купон має разова дія й вилучається при здійсненні наступної
покупки. Крім того, звичайно купон має обмежений термін дії (протягом рекламної акції,
протягом місяця й т.п.). Існує й інша система купонів. Клієнт може одержувати купон за
кожну покупку на певну суму. При цьому, якщо протягом певного часу він набере необхідне
правилами акції кількість купонів, вона може одержати в подарунок якої-небудь досить
дорогий товар або одержати досить значну знижку при придбанні великого товару [3, с.297];

гарантування покупцям повернення грошей у випадку, якщо товар не
відповідає очікуванням покупця. Єдиними умовами такого повернення є схоронність товару
й не перевищення певного строку з моменту продажу [4, с.96].
Висновки. Більшість перерахованих методів стимулювання споживачів легко
переносяться в Інтернет. Багато хто з них простіше й зручніше застосовувати в Інтернеті,
чим у традиційному бізнесі у зв'язку з відсутністю необхідності, наприклад, виготовляти
купони.
Додатковою перевагою Інтернету для проведення заходів щодо стимулювання збуту є
відсутність утруднень при обліку загальної суми покупок даного клієнта протягом певного
періоду й інших дій користувачів на сайті компанії (регулярність відвідування, заповнення
анкет і т.п.). На базі такого обліку можливе створення достатнє складних, багаторівневих
систем бонусів і знижок, створення клубних систем і т.п.
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В ринкових умовах господарювання підприємства повинні бути впевнені в надійності
та економічній спроможності своїх партнерів, в іншому випадку вони мають можливість
використовувати механізм банкрутства як засіб повернення боргу неплатоспроможними
партнерами. У зв'язку з цим керівники підприємств, менеджери різних рівнів управління
повинні проводити антикризову діагностику фінансового стану власного підприємства з
метою уникнення можливого банкрутства, а при загрозі банкрутства вишукати можливості
фінансового оздоровлення підприємства.
Значний внесок у дослідження антикризового управління в нестабільних умовах
функціонування зробили праці таких науковців, як І.Т. Балабанов, С.Г. Бєляєв, Т. В. Булович,
А. Г. Грязнова, В. В. Коваленко, Л. О. Лігоненко, О. І. Пушкар, М. В. Суганяка, В.О. Супрун,
В. І. Фучеджи, М. Хаммер та ін. Однак, незважаючи на велику кількість наукових
напрацювань, питання антикризового управління гірничодобувними підприємствами
потребують подальшого дослідження.
З метою оцінки ефективності використання інструментів антикризового управління
було проведено дослідження гірничодобувних підприємств Групи Метінвест, яка здійснює
стратегічне управління гірничо-металургійним бізнесом в Україні. До складу Групи входять
такі підприємства Криворізького басейну: ПрАТ "Центральний ГЗК", ПрАТ "Північний
ГЗК", ПрАТ "Інгулецький ГЗК".
Основною продукцією вищеназваних підприємств є залізорудний концентрат із
вмістом заліза 64-68% та окатиші з вмістом заліза 62-65%. Аналіз основних технікоекономічних показників господарської діяльності Групи Метінвест проводився за 2017-2019
роки. Протягом цього періоду на підприємствах Групи спостерігалося постійне зростання
обсягів виробництва та реалізації продукції, як в натуральному виразі так і в вартісному,
скоригований показник EBITDА складав до 2513 млн. дол. США, рентабельність EBITDA –
до 23% [1].
Гірничодобувний сегмент Групи Метінвест генерує виручку від продажів
залізорудної, вугільної та іншої продукції і послуг. У 2019 році виручка сегменту
збільшилася на 14% проти минулого року – до 2069 млн. дол. США – головним чином за
рахунок збільшення обсягів і більш високих цін реалізації залізорудної продукції. У 2019
році частка цього сегменту становила 19% від зовнішніх продажів (15% у 2018 році) [1].
Натомість виникли проблеми іншого характеру, а саме – спостерігався тиск на
витрати внаслідок збільшення витрат на сировину і матеріали; підвищення заробітної плати
виробничого персоналу і відповідних витрат на соціальне забезпечення; негативний ефект
від зміцнення гривні по відношенню до долару США; збільшення витрат на послуги
вантажоперевезень; збільшення інших витрат на тлі збільшення витрат на ремонт і технічне
обслуговування, а також підвищення податку на користування надрами.
На підставі проведеного аналізу, та спираючись на виявлені проблеми,
сформульовано пропозиції щодо удосконалення інструментів антикризового управління
гірничодобувними підприємствами [2-5]:
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 на етапі усунення неплатоспроможності потрібно задіяти оперативний механізм,
який полягає у «відсіканні зайвого», тобто зменшення виробництва нерентабельних видів
продукції, виведення з експлуатації основних засобів, які безпосередньо не задіяні в процесі
виробництва але обтяжують баланс, оптимізація системи управління виробничими запасами
та дебіторською заборгованістю тощо;
 на етапі відновлення фінансової стабільності необхідним є застосування таких
тактичних заходів, які базуються на використанні моделі фінансової рівноваги, за якої
надходження грошових коштів підприємства повинні дорівнювати або перевищувати
потребу в капіталі для виконання поточних платіжних зобов’язань;
 на етапі зміни фінансової стратегії з метою прискорення економічного росту в дію
включається стратегічний захід, що базується на використанні моделей фінансової
підтримки пришвидшеного росту.
Серед
усіх
інструментів
антикризового
управління
гірничодобувними
підприємствами, найбільш важливими ми вважаємо стратегічні інструменти, які спрямовані
на довгострокові зміни у сфері менеджменту підприємства. Реалізація цих методів дозволяє
корпорації забезпечити нову ефективну якість зростання у варіативних сферах:
організаційній, управлінській, технологічній тощо.
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Сьогодні важко уявити собі молоду людину, яка хотіла б досягнути успіху у житті і не
прагнула б до знань. Учень, який пізнає світ через художній твір, сприймає його не тільки
розумом, свідомістю, інтелектом, а й усіма своїми органами почуттів. Мистецтво відображає
довкілля в образах. Заняття, побудоване нехай і на інноваційних методах навчання, може
перетворитися у звичайне, на якому учні запам'ятовують інформацію, якщо викладач не
передбачить у ході заняття відповідні емоційні піки, спади.
Важливе місце в розвитку особистості належить художній літературі як мистецтву
слова і як навчальному предмету. А оскільки художні образи, що є сплавом ідеї й образного
слова, служать могутнім засобом впливу, то читання набуває особливого значення як
специфічний предмет виховання і розвитку.
Адже, як зазначав академік М. Грушевський, наша літературна спадщина — це такий
скарб, якого досі не оцінив належно ні сам український народ, ні весь світ. Леся Українка,
Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Ліна Костенко, Олесь Гончар, Олександр Довженко,
Василь Стус, Василь Симоненко. Ці та багато інших велетнів Духу віддали серця свої людям,
подарували прекрасні плоди своєї творчості. Як донести їх творіння до дитячих сердець, як
відродити найголовніше — душу людини як найвищу цінність?
Українська література нерозривно пов'язана з національними і культурними
традиціями. Це своєрідний художній літопис українців. Національний тип особистості
виростає на ідеях національної філософії, народних ідеалах, традиціях, звичаях і обрядах,
морально-етичних цінностях, тобто на культурно-історичному досвіді, здобутках народу
впродовж багатьох епох. Читання завжди, в усі часи і віки, посідало особливе місце в
інтелектуальному й духовному збагаченні молоді. Воно розширює кругозір, робить життя
насиченим, яскравим. Книга – це і джерело інформації.
Студенти, а це майбутнє нації, здатні осмислити роль і значення мистецтва, внесок
кожного з письменників у національну та світову скарбницю літератури й культури. У цей
час вони досягають такого рівня інтелектуального і духовного розвитку, який дає змогу
розв'язати складні моральні проблеми, дати оцінку суспільним і життєвим явищам.
Функція викладача – ознайомлення студентів з основним культурним надбанням
народу; виховання патріотизму та моральних переконань, як система текстів українознавчої
тематики, які б містили інформацію про історію, культуру, звичаї, побут українців, минуле,
сучасне і майбутнє України, красу природи, людини, мови, духовної спадщини народу,
найвидатніші постаті в історії України – такі теми мають бути запроваджені у навчальновиховний процес. Українознавче наповнення змісту мовної та літературної освіти сприятиме
формуванню українознавчого світогляду.
Щоб формувати світогляд сучасної молоді на засадах українознавства, належить
вибудовувати у їхній свідомості систему уявлень про українців як народ, що має свою
історію, сучасне і майбутнє, систему принципів та ідеалів. Уявлення як чуттєво-наочний
образ предметів, явищ дійсності формується під впливом безпосереднього сприймання
предметів, інформації про них, але обов'язково містить емоційну домінанту, виражає
ставлення особистості до названих реалій. Українознавчий аспект – один із пріоритетних у
перебудові освіти в Україні. Суть його зводиться до того, що саме рідна мова є засобом
пізнання самого себе, як представника української нації, свого народу, його історії та
культури.
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ЗЛОЧИННІСТЬ У ЛЬВОВІ: СТАТИСТИКА І ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Кофлик В.М.
студентка магістратури
географічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Злочинність – це соціальне явище, яке існує з тих часів, коли зародилось суспільство.
Інколи виникає таке враження, що люди байдуже ставляться до цього явища (вбивства,
крадіжки, зґвалтування тощо), але насправді це всього лиш враження. Люди завжди жили і
живуть зі страхом перед злочинністю, вони досі не можуть знайти правильного пояснення
що таке злочинність і як з нею боротись. Існуючи в суспільстві, вона торкається всіх його
сфер і суспільних відносин. Так, – усе таки, – що таке злочинність? “Соціальна патологія чи
прояв хвороби духу особи?” Різнобічний інтерес до злочинності цілком зрозумілий, оскільки
складність і значимість цієї проблеми для суспільства надто велика. У географії проблеми
злочинності досліджує галузева дисципліна соціальної географії – географія соціальних
негараздів, яка вивчає геопросторову організацію тіньових сторін життя суспільства.
Львів є одним із найбільш розвинених міст в Україні. Насамперед це можна побачити
у культурній, науковій, туристичній та економічній сферах. На основі статистичних даних,
бачимо, що із збільшенням рівня розвитку регіону, збільшується і кількість злочинів. Львів
посідає перше місце за кількістю зареєстрованих злочинів серед всіх міст Львівської області.
Загальна кількість кримінальних правопорушень за рік станом на 1.01.2020 року становила
13,9 тис., що на 4,1% більше порівняно із попереднім роком (табл. 1). Проаналізувавши
статистичні дані, бачимо, що кількість злочинів у Львові суттєво зменшилась, порівняно із
2016 р., однак в останні роки поступово зростає. У структурі злочинності за видами злочинів
значну частку зареєстрованих злочинів займають майнові злочини. Із загальної кількості
злочинів, зареєстрованих станом на 1.01.2020 року 3846 – тяжкі та особливо тяжкі злочини,
або 27,6%. (рис. 1).
Таблиця 1
Роки

Виявлені злочини у м. Львів, 2013–2019 рр.
Кількість злочинів
% до попереднього року

2013

8981

17,7

2014

9582

6,7

2015

15932

66,3

2016

17625

10,6

2017

13190

33,6

2018

13365

1,3

2019

13932

4,2

550

Рис. 1. Структура злочинності м. Львова, станом на 1.09.2020 року
Серед усіх злочинів: 2050 – встановили особи, які раніше скоювали злочини; 189 –
скоєні групою осіб; 35 – в стані алкогольного сп’яніння ; 46 – неповнолітніми. Коефіцієнт
злочинності (кількість виявлених злочинів на 100 тис. осіб) на 1.01.2019 р. становив 1843 [1].
Адміністративно Львів поділяється на шість районів: Сихівський, Галицький,
Франківський, Залізничний, Шевченківський і Личаківський. Якщо ж розглядати ці райони
окремо, на предмет криміногенної ситуації, то можна зазначити наступне:
1. Сихівський район – це наймолодший за часом створення і за віком жителів район
міста Львова. Часто побутує думка, що Сихів – це один із найбільш кримінальних районів
міста. Це радше було характерно для 1990-х років, коли люди, які працювали на заводах,
втрачали роботу та стабільний дохід. Тоді злочинність була пов’язана з бідністю та
безвихіддю. Із реформою правоохоронних органів в Україні рівень злочинності у районі
значно зменшився. Проте більшість правоохоронців і на сьогоднішній день стверджують, що
Сихівський мікрорайон Львова є найбільш депресивним і злочинним. На це вказують
статистичні дані минулих років, проте, станом на 1.01.2020 р. у Сихівському районі
зареєстровано 1822 злочини, це найнижчий показник у Львові. Станом на 1.09.2020 р. у
Сихівському районі зареєстровано 733 кримінальних правопорушень.
2. Личаківський район – один із районів Львова, що охоплює північно- східну частину
міста. Він виявився другим за рівнем криміногенної безпеки – тут скоєно 1901
правопорушення станом на 1.01.2020 р. У порівнянні з іншими районами Львова у
Личаківському районі, немає значної кількості великих підприємств, переважно тут
сконцентровані підприємства харчової промисловості. Проте, завдяки цим підприємствам
більшість мешканців забезпечені робочими місцями, що зменшує ризики підвищення
криміногенної ситуації через безробіття. Опираючись на найновіші статистичні дані
(1.09.2020 р.) у районі зареєстровано 717 кримінальних правопорушень.
3. Франківський район – охоплює центрально-південну частину міста та є одним з
наймолодших районів. На території району розташований ринок «Привокзальний», який є
осередком значної кількості кишенькових крадіжок, а також адміністративних
правопорушень, які стосуються незаконної торгівлі сільськогосподарськими та іншими
товарами. Велика кількість стадіонів, спортивних комплексів, аквапарк суттєво впливають на
криміногенну ситуацію в районі, особливо в період масових заходів, які там проводяться.
Станом на 1.01.2020 р. тут зареєстровано 2012 правопорушень. За найновішими даними
(1.09.2020 р.), на території району встановлено 826 правопорушень.
4. Залізничний район – район міста Львова, який охоплює південно-західну частину
міста. Від мешканців міста Львова часто можна почути, що він є одним з найбільш
криміногенних. Цю думку пояснюють тим, що на території району розміщені залізничний
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вокзал та аеропорт, де поширені злочини пов’язані з незаконним перевезенням заборонених
предметів, а також кишенькові крадіжки, шахрайства тощо. Станом на 1.01.2020 р. в
Залізничному районі було скоєно 2207 правопорушень. Станом на 1.09.2020 р. (за 8 місяців)
було зареєстровано 1033 правопорушення.
5. Шевченківський район охоплює територію центрально-північної частини міста.
Станом на 1.01.2020 року на території Шевченківського району скоєно 2245 правопорушень.
Останнім часом збільшилась кількість вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. У
Шевченківському районі порівняно із статистикою минулих років збільшилась кількість
вчинення квартирних крадіжок. Більшість правоохоронців схиляються до думки, що різке
зростання злочинності, залежить від матеріального становища особи, соціальних та духовних
якостей. Оскільки на території району знаходиться багато промислових підприємств Львова,
заводів і фабрик, трапляються правопорушення, які стосуються підробки документів,
неофіційного працевлаштування найманих робітників тощо. Згідно статистичних даних,
станом на 1.09.2020 р. у Шевченківському районі зареєстровано 1075 кримінальних
правопорушень.
6. Галицький район – найменший за площею район Львова, охоплює центральну
частину міста. Станом на 1.01.2020 року у Галицькому районі скоєно найбільше
правопорушень – 2922. Найчастіше у цьому районі вчиняються злочини на площі Ринок.
Львів був і залишається одним з найпопулярніших туристичних центрів України. Зазвичай
площа Ринок – це завжди гамір та веселощі. На вихідних тут натовпи: туристи кружляють
довкола площі та сусідніми вуличками, не відходячи від Ратуші далі кілометра. Через велику
кількість туристів, рівень злочинності у районі залишається найвищим. Станом на
1.09.2020 р., у Галицькому районі зареєстровано 1436 кримінальних правопорушень.
Головним елементом територіальної структури злочинності є геокриміногенний район
(ГР). ГР – це значна цілісна ділянка території з своєрідною сукупністю взаємопов’язаних
елементів демографічного, соціально-економічного, соціально-правового, соціальнополітичного та природно-географічного характеру, які прямо чи опосередковано впливають
або у майбутньому впливатимуть на специфіку криміногенної ситуації [2, с. 13].
З’ясувавши особливості злочинності у місті Львові, можна сказати, що ситуація не є
позитивною. За даними 2019 р. найбільш криміногенним є Галицький район, на другому
місці Шевченківський район, далі йдуть Залізничний, Франківський, Личаківський райони.
Найбільш безпечним виявився Сихівський район (1822).

Рис.2. Кількість злочинів у районах Львова станом на 1.01.2020 р.
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Станом на 1.09.2020 р. ситуація не змінилася: на першому місці за кількістю
зареєстрованих правопорушень знаходиться Галицький район (1436), на другому –
Шевченківський (1075), далі йдуть Залізничний (1033), Франківський (826), Сихівський (733)
та Личаківський райони (717). З усіх виявлених злочинів у м. Львів 3846 становлять тяжкі та
особливо тяжкі злочини (умисні діяння, що становлять підвищену суспільну небезпеку).
Опираючись на статистичні дані, можна здійснити групування районів. Таким чином:
І група включає в себе Галицький район міста Львова, який станом на 1.01.2020 р.
був найбільш криміногенним. Найпоширенішими злочинами на території Галицького
району, як і у всіх інших, є крадіжки приватного майна, а саме кишенькові крадіжки,
крадіжки з квартир, грабежі, шахрайства.
ІІ група – Залізничний та Шевченківський райони, в яких також кількісно
переважають крадіжки приватного майна, грабежі та шахрайства.
ІІІ група складається з Франківського та Личаківського районів, склад злочинів у
яких не відрізняється від інших районів, проте зареєстрована менші їх кількість.
IV група – Сихівський район – найбезпечніший район міста Львова.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДЕКСУ ХІЛЬДЕБРАНТА У ПЕРШОКУРСНИКІВ
Коц Сюзанна Миколаївна
канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри анатомії та фізіології людини
ім. Я.Р. Синельникова, м. Харків, Україна
Коц Віталій Павлович
канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри анатомії та фізіології людини
ім. Я.Р. Синельникова
Харківський національний педагогічний університету імені Г.С.Сковороди,
м. Харків, Україна
Тарасюк Світлана Сергіівна
Студентка природничого факультету, Харківський національний педагогічний
університету імені Г.С.Сковороди,
Питання вивчення особливостей біоритмічних процесів залишається актуальним. Це
питання, які насамперед стосуються визначення біоритмологічних особливостей дитячого
організму протягом навчання, залежності рівня адаптаційних можливостей дитячого
організму в шкільному віці, організму молодих людей, студентів, оцінки функціонального
стану органів та систем організму в залежності від біоритмологічного типу, оцінка
регуляційних та інтегративних процесів в залежності від біоритмологічного типу.
Проблема вивченння біоритмів людини далека до кінцевого вирішення. Для людини
важливо раціонально використовувати внутрішні ритми організму, та знайти шляхи
управління ними.
Період фізіологічного розвитку та росту організму людини не закінчується під час
закінчення школи, і продовжується до 20 років, тому цікаво було дослідити, яких
пристосувальних змін зазнає організм у віці 18 років при потраплянні у якісно нові умови
соціалізації та життєдіяльності, якими є умови навчання у вищих навчальних закладах.
Метою даної роботи є визначення балансу діяльності основних систем організму за
допомогою індексу Хільдебранда у студентів з різним рівнем фізичної активності .
Стан фізіологічних можливостей організму молодих людей знаходиться в залежності
від різних факторів: напружена розумова діяльність протягом тривалого часу, емоційні
перевантаження, не організований режим праці, відпочинку, харчування, погані умови
проживання. Також це - обмеження матеріальних засобів. На даний час у зв’язку із кризовим
станом у країні, у світі, ситуацією, що склалася на Сході нашої країни в результаті бойових
дій, багато студентів Донецької та Луганської областей знаходяться у стані обмеження
матеріальних засобів та у стані психологічного стресу. Через переведення навчальних
закладів на дистанційне навчання через пандемію ковіду зріс негативний вплив такого
фактору як гіподинамія, малорухливість, зростання
кількості часу перебування за
моніторами.
Студенти першокурсники знаходяться у стані адаптації. Адаптація до комплексу
факторів, специфічних для навчаня у вузі, це багаторівневий соціально-психологічний
процес, який супроводжується напруженням компенсаторно-пристосувальних систем
організму.
У студентів через переведення навчальних закладів на дистанційне навчання через
пандемію ковіду зріс не тільки вплив такого негативного фактору як гіподинамія,
малорухливість, а і змінився режим праці та відпочинку. Це більш пізнє вставання вранці та
більш пізній перехід у сон.
У дослідженні приймали участь студенти першого курсу у жовтні-листопаді 2020
року. Проводилось опитування за методом Остберга для визначення біоритмологічного типу.
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Також використовувався тест німецького вченого Хільдебрандта. Для цього вимірювали
частоту серцевих скорочень за хвилину та частоту дихання.
Аналіз біоритмологічних типів осіб першого курсу показав, що кількість тих, що
мають вечірній біоритмологічний тип переважає над аритмічним та ранковим типом
(жаворонків було 46% а, а аритміків 31 %, студентів із ранковим біоритмологічним типом
було найменше - 23 %). Умовно всі респонденти були розділені на дві групи: з більшим та
меншим рівнем фізичної активності під час дистанційного навчання. Було встановлено, що у
першій групі значення індексу Хільдебранта 3,7, а у другій - 5,9. Як бачимо ступінь
синхронізації роботи серцево-судинної системи та стану зовнішнього дихання у першій
групі у нормі, а в групі студентів з меншим рівнем фізичної активності є неузгодженість
між респіраторною та серцево-судинною системами.
Список літератури:
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АРТ-ПРОСТІР РОЗУМНОГО МІСТА
Кравчак Л.А.
Аспірантка Національного університету «Львівська політехніка»
Львів, Україна
Сучасне місто вже давно перестало бути просто «містом». На даний момент, воно є
певним середовищем, в яке інтегровані і в якому успішно функціонують інформаційнокомп”ютерні технології (ІКТ). Місто являє собою особливий простір, в якому людина і ІКТ
поступово зливаються в одне єдине ціле. Як ми, сучасні люди, не мислимо наше повсякденне
життя без смартфонів, Інтернету, кабельного телебачення, різних «розумних» пристроїв, так
і міський простір вже немислимо без датчиків, цифрових і електронних технологій.
Технологію інтеграції ІКТ і Інтернету речей в рамках процесів, що співвідносяться з міським
простором, прийнято називати «розумним містом »(від англ." smart city ").
Незважаючи на те, що сам термін «розумне місто» з'явився порівняно недавно, багато
вчених намагалися дати йому визначення та охарактеризувати його.
На даний момент склалося два напрямки досліджень «розумного» міста.
Перше розглядає «розумне» місто як ефективну технологію управління, яка здатна
вирішити ті чи інші проблеми практично у всіх сферах життя суспільства і в першу чергу - в
економіці, промисловості, охороні здоров'я на муніципальному рівні.
В рамках другого передбачається, що невірно розглядати «розумне» місто тільки як
сукупність технологій і інновацій. «На думку ряду вчених, місто може бути визначене як"
розумне "за умови, що інвестиції спрямовані в людський і соціальний капітал і такі
традиційні для більшості міст сфери, як транспорт і ІКТ »[7, c. 125].
Сучасне «розумне» місто являє собою не просто мережу «розумних» об'єктів і
датчиків, але поступово вбирає в себе саме міський простір і різні міські системи, наприклад
транспорт, інфраструктуру, екологію, охорону здоров'я і т.д., направляючи, і контролюючи їх
взаємодію не тільки між собою, а й з жителями міста. Однак, якщо впровадження Інтернету
речей в міські системи відбувається за допомогою впровадження великої кількості датчиків,
обчислювальних пристроїв і машин, то формування нового простору міста займає набагато
більше часу і вимагає опори на історичні, культурологічні, етнографічні та інші принципи.
У зв'язку з цим все частіше згадується не просто міський простір, а арт-простір. Слід
визначити, що ж є арт-простором. Ще Ч. Лендрі в своїх роботах зазначав, що вони стають
місцем для скупчення і реалізації творчого потенціалу та інтелектуального ресурсу [18, p. 4548]. Дослідження арт-простору знайшло відображення в працях Д. Н. Суховської, яка
розуміла під ним «Колишні промислові простори з їх величезними площами і високими
стелями, які використовуються не тільки для житла, але і для організації
багатофункціональних культурних центрів з виставковими залами, кафе, ресторанами,
офісами, концертними майданчиками »[14, c. 650]. Однак таке твердження не зовсім
коректне. Саме поняття арт-простору не можна зводити тільки до колишніх індустріальних
приміщень, які отримали друге життя. Сенс цього поняття охоплює будь-яку
загальнодоступну територію, призначену для творчості, самовираження і для взаємодії
людей між собою.
Причому такого роду простори можуть реалізовувати не тільки творчу функцію
людини, а й освітню, виховну і, що важливо, економічну функцію самого міста.
Є. Пестерніков пише: «Брак часу і відсутність умов для вільного творчого прояву і
самовираження жителів міста стали ключовим фактом системного національного занепаду.
Для особистості, яка прагне до розвитку – це дискомфорт і пригніченість при неможливості
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це змінити, для нації - впевнений шлях до дефіциту національних талантів, і, як наслідок,
втрата економічної спроможності країни »[11].
Сучасний арт-простір все більше взаємодіє з інформаційними технологіями та
Інтернетом речей, а отже, стало можливим говорити про «розумний» арт-просторі, під яким
ми будемо розуміти спеціалізований міський простір, для реалізації творчого, економічного
та інших потенціалів міста і його жителів, який успішно функціонує і здійснює
впровадження сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій і Інтернету речей.
Найчастіше, щоб стати «розумним», арт-простір має пройти процес ревіталізації.
Даний процес дослівно означає «повернення до життя», і в контексті нашого дослідження під
ним ми будемо розуміти відтворення міського простору і інтеграцію в нього комп'ютерних і
цифрових технологій, а також технологій Інтернету речей.
Такий процес допомагає розкрити нові можливості старих просторів і будівель, при
цьому ключовою особливістю даного процесу є його прагнення до збереження
«самобутності, автентичності, ідентичності і історичних ресурсів міського середовища »[2, c.
239]. З ревіталізації відтворюється вигляд забутих, покинутих будівель і територій, але їх
функції значно змінюються. Цим процес ревіталізації також відрізняється і від реконструкції,
тобто зовнішній вигляд будівлі зберігається, однак внутрішній інтер'єр зазнає значних змін,
змінюється і функціональне призначення об'єкта.
Найчастіше процес ревіталізації стосується просторів і об'єктів, які в подальшому
можуть стати спеціально-обладнаними арт-просторами, наприклад музеї, культурні та артцентри, площі і майданчики для творчості і т.д.
На даний момент все більшу інтеграцію в цей процес отримує Інтернет речей, завдяки
якому арт-простір стає зручнішим і комфортнішим.
У сучасному місті катастрофічно не вистачає таких просторів, що обумовлено
найчастіше їх економічною невигідністю. Однак існують приклади економічно успішних
«розумних» арт-просторів, до яких можна віднести, наприклад, торгово-розважальний і
культурний комплекс «Мануфактура» в м. Лодзь (Польща). «Мануфактура» є класичним
прикладом ревіталізірованного об'єкта: будівлі фабрик реконструювали, змінивши їх інтер'єр
і функціонал. На даний момент в «Мануфактурі» функціонують кілька музеїв (історичний,
музей кіно і мистецтва, фабричний музей, музей науки і техніки), торгово-розважальний
комплекс, театр, фітнес-центр, кілька кінотеатрів, безліч ресторанів, концертні майданчики і
т.д. Арт-простір «Мануфактура» по праву можна вважати «розумним», так як весь комплекс
обладнаний датчиками з контролю енерго- і водних ресурсів (датчики включення /
вимикання світла; контроль подачі води , датчиками реєстрації диму і вогню, що дозволяє
викликати швидше рятувальні служби і попередити людей. Усе це веде до економії всіх
видів ресурсів і скорочення витрат і часу. Більш того, в Мануфактурі існує так звана
«Віртуальна фабрика», де люди онлайн можуть подивитися, як створювали тканину і
предмети одягу в XIX-XX століттях, так і те, що відбувається в музеї зараз (все це також
забезпечується камерами і датчиками). Таким чином, «розумний» арт-простір сприяє не
тільки реалізації творчого і пізнавального потенціалу людини, але також направлено на
отримання економічного прибутку за рахунок економії ресурсів.
Одним із прикладів «розумного» арт-простору можна по праву вважати «Чорний
вігвам» - експериментальну експозицію, яка була розроблена львівським Гете-Інститутом. Це
«розумний» музей, який оснащений великою кількістю датчиків, він може відтворювати
голоси шаманів, а також оснащений спеціально спроектованими візуально-акустичними
приладами для медитації.
Проектувати зображення укупі з датчиками і аудіосупроводом викликають у
відвідувача феномен повного занурення в історію.
У ситуації найпотужнішої інтеграції систем деякі зарубіжні вчені, в тому числі Л.
Манович, говорять про зародження пост-медійної естетики. У своїх роботах Манович писав:
«Естетика постмедіа повинна прийняти нові поняття, метафори і операції комп'ютера і ери
мережі, такі як інформація, дані, інтерфейс, смуга пропускання, потік, зберігання,
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копіювання, стиснення і т.д. Ми можемо використовувати ці концепції і кажучи про нашу
власну постцифрову, постмережевну культури, і говорячи про культуру минулого.
Необхідно бачити стару і нову культури як один контініум; щоб зробити нову культуру
багатшою за допомогою естетичних методів старої культури; і щоб зробити стару культуру
збагненною для нових поколінь, які відчувають себе комфортно з концепціями, метафорами і
методами комп'ютерної та мережевої епохи »[19].
Висновки
Отже, арт-простір розумного міста являє собою особливий феномен топосу і часового
контініуму арт-практик і рецепції цих практик з використанням IT-технологій і Інтернету
речей. Сучасні інформаційні технології дозволяють трансформувати простір творчості і
творчої співпраці глядача / реципієнта, перетворити їх в акти специфічної взаємодії з
середовищем в широкому сенсі.
В цьому плані арт-простір в контексті і з використанням інформаційних технологій та
Інтернету речей створює особливу постмедійную естетику середовища творчої співпраці в
рамках розумного міста. У перспективі, як нам бачиться, буде тільки зростати значення
практики ревіталізації знакових арт-об'єктів міського середовища з використанням
інформаційних технологій. Інформаційні технології стануть тим фундаментом, на якому
буде будуватися естетика майбутнього розумного міста.
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АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ВІДЕОЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Крупєй К. С.
к. б. н., ст. викладач
Поліщук Н.М.
к. м. н., доцент, завідувач кафедри
Количева Н.Л.
к. м. н., доцент
кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Запорізький державний медичний університет
На думку деяких авторів, роль викладача в застосуванні інтерактивних методів на
заняттях є другорядною, особливо це стосується навчання студентів [1, с. 2]. Проте, на наш
погляд, при викладанні лекцій та практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології
вирішальна роль належить викладачу, оскільки залучити студентську аудиторію в
навчальний процес і зберігати при цьому повний контроль під час обговорення дискусійних
питань може лише досвідчений педагог.
Дослідження останніх років дозволили зробити висновки, що на вдосконалення
викладачем педагогічної майстерності впливають не лише зовнішні детермінанти
(академічне визнання найкращих викладачів, сприятливі умови праці тощо), але й внутрішні
(прагнення, бажання та зацікавленість викладача до постійного підвищення кваліфікації у
сфері лекторської майстерності) [2, с. 86-87].
Основною проблемою в підготовці якісних відеолекцій є відсутність в автора лекції
розробленого сценарію, сценарного плану, базових навичок монтажу відеоматеріалів та
досвіду наукових інтерв’ювань. Тому дидактичний рівень відеолекцій, що створюються
самостійно, незадовільний.
Мета роботи: розробити основні принципи створення якісних інформативних
відеолекцій для студентів медичного університету при викладанні дисципліни
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія».
Враховуючи досвід науково-педагогічних співробітників кафедри мікробіології,
вірусології та імунології Запорізького державного медичного університету, з’явилася
можливість сформулювати основні принципи створення якісних інформативних відеолекцій:
1. Розробка сценарію за темою лекції, ретельна підготовка графічного матеріалу до
усного супроводу лекції.
В залежності від форми запису відеолекції графічний матеріал може бути
представлено у вигляді презентації із записом екрану (наприклад, в програмах
Microsoft Office 365, FastStone Capture, OBS Studio тощо) або запис відеолекції із
подальшим монтажем матеріалів та включення до запису певних фрагментів (ілюстрацій,
схем, тощо) у відеоредакторах Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro тощо.
2. Запис лекції з використанням вебкамери.
При безпосередньому спостереженні за лектором під час відеолекції, його
невербальною мовою: мімікою, жестами, емоціями, а також зовнішнім виглядом, слухачі
набагато ефективніше сприймають інформацію.
3. Жвава та емоційна промова.
Слова лектора не повинні зливатися в суцільний потік інформації, де слухачам важко
відокремити речення один від одного.
4. Представлення 2 – 3-х творчих запитань / завдань в кінці лекції, на які немає
однозначної відповіді.
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Дискусійні питання дозволяють активізувати мисленні процеси студентів, інтегрувати
та проаналізувати матеріал лекції. Відповіді на ці запитання студенти можуть надавати в
коментарях до відеоролика, тим самим розвивати критичне мислення, навички роботи в
групі, шляхом аналізу відповідей інших учасників та представлення власних міркувань щодо
теми дискусії.
5. Обговорення екзаменаційних тестових питань.
Роз’яснення та аналіз питань з бази тестів ліцензійного іспиту КРОК 1.
6. Надання екзаменаційних тестових питань англійською мовою.
Іспит з англійської мови професійного спрямування є другою складовою ЄДКІ, що
перевіряє здатність студента опановувати медичну літературу англійською мовою.
У зв’язку з тим, що на лекціях іноді не вистачає часу детально висвітлити всі частини
плану, або ці питання виносяться студентам до самопідготовки, автори запропонували ідею
запису окремих фрагментів відеолекцій, де лектор розгорнуто та структуровано тлумачить
матеріал спеціалізованого напрямку. Орієнтована тривалість такого різновиду відеоролика –
25-40 хв. Так, наприклад, на лекції «Патогенні клостридії» для студентів – майбутніх лікарів
основна увага приділяється клінічним проявам, мікробіологічній діагностиці та специфічній
профілактиці анаеробних інфекцій. Проте не менш важливим є розуміння механізму дії
бактеріальних токсинів. Тому ця частина лекції висвітлюється автором окремо у відео
фрагменті [режим доступу: https://youtu.be/fccz50gTpXY]. Отже, досвід співробітників
кафедри мікробіології, вірусології та імунології Запорізького державного медичного
університету дозволив розробити принципи створення якісних відео лекцій та створити
електронну базу відео-лекцій для студентів медичних спеціальностей.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ПРИСКОРЕНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБУ
Кудельський Віталій Едуардович
Кандидат економічних наук, доцент кафедри
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
Актуальність. Розвиток ринкової економіки та вихід на ринок нового продукту
найчастіше виникають за рахунок ринкового поштовху, коли дослідники знаходять
незадоволені потреби споживачів. Оскільки потреби вже існують, їх можна досконально
вивчити і далі продовжувати, уже маючи твердий ґрунт під ногами, не забуваючи, втім, і про
те, що конкуренти можуть робити те ж саме.
Мета. Дослідити альтернативні методи прискореного проектування виробу та
визначити їх переваго і недоліки.
Складність процесу проектування (як і будь-який іншої творчої діяльності) полягає в
нестандартності проектних ситуацій, які викликають необхідність знання і володіння
різними методами, такими як: евристичними, експериментальними, формалізованими. [2]
Процес проектування на підприємстві потребує різних методів. З них можна виділити
такі :
 евристичні методи оперують поняттями та категоріями (абстрактними,
конкретними);
 формалізовані методи - конкретними параметрами або групами параметрів;
 експериментальні методи - фізичними та іншими об'єктами, а також їх
характеристиками.
У кожного з вище наведених методів є свої переваги та недоліки, які наведені у
таблиці 1.
Таблиця 1
Переваги та недоліки методів проектування виробу
Метод
Переваги
Недоліки
Евристичний
 простий й ефективний для  не
дає
особливо
рішення будь-яких задач;
оригінальних ідей і рішень;
 розвиває інтуїцію мислення  не гарантує абсолютного
та логічну схему рішення успіху в рішенні творчих задач.
творчих задач.
Експериментальний
 підконтрольність умов;
 організаційні помилки;
 можливість його повторів,  неможливість
штучного
що дозволяють уточнити дані без повторення явищ і процесів;
поправок
на
зміни
умов  окремі сфери застосування
проведення
технології вимагають суттєвих
матеріальних
вкладень
в
 випробування;
організацію.
 точність даних.
Формалізований

проведенням
легше  складність, а частіше керувати;
неможливість
виявлення
інформації.

дані опитувань надійні;

процедури
аналізу
та
інтерпретації даних відносно
прості.
Джерело [3,5,7]
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Отже, для вибору альтернативного тобто найбільш досконалого методу проектування
виробу варто визначити їх переваги та недоліки, а також врахувахи особливості продукту
(товару, послуг) зметою досягнення поставленої мети – максимізація прибутку.
Список літератури:
1. Automated system for study course "designing methods” / B. Karkulovskyi, V.
Karkulovskyy, R. Kryvyy, D. Korpyljov, R. Panchak // Вісник Національного університету
"Львівська політехніка". Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - 2016. - №
859. - С. 27-30.
2. Джонс Дж. К. Методи проектування // Пер. з англ. - 2-е видання. доп. - М.:
Мир,2016. - 326 с.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Кузнєцова Маргарита
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник: Сидоренко О.О.
старший викладач
Формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації
влади для створення і підтримки повноцінного середовища проживання для громадян,
надання високоякісних та доступних публічних послуг, задоволення інтересів громадян в
усіх сферах життєдіяльності на відповідній території є основними завданнями реформи
місцевого самоврядування та децентралізації влади, що здійснюються в Україні.
В Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з прийняттям Концепції
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
(01.04.2014), законів України «Про співробітництво територіальних громад» (17.06.2014),
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» (05.02.2015) та змін до Бюджетного і
Податкового кодексів – щодо фінансової децентралізації.
Цей процес дозволив формувати відповідно до положень Європейської хартії
місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування
на базовому рівні – об’єднані територіальні громади (ОТГ).
За 6 років реформи утворено 1070 ОТГ, у які добровільно об’єдналися 4882 громад. З
них у 936 ОТГ відбулись перші місцеві вибори.
Урядом затверджено перспективні плани формування територій громад 24 областей,
які 100% охоплюють територію областей.
Площа утворених ОТГ становить майже 47% від загальної площі України. В ОТГ та
містах обласного значення проживає понад 70% населення України .
Відповідно до прийнято Закону України від 16.04.2020 № 562-IX «Про внесення змін
до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів
територіальних громад», Кабінетом Міністрів України визначено адміністративні центри та
затверджено території 1470 спроможних територіальних громад, у яких будуть проведені
місцеві вибори у 2020 році на новій територіальній основі.
Завдяки запровадженню міжмуніципального співробітництва громади отримали
можливість консолідувати зусилля та реалізовувати спільні проекти. Зокрема 1354
територіальних громад уклали 604 договори про співробітництво.
Ефективне місцеве самоврядування та забезпечення ним поступального соціальноекономічного розвитку відповідних територій має супроводжуватися збільшенням ресурсної
та фінансової бази. Децентралізовані повноваження мають бути забезпечені відповідним
ресурсом для якісного виконання.
Власні доходи місцевих бюджетів з 2014 по 2019 рік збільшилися на 200 млрд. грн. (з
68,6 млрд. грн. до 267 млрд. грн.). Це — реальний інструмент впливу на досягнення
результату та відповідальність за довіру громад. [1]
Об’єднані територіальні громади, крім зростання власних фінансових можливостей, у
результаті децентралізації мають й інші інструменти забезпечення економічного розвитку –
здійснення зовнішніх запозичень, самостійне обрання установ з обслуговування коштів
місцевих бюджетів відносно розвитку та власних надходжень бюджетних установ.
Децентралізовано повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю та
удосконалення містобудівного законодавства, органам місцевого самоврядування надано
право самостійно визначати містобудівну політику.
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Закон також запровадив інститут старост в ОТГ, які представляють інтереси сільських
мешканців в раді громади. В селах ОТГ працюють вже 3207 тисяч старост та виконуючих
обов’язки старост.
У 2018 році об’єднані громади отримали у комунальну власність майже 1,5 млн га
земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
Закон «Про співробітництво територіальних громад» створив механізм вирішення
спільних проблем громад: утилізація та переробка сміття, розвиток спільної інфраструктури
тощо. На кінець 2018 року реалізується вже 530 договорів про співробітництво. Цим
механізмом скористалися 1188 громад.
Закон «Про засади державної регіональної політики» спричинив державну підтримку
регіонального розвитку та розвитку інфраструктури громад за час реформи зросла у 41,5
разів: з 0,5 млрд. грн. в 2014 до 20,75 млрд. грн. у 2019 році. За рахунок цієї підтримки в
регіонах та громадах реалізовано у 2015-2019 роках більше 12 тисяч проектів. [2]
Кабінет Міністрів України визначив підтримку реформи децентралізації в Україні
одним з пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку місцевого самоуправління і
економічного розвитку країни в цілому. 2020 рік став ключовим у питанні формування
базового рівня місцевого самоврядування: до кінця року більшість існуючих малочисельних
місцевих рад об’єднаються, стануть спроможними перебрати на себе більшість повноважень,
належним чином використовувати ресурси і нести відповідальність за свої дії чи
бездіяльність перед людьми та державою. Це створить стійке підґрунтя для наступних кроків
реформи місцевого самоврядування, а також сприятиме прискоренню реформ у сфері
охорони здоров’я, освіти, культури, соціальних послуг, енергоефективності та інших
секторах.
Після місцевих виборів 2020 року конфліктний потенціал зростатиме через бюджетні
питання. Складений з урахуванням наслідків світової коронакризи, проєкт Державного
бюджету-2021 не передбачає виділення ОТГ субвенції на cоціально-економічний розвиток та
інфраструктурної субвенції.
Незважаючи на те, що проєкт бюджету-2021 передбачає інші субвенції (на розвиток
освіти, на підтримку комунальних установ охорони здоров'я), відсутність коштів на
соціально-економічний розвиток та інфраструктуру сприймається ОТГ як чинник, що
частково підриває засади децентралізації.
Таким чином, децентралізація в Україні відбувається з метою передачі повноважень
та фінансів від державної влади органам місцевого самоврядуванні. Це відбувається для того,
щоб кожен мешканець села чи міста має міг отримати сучасну медицину й освіту, доступні
та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені
вулиці. Але люди можуть впливати на якість цих послуг лише тоді, коли відповідальні за їх
надання знаходяться близько. Найближчою до людей владою є органи місцевого
самоврядування: сільські, селищні та міські ради. Отже саме вони повинні мати широкі
повноваження і достатньо коштів, щоб бути спроможними вирішувати усі місцеві питання і
нести за це відповідальність. Перший етап реформи вже дав позитивні наслідки: зростання
бюджету та можливостей в ОТГ. У 2021 році очікується внесення зміни до Конституції щодо
децентралізації, які необхідні для подальшого просування реформи та її завершення.
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ЛІКУВАННІ 3% РОЗЧИНОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ В КОМБІНАЦІЇ З
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Актуальність. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) - це
захворювання, яке є важливою економічною проблемою для охорони здоров'я держави, його
можна попередити та лікувати. За прогнозами ВООЗ, в 2020 ХОЗЛ посяде 3 місце серед
причин смертності у світі [1]. Тому залишається актуальним питання оптимізації лікування
цієї категорії хворих. Окрім базисної інгаляційної терапії (бронходилататори,
глюкокортикоїди та їх комбінації), частині пацієнтів, яких турбує кашель з утрудненим
відходженням в'язкого мокротиння, рекомендовано додаткове використання мукоактивних
речовин.
Мета. Оцінити ефективність та безпечність інгаляційного застосування
гіпертонічного розчину хлориду натрію в комбінації з гіалуроновою кислотою у хворих на
ХОЗЛ поза загостренням.
Матеріали і методи: Проведено обстеження 17 хворих у віці від 49 до 80 років (в
середньому 63,0±4,88 років), серед яких було 15 чоловіків (88,2%) та 2 жінок (11,8%) з
тривалістю хвороби від 2 до 13 років (7,9±5,04). За класифікацією GOLD пацієнти належали
до клінічних груп B (n = 11) та D (n = 6). Усі вони мали спірометричні показники, що
відповідали ступеню обструкції GOLD 2-4. Хворі приймали 3% розчин хлориду натрію в
поєднанні з 0,1% розчином гіалуронату натрію (Lorde Hyal, «Юрія-Фарм», Україна) по 4 мл
препарату за 1 сеанс інгаляцій за допомогою небулайзера тривалістю 10 хвилин 2 рази на
добу (вранці та ввечері). Курс лікування становив 10 днів. Базисна інгаляційна терапія
хворих залишилась без змін протягом всього дослідження. Вираженість симптомів та
ефективність лікування оцінювали за даними, отриманими за допомогою тесту з 6хвилинною ходою [2] та валідизованих опитувальників: для загальної оцінки тяжкості ХОЗЛ
– COPD Assessment Test (CAT) [3] та кількісний опитувальник важкості задишки — Modified
Medical Research Council Dyspnea Scale (mMRC) [4], для оцінки динаміки респіраторних
симптомів — орієнтований на хворих на ХОЗЛ Clinical COPD Questionnaire score (CCQ) [5],
опитувальник Госпіталю святого Георгія (SGRQ) [6] та 36-позиційний короткий
опитувальник (SF-36) для оцінки якості життя пацієнтів [7]. Вираженість денного та нічного
кашлю оцінювали за 6-бальною шкалою. Крім того, проводили спірометрію до початку
інгаляцій, через 2 години після першого сеансу та після закінчення періоду лікування
препаратом.
Результати: У хворих, які закінчили курс небулайзерної терапії Lorde Hyal, було
зафіксовано суттєві позитивні зміни за результатами опитувальників CAT (зниження на
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10,8%) та CCQ (зниження на 19,4%), а також виявлено зменшення симптомів денного
кашлю. В той же час динаміка результатів, отриманих за допомогою опитувальників mMRC,
SGRQ, SF-36, вираженості симптомів нічного кашлю значущої різниці не виявила. Слід
зауважити, що величини бальної оцінки нічного кашлю мали тенденцію до зниження, але
вона не досягла меж вірогідності. Показники вираженості бронхообструкції (середні
значення об’єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1)) практично не змінилися.
Висновок: У хворих на ХОЗЛ поза загостренням інгаляційне застосування 3%
гіпертонічного розчину хлориду натрію в комбінації з 0,1% розчином гіалуронату натрію
протягом 10 днів має позитивний вплив на симптоми захворювання, зменшує вираженість
денного кашлю. Небулайзерна терапія цим препаратом переноситься добре, побічні ефекти
розвиваються нечасто та не потребують переривання курсу лікування.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ
Куйдан О.О.
Одеський державний аграрний університет
магістр обліку і оподаткування
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Ключем до високих результатів господарської діяльності підприємств є фінансовоекономічні показники, що характеризують фінансовий стан та забезпечують чітке розуміння
потенціалу подальшого розвитку суб’єктів господарювання. Це ключові показники, які
показують результати фінансового характеру виробничо-господарської підприємства,
результати роботи та шляхи усунення можливих недоліків та помилок.
На думку Мочерного С.В., фінансові результати - це доходи або збитки, отримані від
підприємницької діяльності юридичними або фізичними особами за певний проміжок часу
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік). Дохід більше суми витрат, пов’язаних з доходами
та збитками - сума цих витрат перевищує суму доходу [1, с.156].
В.Ф. Мервенецька зазначає, що ефективна господарська діяльність підприємства
відображається у вигляді досягнутих економічних результатах. Одним з основних загальних
показників фінансово-господарської діяльності підприємства є фінансовий результат, який є
інструментом вимірювання ефективності виробництва, формою грошового результату
господарської діяльності підприємств, який обчислюється шляхом порівняння суми витрат із
доходами. Раціональна структура формування та відображення фінансових результатів
відіграє ключову роль у системі звітності та бухгалтерського обліку [2, с.41].
Як вказує, Ткаченко І.С., фінансовий результат отримується за рахунок перевищення
доходів від операційної діяльності над операційними витратами. Витрати, в свою чергу - це
зменшення економічних вигод у формі вибуття майна або збільшення зобов'язань, що
призводить до зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу внаслідок повернення
або розподілу між власниками) [3].
Думка Білик Т.О. також заслуговує на увагу. Вона вважає, що фінансовим
результатом є прибуток або збиток підприємства, який визначається як різниця між
сукупними доходами та витратами підприємства. Позитивний результат означає додаткову
вартість, виступає джерелом для подальшого розвитку та вдосконалення підприємства, є
основним критерієм ефективності його роботи [4, с.14].
Інформація про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період міститься в фінансовій звітності. Згідно із частиною другою
ст. 11 Закону про бухгалтерський облік до складу річної фінансової звітності включаються
такі форми звітності: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів,
Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності і Додаток до Приміток до
річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф. № 1 — ф. № 6) [5].
Суб'єктам малого підприємництва та представництвам іноземних суб'єктів
господарської діяльності з 2018 року надано право складати скорочену за показниками
фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати (ф. № 1-м, ф. № 2-м).
Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності та
консолідованої фінансової звітності законодавством не передбачено, крім подання ф. № 1 —
ф. № 6, у пояснювальній записці, графіках, таблицях, діаграмах (тобто в довільній формі)
зобов'язані розкривати інформацію.
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Склад фінансової звітності наведемо на прикладі таблиці 1.
Таблиця 1
Комплект фінансової звітності за НСБО
Повний комплект фінансової звітності
за національними стандартами
(НП(С)БО 1 та П(С)БО 29)
Середні підприємства*, спрощенці за
власним бажанням

Повна назва
фінансового звіту
Річний баланс 2019
(Звіт про фінансовий
стан)
Звіт про фінансові
результати (Звіт про
сукупний дохід)
Звіт про рух
грошових коштів
Звіт про власний
капітал
Примітки до
фінансової звітності
Додаток до приміток
до річної фінансової
звітності «Інформація
за сегментами»

Скорочена
назва
офіційної
форми

Спрощені форми фінансової звітності за національними
стандартами (НП(С)БО 25)
Малі підприємства та
представництва іноземних
суб’єктів господарської
діяльності
Фінансова звітність малого
підприємства
Скорочена
Повна назва
назва
фінансового
офіційної
звіту
форми

Мікропідприємства,
єдиноподатники 3 групи (3%
та 5%), непідприємницькі
товариства
Фінансова звітність
мікропідприємства
Скорочена
Повна назва
назва
фінансового
офіційної
звіту
форми

Форма № 1

Баланс

Форма № 1-м

Баланс

Форма № 1мс

Форма № 2

Звіт про
фінансові
результати

Форма № 2-м

Звіт про
фінансові
результати

Форма № 2мс

Форма № 3
Форма № 4
Форма № 5

Не складають

Не складають

Форма № 6

Джерело: побудовано за даними [6]
1. Баланс (ф.№1) складається із двох частин: Активу та Пасиву. Кожна з цих частин
складається з декількох розділів. Складений Баланс має дорівнювати сумам у підсумкових
рядках Активу (рядок 280) і Пасиву (рядок 640). При заповненні його статей у звітному році
необхідно забезпечити відповідність показників вступного сальдо (графа 3) трансформації,
що мала місце на підприємстві. Зокрема, слід врахувати організаційно-структурні зміни
підприємства (вибуття, приєднання частин, структурних підрозділів, філій підприємства), що
відбулися станом на 1 січня звітного року, виправлення виявлених у звітному році таких
помилок за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого
збитку).
2. Звіт про фінансові результати (ф. № 2) заповнюється за формою та в порядку,
установленими НП(С)БО 1. У ньому наводиться інформація про доходи, витрати, прибутки й
збитки від діяльності підприємства за звітний період.
3. Склад статей Балансу (ф. № 1-м) передбачає об'єднання деяких статей Балансу
підприємства в одну статтю (основні засоби i нематеріальні активи, виробничі запаси, готова
продукція та товари, довгострокові фінансові інвестиції, поточна дебіторська та
кредиторська заборгованість, вилучений капітал, забезпечення майбутніх витрат,
довгострокові зобов'язання, вилучення окремої статті за векселями).
4. У Звіті про фінансові результати (ф. № 2-м) сума єдиного податку й єдиного
(фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників, плата за спеціальний
торговий патент відображаються в рядку 130 «Інші операційні витрати» i розшифровуються,
як у тому числі шляхом вписування назви конкретного податку і плати, які сплачуються
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суб'єктом малого підприємництва, у рядку 131. Зауважимо, що вся сума вищезазначених
податків включається до елементу «Інші операційні витрати» без поділу i включення до
елементу «Відрахування на соціальні заходи».
5. Звіт про рух грошових коштів (ф.№3) – основним призначенням є аналіз змін, що
відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період, наводиться
інформація про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси у
підприємства за рік у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
6. Звіт про власний капітал (ф.№4) містить інформацію про види власного капіталу (їх
наведено вісім) i види (причини) змін (збільшення, зменшення) власного капіталу
підприємства протягом звітного періоду. Зміни капіталу в Звіті можна відображати внаслідок
однієї причини за одним видом капіталу як зменшення, а за іншим – як збільшення.
7. Примітки до річної фінансової звітності (ф.№5) містять дані про рух необоротних
активів та їх знос за видами, що збігаються з відповідною класифікацією основних засобів і
нематеріальних активів за НП(С)БО 1 i субрахунками бухгалтерського обліку, а також про
рух капітальних i фінансових інвестицій, структуру (складові) інших операційних,
фінансових та інших доходів i витрат, дані про обсяг бартерних операцій, структуру
грошових коштів i запасів на кінець року, склад дебіторської заборгованості за строками
непогашення, про вартість майна, оформленого у заставу, взятого i переданого в оренду.
8. Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»
(ф.№6) запроваджено П(С)БО 29. Цей звіт складають підприємства: які зобов'язані
оприлюднювати річну фінансову звітність; які займають монопольне (домінуюче) становище
на ринку; з державним регулюванням цін на продукцію (товари, роботи, послуги).
Отже, фінансові результати та їх відображення у фінансовій звітності має важливе
значення для господарюючих суб’єктів, що дозволяє визначити ефективність виробничогосподарської діяльності підприємств та наслідково-причинні зв’язки отриманих кінцевих
результатів.
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В современном мире идентичность, как политическая, социальная, гражданская,
национальная, культурная приобретает все большее значение и имеет мировой тренд.
Тренд поиска идентичности характерен и для Кыргызстана, где политическая
ситуация и обстановка особенно остро ставит проблему политической идентичности.
Данный тренд не обошел и Кыргызстан, где кризис идентичности накладывается на
сильно развитый регионализм и рост родоплеменных отношений.
Политическая ситуация в Кыргызстане и события которые произошли после
проведения очередных парламентских выборов дает основания полагать что одной из
движущих сил для политической идентичности граждан страны является региональная или
родоплеменная принадлежность политических лидеров.
Истоками данной практики является сильные родоплеменные или клановые связи, а
также регионализм, который особенно стал острым в период получения Кыргызстаном
независимости.
Истоки деления кыргызов лежат глубоко в их родоплеменной структуре. Так по
свидетельству Ч. Валиханова: «Происхождение и название родов народные предания
объясняют именами своих предков, а потому система родового подразделения тесно связана
с генеалогией родоначальников орды. Киргизбай (см. предания), первый родоначальник
народа, давший ему свое имя, имел только одного сына Ак-уула (белого мальчика) У Акуула, по одному преданию, было два сына – Абл (Авел) и Кабил (Каин), а по другому – Абл
и Кабил происходили не непосредственно, но в известном колене от Ак-уула. Потомство
Абла составляет правое крыло, а Кабила – левое. От сыновей Тагая, внука Абла: Богорстана,
Койлака, Килджира и Карачоро произошли в дальнейшем племена правого крыла» [1]
При этом исследователи отмечают что существовали три крыла которые объединяли
кыргызские племена: он канат, сол канат и ичкилик канат.
Именно в этой связи современные политологи, считают, что текущая политическая
ситуация, а именно регионализм в общественно-политической жизни Кыргызстана, который
декларирует деление страны на Север и Юг является исторический сложившейся практикой.
Однако, по мнению журналиста Н.Ракымбай уулу и общественного деятеля
А.Шыкмаматов регионализм это искусственное понятие созданное политическими
деятелями. И исторически не было деления на Север и Юг.
Аргументами приводятся, что кыргызы делились по родам и племенам, но никак не
географически, более того, кыргызы в своем делении принимали военно-родовую форму
тюркских племен, а именно правое крыло, центр и левое крыло. Данное утверждение, скорее
всего, основывается на записках и исследованиях востоковедов царской России.
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Авторы считают, что географическое деление началось в 30-40-ых годов. Именно в
советский период, кыргызы стали группироваться не по родовому признаку, а по
географическому. Переход к оседлому образу жизни, изменение быта и хозяйства кыргызов
приводил к изменению их образа жизни. Поэтому, как заключают авторы, регионализм не
является исторической и культурной традицией кыргызов[2].
Об искусственности деления кыргызов на север и юг среди исследователей пишет и
обозреватель Сере Чалканова. Однако как подчеркивает автор, такое деление, все таки носит
исторический характер, а Советский Союз данное деление поощрял и использовал для
принципа «разделяй и властвуй» [3].
Активно тематика регионализма стала возникать после 2005 года. Так например, в
марте 2005 года, политолог А.Мигранян на российском телевидении делает прогноз о том
что Кыргызстан может разделиться на две части, при этом северная часть может
присоединиться Казахстану, южная Узбекистану. И в целом по его словам кыргызы всегда
делились на северян и южан [4].
Политолог С. Кожемякин утверждает, что в связи с мировой глобализацией, в
современный период политическое развитие Кыргызстана, представляет из себя
классическую модель вестернизации. А социально-экономический, политический, и
культурный коллапс в стране углубил имеющиеся проблемы такие как потеря гражданской
идентичности, обновлению трайбализма, порождению клановости в государственном
управлении, усугублению социального расслоения общества, всеобщей маргинализации
населения [5].
Вместе с тем в политическом поле угроза разделения и гражданской войны между
Севером и Югом, стали манипулятивным орудием в руках политических деятелей. Именно
данная угроза стала часто появляться в публичных выступлениях среди кыргызских
руководителей.
Так при анализе революции 2005 года, политологами активно, проводилась схожесть
республики с Украиной, где революция стала борьбой между западной и восточной частью
Украины. Данное сравнение и схожесть инструментов и механизмов проведения революции,
еще больше убедили исследовательское общество о четком делении страны на Север и Юг.
Данное разделение в своем лексиконе использовал бывший президент А. Атамбаев,
против избранного президента С. Жээнбекова. В целом именно А. Атамбаев на протяжении
своего президентского срока активно эксплуатировал тематику межрегионального различия.
Особенно это проявилось в период политического кризиса, а именно обострения А.
Атамбаева и президента Кыргызстана С. Жээнбекова. Так события в августе 2019 года в КойТаше, активно подавались как столкновение между северными и южными кланами.
А учитывая, что в политическом поле Кыргызстана для подобных вещей имелась
благодатная почва, тема четкого разделения Севера и Юга стала одной из доминирующих.
В целом поддержка родоплеменных связей, была характерна для всех руководителей
Кыргызстана, так например при А. Акаеве, предпочтение при назначении на должности
отдавались представителям северных родов. Такую же практику продолжил и К. Бакиев.
Так в Отчете Национального института стратегических исследований Кыргызской
Республики «Влияние родоплеменных (клановых) отношений на формирование
(деформацию) механизмов государственного управления, негативные и положительные
факторы»: «В КР существуют не только отношения по принципу родоплеменного деления,
основанные на определенной идентичности, но и патронажные сети, основной
объединяющей силой которых является доступ к материальным ресурсам» [6]. Это
показывает что в период президентства А. Акаева и К. Бакиева, основной отличительной
чертой трайбализма или регионализма являлась патронажные отношения, которые менее
зависимы от родственных и эмоциональных связей, и больше основаны на внеправовых
коммуникациях, которые подразумевают и коррупционную основу для взаимоотношений
между всеми сторонами.
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В 2010 году после трагических событий в Оше связанный с межэтническим
конфликтом между кыргызами и узбеками в Кыргызстане отмечается резкий рост
политических партий.
Толчком для этого послужило переход Кыргызстана к парламентско-президентской
форме правления. Амбициозные политики, которые активно проявляли себя в революции
2010 года, и не сумевшие войти в список лидеров политических партии, начали создавать
политические партии, для реализации собственных политических амбиции.
В большинстве случаев, данные партии опирались преимущественно на сторонников,
состоящих из одной или нескольких родственных групп. Каких либо четких политических
программ и идеологии партии не придерживались. Фактически руководители таких партий,
их филиалов на местах – это клановые лидеры местного уровня.
На текущий момент в Кыргызстане зарегистрировано 259 политических партии (по
состоянию на 2 января 2020 года) [7].
Однако не все политические партии готовы и способны принимать активное
политическое участие в жизни страны. Стали характерны создания избирательных блоков,
коалиции и т.п. для участия в выборах с целью повышения шанса получения депутатских
мандатов. Так в выборах в Жогорку Кенеш в 2010 году сумели преодолеть 5% барьер 5
политических партии, на выборах в 2015 году на выборах участвовало 14 политических
партии, среди которых 6 партиям удалось преодолеть уже 7% барьер [8].
Политическое предпочтение граждан, в большей степени носит региональный или
кланово-родоплеменной характер, предпочтение отдавались политическим партиям которые
близки по региональному или родоплеменному признаку.
Регионализм проявлялся не только на выборах в Жогорку Кенеш. Особенно он
наблюдался на президентских выборах.
На президентских выборах О. Бабанов, уроженец Талаской области набрал 85% [9] в
данном регионе, а С. Жээнбеков набрал 71% в Ошской области, являясь выходцем данного
региона. Это яркое свидетельство, что определяющим при политическом выборе для
граждан становится региональная принадлежность политического деятеля, а не его
политические программы.
Также характерной чертой для Кыргызстана, становится деление между
политическими партиями портфелей и должностей, и как следствие назначение на данные
должности не профессиональных людей, а членов партии, которые зачастую не обладали
соответствующими компетенциями. Об этом в качестве аргумента для проведения
конституционной реформы рассказал кандидат в президенты Кыргызстана С. Жапаров [11].
При этом ранее политическая идеология С. Жапарова сводилась в основном к
приватизации золотого месторождения Кумтора.
В целом политическое поле Кыргызстана, на которое оказывает влияние региональная
структура общества, приводит к возникновению постоянных политических кризисов.
Возможные изменения Конституции и
переход к президентской форме правления
Республики, воспринимается политическими партиями как риски для потери возможности
влиять и принимать участие в политической жизни страны. Выдвигаются лозунги о
недопущении в Кыргызстане возникновения ханства.
Сильные региональные и родоплеменные связи являются основным фактором угрозы
для кыргызской государственности. Последний политический кризис в 2020 году, четко
показал неспособность государственных институтов, в особенности силовых органов,
адекватно реагировать и пытаться сохранит общественный порядок и спокойствие.
Выводы. Текущая политическая ситуация в Кыргызстане, показывает что идет
процесс углубления и регионализма. Это дает основания прогнозировать, что общество
будет подвергаться еще большей атомизации, которая повлечет рост идентичности граждан
не только по географическому признаку, но и на уровне административно-территориальные
единиц, районов и сел.
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ЧИ ПОТРІБНІ СТУДЕНТАМ ФАХУ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ЗНАННЯ
ФАРМАКОЛОГІЇ?
Купновицька І.Г.
Белегай Р.І.
Губіна Н.В.
Данилюк О.І.
Калугіна С.М.
Клименко В.І.
Фітковська І.П.
Івано-Франківський національний медичний університет
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, лікування всіх захворювань внутрішніх органів,
післяопераційних і посттравматичних ситуацій, неможливе без повноцінної реабілітації, яка
прискорює процес відновлення функцій органів та систем пацієнтів з патологією всіх органів
і систем людського організму, покращує якість фармакотерапії, допомагає хворому
пристосуватися до інтеграції в усі сфери його діяльності. А оскільки реабілітаційний
комплекс починають проводити з першого дня перебування хворого у стаціонарі,
здійснюють його за індивідуальними програмами протягом усього лікування і продовжують
після виписки будь де: в реабілітаційному центрі, спеціалізованому санаторії, поліклініці,
фахівцям з фізичної терапії, ерготерапії доводиться стикатися і вникати у проблеми
медикаментозного лікування. Тому є актуальним запитання, чи потрібні знання
фармакології спеціалістам такого профілю?
Дисципліна «Основи фармакології за професійним спрямуванням» уведена в
Освітньо-професійну програму підготовки фахівців в Івано-Франківському національному
медичному університеті МОЗ України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
професійної кваліфікації «Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії» в четвертому семестрі
другого курсу.
Ми, як автори навчальної програми з дисципліни «Основи фармакології за
професійним спрямуванням», вважаємо, що кожна інтелігентна особа повинна володіти
мінімумом знань про свій фізичний стан під час і після хвороби, про значимість її
поведінки, дихальних і фізичних рухів, харчування під час реабілітації до повного
відновлення свого фізичного стану, про свій спосіб життя, дієтотерапію і відпочинок до
повної реконвалесценції. Тому фахівцям з фізичної терапії й ерготерапії повинні тим
більше бути зрозумілі принципи фармакодинаміки лікарських засобів, які допомагають
відновити втрачені функції людини поряд із застосовуваними фізичними методами терапії,
як і можливості виникнення побічних ефектів лікарських препаратів та їх профілактика.
Усе це спричиняє необхідність ґрунтовного вивчення студентами такого фахового спрямування
основ фармакології.
Дисципліна «Основи фармакології за професійним спрямуванням» на практичних
заняттях і підчас лекційного курсу забезпечує у студентів формування системи знань з
добору та застосування лікарських засобів, введення їх в організм пацієнта з урахуванням
ефективності й безпечності лікарських препаратів для належного виконання професійних
обов’язків фахівцями фізичної терапії, ерготерапії з метою покращення функціональних
можливостей і здоров’я, профілактики виникнення хвороб. У процесі викладання ми
звертаємо велику увагу на знання студентами можливостей виникнення побічних дій
лікарських засобів та на методи їх профілактики, що забезпечує клінічний реабілітаційний
менеджмент при дисфункціях органів і систем людського організму, створює базу, яка
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визначає професійну компетентність і загальну ерудицію бакалавра із спеціальності фізична
терапія, ерготерапія.
Така підготовка розвиває у здобувачів освіти за допомогою методичних підходів та
організаційно-технічних заходів, що застосовуються в педагогічному процесі, активацію
пізнавальної діяльності студентів, навики науково-дослідницької роботи, вироблення вміння
постійно вдосконалювати свої знання, виховує творчий підхід до професійної діяльності.
Нашою метою викладання навчальної дисципліни «Основи фармакології за
професійним спрямуванням» у фахівців з «Фізичної терапії, ерготерапії» є формування
системи знань про лікарські засоби різних фармакологічних і фармакотерапевтичних груп,
про фармакокінетику і фармакодинаміку препаратів, які вводять в організм хворої людини в
комплексі з засобами фізичної терапії з метою покращення функціональних можливостей,
здоров’я, адаптації осіб різного віку та можливостей до умов оточуючого середовища.
У процесі навчання у студентів формується вміння працювати з лікарськими
препаратами, анотаціями до них та довідковою літературою. Вони навчаються аналізу
фармакотерапевтичної дії та побічної дії лікарських засобів на основі знання їх
фармакокінетики та фармакодинаміки. Студенти формують вміння оцінювати значення
медикаментів для комплексного лікування разом із засобами фізичної терапії й ерготерапії в
процесі лікування і профілактики різних захворювань.
За період навчання майбутні бакалаври з фаху фізична терапія, ерготерапія дістають
поняття про лікарську речовину, лікарський (медикаментозний) засіб, препарат і лікарську
форму, їх шляхи введення і чинники, від яких залежить їх дія. Вони розуміють особливості
дії лікарських препаратів при повторних введеннях і комбінованому застосуванні та
номенклатуру найбільш уживаних препаратів кожної фармакологічної групи, показання та
протипоказання до застосування лікарських препаратів, їх побічну дію та заходи щодо
запобігання їй. Студенти орієнтуються в класифікації і порівняльній характеристиці
медикаментозних засобів з метою раціонального та ефективного застосування їх для
дезинфекції, антисептики та хіміотерапії, як і в засобах невідкладної допомоги в разі
медикаментозних отруєнь.
Майбутні фахівці з фізичної терапії й ерготерапії оцінюють можливість і доцільність
практичного застосування фармакологічних препаратів при певних патологічних станах, у
навчально-практичному центрі «Медицина» навчаються надавати невідкладну допомогу при
гострих станах і отруєннях медикаментозними препаратами.
Для засвоєння дисципліни «Основи фармакології за професійним спрямуванням» ми
багато розмовляємо із студентами, пояснюємо, проводимо бесіди й інструктажі,
демонструємо матеріали, узагальнюємо результати спостережень; читаємо мультимедійні
лекції з елементами дискусійного спілкування зі студентами. Велика робота ведеться для
залучення студентів до самостійної роботи пошукового характеру.
Виходячи з вище наведеного вважаємо, що викладання навчальної дисципліни
«Основи фармакології за професійним спрямуванням» у фахівців з «Фізичної терапії,
ерготерапії» є доцільним, теоретично і практично оправданим компонентом освітньої
програми, веде до виховання інтелектуально грамотного молодого покоління і фахівців
майбутнього.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФАХОВОЇ МОВИ ГОМЕОПАТІЇ
Курбаль-Грановська О.О.
Київський національний лінгвістичний університет
викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу
імені професора І. В. Корунця
Основними методами дослідження фахової мови гомеопатії, на нашу думку, є
перекладознавчі, загальні (загальнонаукові) та лінгвістичні.
Як зауважує М. П. Кочерган, метод «використовується у загальнонауковому,
філософському значенні, а також у спеціально науковому, тобто стосується певної галузі
науки, а також його значення може бути подібним до значення терміна «методика» [4, с. 20].
Перекладознавчі методи висвітлені у роботах багатьох вітчизняних та іноземних
вчених (Т. П. Андрієнко, В. І. Карабана, Л. В. Коломієць, Т. Р.Кияка, Ю. Найди, Дж. Фьорса
та ін.). Проте завдяки працям Дж. Холмса остаточно сформувалися такі дисципліни, як
теорія перекладу та методологія перекладу [2].
У сучасному перекладознавстві іноземні теоретики перекладу розмежовують два
основні методи перекладу: відчужений / дослівний переклад (Verfremdung /wörtliche
Übersetzung), який має на меті орієнтацію на систему вихідної культури, та переклададаптацію / одомашнення (Angleichung / Einbürgerung / idiomatische Übersetzung) –
орієнтацію на систему цільової культури. Подібна концепція щодо методів перекладу
відстоювалася Ф. Шляйермахером, який позначав її «Frei / Treu» (вільний / дослівний
переклад) [12, с. 30]. Сьогодні в теорії перекладу іноземні дослідники застосовують терміни
dokumentarische Übersetzung (документальний переклад) та instrumentelle Übersetzung
(інструментальний переклад) – терміни К. Норд [10, c. 58]; а також overt translation (прямий
переклад) covert translation (прихований переклад) – термін Ю. Гоуз [6, c.111].
Наразі лінгвісти під час досліджень використовують у своїх роботах наступні
перекладознавчі методи: комунікативний, семантичний та метод трансформації.
Загальні методи (загальнонаукові) – це узагальнені теоретичні принципи і установки,
які зумовлюються відповідною методологією; вони є дослідницькими операціями з явищами
об’єктів конкретної науки. До загальних (загальнонаукових) методів належать
спостереження, індукція, дедукція, гіпотеза, аналіз, синтез, таксономія, порівняння,
формалізація, ідеалізація, експеримент, фальсифікація, моделювання тощо.
Методами лінгвістичних досліджень займались багато відомих вітчизняних і
зарубіжних дослідників, зокрема: І. О. Бодуен де Куртене, К. Бругман, В. Вундт, О. О.
Потебня, П. Ф. Фортунатов, А. Шлейхер та ін.
Лінгвістичні методи – це способи організації дослідницької діяльності для вивчення
явищ і закономірностей мови як об’єкта лінгвістики. У мовознавстві лінгвістичні методи
систематизовано відповідно до мовознавчих напрямків. Наприклад, Б. М. Головін
розмежовує 8 загальних методів лінгвістичного дослідження: описовий, історичний,
порівняльно-історичний, структурний, зіставний, кількісний, стилістичний,автоматичного
аналізу [1, с. 91–92].
В. І. Кодухов серед основних вирізняє лише три методи: описовий, порівняльний і
нормативно-стилістичний [3, с. 218].
На думку О. О. Селіванової, найбільш поширеними лінгвістичними методами, є
порівняльно-історичний, структурний, функціональний і конструктивний [5, с.680]. Кожний
із них має розгалужену систему опису мови і прийомів дослідження.
На сьогодні велика кількість методів і методик лінгвістики можуть комбінувати
процедури інших фундаментальних методів і методик маргінальних галузей. Вони є
комплексними. Наприклад, концептуальний аналіз використовує етимологічний,
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компонентний,
дистрибутивний,
валентнісний,
контекстологічний,
текстовоінтерпретаційний аналіз, процедури конструктивного методу, методику асоціативного
експерименту, можливо, опитування, анкетування, спостереження і т.д.
Методологія дослідження фахової мови гомеопатії визначається специфікою об’єкта –
англійською, іспанською, німецькою та українською фаховими мовами гомеопатії. Фахову
мову гомеопатії можна досліджувати як цілісну сукупність взаємозв’язаних термінологічних
одиниць, які об’єднують медичні й лінгвістичні знання. Методологічні підходи окреслюють
мету, основні напрями й аспекти наукового вивчення терміносистеми гомеопатії. За
допомогою методики досліджуємо лексико-семантичні, граматичні і функціональні
властивості мовних одиниць фахової мови гомеопатії англійською, іспанською, німецькою,
українською мовами.
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Науковий керівник: Ганечко І.Г.
Київський національний торговельноекономічний університет, канд. екон. наук, доцент
Одним з факторів економічного розвитку та зростання є інвестування, що допомагає
оновлювати, розвивати та нарощувати виробничий потенціал підприємств. Проте інвестицій
потребують не тільки приватні підприємства, а й інфраструктура країни. Як показує
практика такі проєкти є великі за обсягом та з високим ризиком, адже час їх реалізації
тривалий і має місце певна невизначеність щодо кінцевого результату. Саме в таких
випадках застосовується такий метод організації фінансування як проєктне фінансування.
Проєктне фінансування являє собою такий спосіб організації фінансування
інвестиційного проєкту, при якому для реалізації даного проєкту його ініціаторами, як
правило, створюється нова юридично відокремлена компанія. При цьому майбутні грошові
потоки, які генеруються такою компанією є основним забезпеченням обслуговування та
повернення залучених коштів, а розподіл ризиків проєкту здійснюється між сторонами,
залученими в процес його реалізації та здатними до покриття того, чи іншого ризику.
У світовій практиці проєктне фінансування є механізмом, що використовується для
реалізації багатьох масштабних і капіталомістких проєктів вже кілька десятиліть. Проєктне
фінансування є одним з пріоритетних інструментів стимулювання економічного зростання
країни в усьому світі, який дозволяє реалізувати великомасштабні й капіталомісткі проєкти,
забезпечуючи вигідні кредитні умови при недостатній кредитоспроможності позичальника.
Проєктне фінансування такоє нерідко розглядають як різновид банківського
кредитування проєктів, при якому кредитор бере на себе частково чи повністю ризики,
пов’язані з їх реалізацією. Проєктне фінансування має ряд переваг, оскільки сприяє реалізації
масштабних проєктів, які неможливо здійснити вузькому колу осіб. Крім того, воно дозволяє
раціонально розділити ризики між усіма учасниками проєкту.
На сучасному етапі розвитку бізнес в Україні потребує гнучкої системи зовнішнього
залучення коштів та стосується реалізації нових проєктів або освоєння нових сфер діяльності
в рамках проєктів, що вже існують. Особливо актуальним у цих умовах є використання
коштів фінансових установ та організацій, які надаються суб'єктові підприємницької
діяльності з метою початкової фінансової підтримки [1, с. 122].
На cьогоднішній день в Україні досить обмежена кількість банків, що здійснюють
послуги з проєктного фінансування. Прикладом вітчизняного банку, який використовує
проєктне фінансування в діяльності є АТ «Укрексімбанк», 100% акцій якого належать
державі. Даний банк здійснює кредитування на таких умовах [2]:
вид кредиту – невідновлювана кредитна лінія;
валюта для надання кредиту – гривня, долар США, євро;
строки кредитування визначаються залежно від строку реалізації та окупності
інвестиційного проєкту.
існує можливість отримання пільгового періоду (відстрочення першого платежу
за кредитом) зі сплати основної суми заборгованості;
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бізнес-план
позичальника
має
підтверджувати
кредитоспроможність
підприємства та окупність інвестиційного проєкту;
чистий грошовий потік позичальника має бути достатнім для щомісячного
обслуговування поточних зобов'язань за кредитом протягом всього строку кредитування.
Крім того, на українському ринку банківських послуг позиціонують себе в якості
кредиторів проєктів, які фінанасуються за схемами проєктного фінансування «Райффайзен
Банк Аваль», «Укрсоцбанк», ОТР Bank, «УкрСиббанк», «Альфа-Банк» (Україна), «ПравексБанк».
Вагому роль в міжнародній практиці проєктного фінансування відіграють міжнародні
фінансові організації (МФО), вони можуть опосередковано або прямо впливати на розвиток
проєктного фінансування в країні. На рисунку 1 наведено динаміку обсягів використання
коштів МФО в Україні за останні п’ять років.

Рис. 1. Динаміка обсягів використання коштів МФО в Україні [3]
Дані свідчать про скорочення обсягів використання коштів від таких організацій у
2017 та 2018 роках. Суттєво знизилася частка коштів ЄБРР, проте зросли обсяги надходжень
від МБРР. За 2019 рік маємо наступні значення обсягів коштів та часток в загальній
структурі фінансування МФО :
- Європейський банк реконструкції і розвитку – 247 418 246,06 $ – 35,46%;
- Міжнародний банк реконструкції і розвитку – 261 883 120,74 $ – 37,53%;
- Європейський Інвестиційний Банк – 161 100 513,28 $ – 23,09%;
- Німецька Кредитна Установа для Відбудови – 18 874 413,04 $ – 2,7%;
- Фонд чистих технологій (МБРР) – 8 493 569,98 $ – 1,22%;
Відповідно, можна зробити висновок, що обсяг залучення коштів від міжнародних
фінансових установ для реалізації соціальних та комерційних проєктів в Україні складав
всього – 697,77 млн. дол. США тсном на 2019 рік.
За результатами проведеного аналізу можемо стверджувати, що в класичному вигляді
проєктне фінансування в Україні розвивається слабко, хоча існує багато напрямів розвитку в
реальному секторі економіки, які потребують значних коштів та особливих умов їх
отримання.
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Розвитку проєктного фінансування в Україні перешкоджає низка причин, основними з
яких є: несприятливий інвестиційний клімат, нестабільна політична ситуація, слабка
ресурсна база українських банків, не сформована необхідна законодавча база, відсутність
механізмів державної підтримки проєктного фінансування, слабкий розвиток фондового
ринку та ринку похідних цінних паперів, в тому числі. Тому актуальною є задача
концентрації зусиль усіх зацікавлених сторін : банків, інвестиційних фондів, держави та
приватних компаній, спрямованих на формування сприятливого інвестиційного середовища.
Список літератури:
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ 2020 РОКУ НА МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ
Лазуткіна А.В.
к.е.н., доцент кафедри маркетинга, підприємництва і торгівлі
Одеська національна академія харчових технологій,
Пандемія коронавірусу за лічені місяці змінила усталений світовий устрій, вплинувши
на абсолютну більшість сфер життєдіяльності. Україна, звичайно ж, не стала винятком.
Сфера економіки найбільш критично постраждала внаслідок пандемії COVID-19, адже бізнес
практично був зупинений [1].
Найбільш важким у 2020 році для бізнесу був квітень – період максимально жорстких
карантинних заходів. Проте, наступне пом’якшення карантинних обмежень як в Україні, так
і по всьому світі сприяло поступовому відновленню ділової активності. За даними НБУ
індекс очікувань ділової активності вже у червні 2020 року становив 45,5 п. порівняно з
29,9 п. у квітні 2020 року (рекордно низьким рівнем) та 45,8 п. у березні 2020 року.
Відповідно з травня ми маємо зменшення глибини падіння більшості видів економічної
діяльності.
Так, якщо:
- у промисловості падіння виробництва у квітні 2020 року до квітня 2019 року
становило 16,2%, то вже у травні – на 12,2% та у червні – на 5,6% відповідно;
- у сфері вантажних перевезень:
- вантажообіг у квітні скоротився на 27,2%, то вже у травні – на 26% та у червні – на
18,3% відповідно;
- пасажирообіг у квітні скоротився на 95,9%, то вже у травні – на 92,3% та у червні –
на 72% відповідно;
- у будівництві – падіння обсягів виконаних робіт у квітні становило 16%, то вже у
травні – на 2,6%, у червні – зростання на 0,1% відповідно.
В цілому упродовж січня-червня серед основних секторів економіки відбулося
зростання лише обсягу обороту роздрібної торгівлі – на 3,0% (зростання на 10,5% у січнічервні 2019 року). Водночас інші види економічної діяльності показали скорочення:

сільське господарство – на 18,7% (зростання на 5,8% у січні-червні 2019 року);

обсяг вантажообігу – на 19,6% (зростання на 3,4% відповідно),

обсяг пасажирообігу – на 55,9% (зростання на 3,0% відповідно),

оптовий товарооборот – на 0,5% (падіння на 0,2% відповідно);

промислове виробництво – на 8,3% (зростання на 1,3% відповідно);

будівництво – на 5,5% (зростання на 25,3% у січні-червні 2019 року) [2].
У малому бізнесі та у діяльності ФОПів в Украйні (яких на 2020 рік близько 2 млн)
ситуація менш критична. Це зумовлено наступними факторами:
більше можливостей оперативного реагування на зовнішні зміни;
менша кількість поточних задач та менша чисельність персоналу, що дозволяє
швидше перерозподіляти зони відповідальності;
можливість більш оперативно та з меншими витратами перестоювати систему
господарювання під умови карантину.
Безумовно, вплив пандемії та карантину на діяльність малого бізнесу та ФОПів в
Украйні в конкретних випадках безпосередньо залежить від сфери діяльності окремого
суб’єкту господарювання. Саме тому і різних сферах спостерігається дуже полярні наслідки
– від банкрутства та повного припинення господарчої діяльності до стрімкого зростання та
кратного збільшення оборотів та прибутку.
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Найменше постраждали, а в деяких випадках навіть виграли від коронакризи ті
підприємства та підприємці, що змогли швидко прийняти рішення та переформувати
систему роботи чи надання послуг. Наприклад:
фітнес тренери, які не могли працювати у клубах почали проводити
консультації та тренування онлайн чи реалізовувати відео-записи вправ.
ресторани та кав’ярні, що перейшли на доставку чи обслуговування клієнтів
«на виніс»
підприємства сфери послуг, що зуміли перевести діяльність в онлайн;
спеціалісти індустрії краси, що також переключили фокус на надання
інформаційних послуг онлайн доки не було можливостей фізично зустрітися зі споживачем.
Такі підприємства та підприємці не тільки не постраждали від світових змін 2020
року, а й набули безцінного опиту та відкрили нові шляхи для розвитку свого бізнесу після
закінченні пандемії та карантинних заходів.
Сфера торгівлі, особливо споживчими товарами, мала найбільші можливості для
зростання та розвитку тому, що:
1.
мали майже безмежні можливості для переходу онлайн завдяки афективній
роботі поштових операторів України;
2.
росту попиту на більшість споживчих товарів (товари для фітнесу, творчості,
одяг та взуття, товари для дітей, тощо), особливо весною 2020 року, протягом жорсткого
карантину
3.
зниження вартості контекстної та таргетованної реклами завдяки зменшенню
кількості підприємств, що рекламуються.
Звичайно деякі сфери бізнесу постраждали більше тому що об’єктивно не мали змоги
адаптуватися та переробити методи господарювання під потреби карантину. До них можна
віднести:
підприємства індустрії гостинності та туризму
підприємства з організації свят та суміжні (фотографи, ведучі тощо)
кінотеатри на кіноіндустрія в цілому
тощо.
Але навіть у найбільш вразливих до карантину галузях також знайшли місце певні
виключення. Так за даними українських мобільних операторів, відвідування курортів
Одещини, Миколаївщини та Херсонщини у червні 2020 року зросло на 30% порівняно з
2019 роком.
Світова пандемія та криза 2020 року має незворотній вплив на весь світ, нашу країну,
її економіку та малий бізнес. Але цей вплив може бути не тільки негативним. Ті
підприємства та підприємці, що зуміли подивитись на ситуацію під іншим кутом на
розгледити нові можливості для розвитку, безумовно зможуть не тільки зберегти свій бізнес
але й вийти на якісно новий рівень господарювання, та, як наслідок, кількісно новий рівень
прибутків.
Список літератури:
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА В СОВРЕМЕННОМ ДЗЮДО
Латушкина В.В.
магистр педагогических наук,lyagutskaya93@mail.ru
УО «Белорусский государственный университет физической культуры», Минск
Аннотация. В статье проанализированы понятия о технической, тактической,
технико-тактической подготовки спортсменов, которые обусловлены индивидуальными
особенностями у дзюдоистов. Необходимость поиска и применения новых организационных
и методических подходов к процессу спортивной подготовки борцов, ориентация на
индивидуальные задатки и особенности дзюдоиста.
Ключевые слова: Индивидуализация, дзюдоист, техническая подготовка, тактика,
коронный приём.
В настоящее время систему подготовки высококвалифицированных дзюдоистов
невозможно представить без использования индивидуального подхода в учебнотренировочном процессе. Индивидуализация спортивной тренировки является актуальной
проблемой теории и практики борьбы. Это относится ко всем этапам многолетней
подготовки квалифицированных дзюдоистов. Необходимость подбора новых средств
вызвана тем, что применение традиционных организационных и методических подходов к
процессу спортивной подготовки не ориентировано на конкретного борца и не позволяет
максимально эффективно использовать его индивидуальные задатки и особенности.
Вопрос индивидуализации подготовки в современном дзюдо является актуальным,
так как именно в повышении технико-тактического мастерства спортсменов тренеры по
борьбе ищут пути достижения высоких спортивных результатов. В спортивных
единоборствах важнейшим аспектом индивидуализации является совершенствование
технико-тактического мастерства на основе взаимосвязи параметров соревновательной
деятельности и индивидуальных особенностей спортсменов различных манер ведения
спортивного поединка.
Техническая подготовка - процесс обучения и совершенствования дзюдоистом
системы техники движений и действий, с последующей реализацией их в условиях
противоборства с целью достижения высоких спортивных результатов. Задача технической
подготовки – формирование знаний, умений и навыков выполнения соревновательных
действий, которые позволят спортсмену с наибольшей эффективностью использовать его
возможности в состязаниях и обеспечить совершенствование технического мастерства в
процессе многолетней подготовки.
Тактические знания дзюдоиста - это представление про приёмы, виды, формы тактики
и их использование в процессе тренировок и соревнований. Тактические умения - действия,
которые диктуются тактическими знаниями: прогнозировать план соперника и
соревновательную ситуацию, способность корректировать свои действия по ходу поединка,
тактические навыки - целостные тактические действия, которые реализуются в процессе
тренировки и соревнований.
Содержание тактики ведения соревновательной деятельности в дзюдо составляют
средства тактической подготовки, которые создают благоприятные условия для атаки. Их
можно разделить на четыре группы:

направленные на возникновении у соперника защитной реакции - угрозы,
сковывания, выведение из равновесия;

направленные на возникновение у соперника атакующей реакции;

направленные на отсутствие или ослабление реакции соперника - повторная
атака, двойной обман;
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направленные на использование преимущественно силового воздействия.
Тактические действия, позволяющие создать благоприятные ситуации для атаки,
условно делятся на три группы:
1. Подавление инициативы противника - это действия, которые позволяют создать и
использовать превосходство над противником. Для подавления инициативы противника
используют:
а) техническую подготовленность, силу, выносливость, быстроту, гибкость, ловкость.
б) психологическую настройку - смелость, решительность, выдержку,
инициативность.
2. Маневрирование - это действия, выполняемые путём смены захватов или
перемещений с целью создания благоприятных ситуаций для атаки.
3. Маскировка - это действия, обусловливающие реакцию противника, которая
благоприятствует выполнению намеченных задач или усыпляет его бдительность. Среди
способов маскировки различают:
а) угрозу-вызов противника на защитное действие
б) вызов-создание ситуации для применения противником определённого
атакующего действия.
Оценка уровня технико-тактической подготовленности содержит показатели качества
выполнения:
- Имитационных, стандартных, технических заданий, которые включают броски
(вперёд, назад, влево, вправо). Оцениваются экспертами (тренер и не менее двух
специалистов, желательно с других спортивных организаций);
- Стандартных технических заданий, которые включают броски партнёра, который
стоит на месте, без сопротивления (вперёд, назад, влево, вправо) – экспертная оценка;
- Стандартных технических заданий, которые включают броски партнёра в движении
по татами без сопротивления (вперёд, назад, влево, вправо) – экспертная оценка;
- Стандартных технических заданий, которые включают броски партнёра в движении
с сопротивлением до 25% максимального (вперёд, назад, влево, вправо) – экспертная оценка;
- Стандартных технических заданий, которые выполняются сверху на партнёре
(борьба лёжа (в партере): переворотов, удержаний, болевых приёмов, удушающих приёмов)
без сопротивления – экспертная оценка.
В процессе индивидуализации технико-тактической подготовки дзюдоистов можно
выделить этапы, связанные с решением важных смысловых задач:
1 этап - формирования технического арсенала дзюдоиста. Временные рамки его
весьма вариабельны. Чем ярче двигательные способности спортсмена, тем богаче
возможности для формирования его технического арсенала.
2 этап - углублённого развития технических способностей борцов, в ходе которого
должны быть выделены и надёжно освоены ведущие приёмы, обеспечивающие
результативность в соревновательных поединках.
3 этап - оптимизации и совершенствования технического мастерства борцов,
включающий рационализацию структуры «коронных» приёмов (как за счёт улучшения
биомеханических характеристик движений, так и за счёт возросшего уровня физических
кондиций) и совершенствование умений результативно проводить технические действия
против разных соперников с высоким и низким уровнем развития двигательных качеств.
Коронный приём является как бы техническим трюком с единственным исполнителем
в лице данного борца, обусловленный его индивидуальными способностями. Коронный
приём может быть похож внешне на то техническое действие, которое легло в его основу, но
благодаря внесённым в его структуру и характер выполнения добавлениям стал необычным,
нестандартным. Вот эта его необычность, отличие от прототипа и делают его эффективным,
так как большинство соперников, с которыми борцу приходится вести схватки, не знают, как
защищаться от этого приёма. А. А. Новиков: «Коронный приём — техническое действие,
наиболее часто выполняемое тем или иным спортсменом». И. И. Алиханов: «Высокое
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техническое мастерство борца характеризуется большой вариативностью действий в
предварительной фазе проведения приёма (что позволяет ему успешно преодолеть
сбивающие факторы) и стабильностью заключительной фазы. Такая устойчивость приёма
против сбивающих факторов делает его для данного борца коронным».
Таким образом, именно коронные приёмы составляют основу индивидуального стиля
ведения борьбы. Более того, вся технико-тактическая подготовленность борца
трансформируется, усложняется в направлении совершенствования коронных приёмов.
Коронные приёмы всегда есть в арсенале чемпионов и их необходимо изучать, так как они
являются бесценным методическим капиталом борьбы как вида спорта в целом.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Левчук І.О.
Аналізуючи різні аспекти реалізації людського потенціалу в умовах глобалізації,
доцільно виходити із того, наскільки сучасна економіка сприяє перетворенню його на
стратегічний фактор та забезпечення динамізації економічного розвитку суспільства. Даний
аспект базується на тому, що «використання людського потенціалу, передбачаючи
здійснення високопродуктивної діяльності, зумовлює доцільність запровадження ефективних
інвестицій в людський потенціал, що гарантувало б приріст показників суспільної динаміки»
[1, с.1642]. Ефективність інвестиційної політки у сфері розвитку людського потенціалу в
умовах глобалізації передбачає формування складної системи економічних відносин, які
вибудовуються лише за умовах врахування інтересів людей як інтелектуальної власності, яка
не піддається жодній вартісній оцінці. Виходячи із цього, ефективність управління людським
потенціалом в умовах глобалізації передбачає запровадження рамкових методів його
розвитку з урахуванням ментальної, освітньої та соціальної шкали його спроможностей
здійснювати структурний вплив на суспільні процеси.
Здійснюючи розгляд особливостей розвитку людського потенціалу в умовах
глобалізації, доцільно виходити із зміни методологічного контексту щодо розуміння людини
як виробника та споживача матеріальних благ. У більшості випадків людський потенціал
перетворюється на ресурсну складову суспільного розвитку, яка розмиває його первинну
методологічну цінність у процесах забезпечення стабільної життєдіяльності суспільства.
Багатогранність розуміння людського потенціалу, з одного боку, допускає різну інституційну
основу для його функціонування, однак, при цьому людина перетворюється на
інструментальний засіб досягнення вузько технократичних завдань суспільної організації.
Виходячи із цього, в умовах глобалізації, коли геостратегічна боротьба між державами
розгортається навколо людини та інструментарію її використання, виграють лише ті
держави, які запроваджують найбільш результативну політику використання та захисту
людського потенціалу. Людина як носій певного виробничого потенціалу та ресурсної
спроможності закладає нову ціннісну вертикаль для облаштування суспільної практики, яка
б гарантувала раціональні умови життєдіяльності суспільства. Такий контекст дозволяє
розглядати людину через призму ефективності побудови виробничих ланок, які гарантують
розвиток та стабільність суспільних процесів. У підтвердження цього Е.Р. Хакімова
відзначає, що «в умовах переходу до цифрової економіки роль людини в економічному житті
суспільства стає вирішальною, базуючись на тому, що люди є основою існування економіки
будь-якої країни» [2, с.122]. Виходячи із цього, змінюється методологічна й технократична
парадигма реалізації публічної політики держави, яка, передусім, має бути спрямована на
створення умов для розвитку, самореалізації, творчості кожного громадянина. В
протилежному випадку, якщо в умовах глобалізації держави не спроможні гарантувати
новітню якість публічної політики, то і рівень динамічності їх розвитку стає мінімальним.
Аналізуючи особливості розвитку людського потенціалу в умовах глобалізації,
доцільно також враховувати інтегральні показники, які дозволяють ідентифікувати роль його
впливу на процеси динамізації суспільного розвитку, а також його вплив на зміцнення
інституційного простору держави. У підтвердження цього, саме держава в умовах
розмивання свого ментального простору, стаючи найбільш інституційно вразливою, має
сприяти захисту людського потенціалу, артикулюючи особливу цінність освітнього фактору,
саме від якого залежить набуття людиною навичок, необхідних для виробничих процесів
суспільства. Такий контекст дозволяє оцінити вплив технологічних революцій, які
розгортаються в глобалізаційний період на розвиток людського потенціалу, та показники
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його детермінованої захищеності. В даному відношенні йдеться про дефіцит кваліфікованих
кадрів в одній частині глобального світу та вільність їх перетікання в іншу частину. Аби
держава мала належний ресурсний простір для ефективності свого функціонування в умовах
глобалізації, вона має запроваджувати результативну політику захисту людського
потенціалу. Така політика захисту, на думку Дж.Темсона, має враховувати те, що «саме
людський потенціал стає одним з найважливіших факторів економічного зростання, оскільки
людина - це більше, ніж просто частина продуктивних сил, як фонд, який забезпечує своєї
державі системний дохід» [3]. Слідуючи цьому, в умовах глобалізації артикулюється
визначальна технологічна роль держави, яка має забезпечувати розвиток університетської
освіти, слугуючи зміцненню людського потенціалу, що тим самим забезпечуватиме
зростання економічних показників держави.
Варто відзначити, що в умовах глобалізації особливу роль відіграє розвиток
гностичних здібностей людини. На думку А.Бенарджі, «здатність людини накопичувати
майстерність є основою формування людського потенціалу, а тому майстерність вважається
багатством держави» [4, с.327]. Аби процеси збагачення держав носили перманентний
процес, зміцнення людського потенціалу має бути «державно керованим», враховуючи
генетичні задатки людини та її ресурсні можливості з огляду на дію наявних соціальних
факторів. В даному відношенні доцільно виходити із того, що в умовах глобалізації «людина
прагне до максимізації корисності, оцінюючи альтернативні варіанти економічної поведінки,
така корисність складається з набутих знань, навичок, мотивації і енергії, якими наділена
людина, яка може використовуватися в цілях виробництва товарів і послуг протягом певного
періоду часу» [4, с.328]. На підставі цього уявляється можливим розглядати національний
потенціал в умовах глобалізації через призму його найвищого національного надбання, від
якого залежить геостратегічний розвиток держави.
Аналізуючи стратегічну вартість розвитку людського потенціалу для стабільності
розгортання соціально-політичних та економічних процесів у державі, доцільно вказати його
вплив на ідентифікацію показників ВВП, який формується за рахунок його накопичень. На
думку нобелівського лауреату Саймона Кузнеця, «рівень накопичення національного
людського капіталу є одним з факторів економічного розвитку країн, а тому накопичення
національного людського капіталу дозволяє здійснити перехід економіки до наступного
технологічного укладу» [5, с.40]. В даному відношенні вчений виходить із розуміння
специфіки людського капіталу через призму знань, умінь, компетенцій та властивостей, що
сприяє створенню «особистісного, соціального та економічного добробуту», який і виступає
показником успішної соціальної динамізації держави та її конкурентоспроможності у
глобальному світі. Аналізуючи даний аспект ідентифікації особливостей розвитку людського
потенціалу в умовах глобалізації, доцільно звернути увагу на його стратегічне призначення,
яке базується на формуванні економіки знань та впровадженні новітніх геостратегічних
імперативів розвитку сучасного світу.
Подібний контекстний ряд щодо визначення особливостей розвитку людського
потенціалу в умовах глобалізації продовжує концепція Г.Бейкера, відповідно до якої
звертається увага на зміні ціннісних імперативів розгортання цифрової економіки. Виходячи
із цього, вчений вказав на «виклики, які обумовлені розвитком цифрової економіки економіки знань, інновацій, глобальних інформаційних систем, новітніх технологій і
венчурного бізнесу, відповідно до чого основу цієї економіки становитиме людський капітал,
який є головною рушійною силою соціально-економічного розвитку суспільства на
сучасному етапі» [6, с.34]. Такий контекст дозволяє акцентувати увагу на людському
потенціалі як найвищій гностичній та методологічній цінності суспільного розвитку. З
огляду на це, політика держави, яка зосереджена на розвитку та захисті людського
потенціалу, спрямована на розвитку здібностей та мотиваційної практики людини,
перетворює людськи капітал у людський потенціал. Перехід від абстрактності до
конкретності розуміння даного аспекту базується на актуалізації функціональної ролі
держави у даному процесі, яка не лише задає тренди для суспільного розвитку, але й
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визначає функціональні артиклі результативності життєдіяльності людини. В даному
відношенні йдеться про «гармонійні» принципи функціональної політики держави щодо
отримання максимальних вигід від використання людського потенціалу на власну
інституційну користь.
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Вступ. Інтерес є основою досліджень в психолого-педагогічній та методичній
літературі. Питання проблеми мотивації учнів та розвитку пізнавального інтересу, які
спрямовані на реалізацію принципу активного навчання, зумовлює пошук форм, засобів,
методів діяльності з учнями, адже від рівня пізнавальної активності учнів залежить не лише
успішність в навчанні але й формування ставлення учнів до навчання в цілому. Для
підвищення інтересу школярів, вчитель повинен ґрунтовно готуватися до уроку,
застосовувати наочність, яка повинна бути динамічною, щоб показати хід міркувань, зв'язок
між поняттями, що посилюють пізнавальний інтерес до навчання, новизну навчального
матеріалу, практичну значимість, різноманітність форм діяльності учнів.
Мета роботи. Метою роботи було визначення початкового рівня сформованості
пізнавального інтересу учнів при вивченні біології.
Матеріали і методи. Дослідження було проведено у навчально-виховному комплексі
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовому ліцеї "Сучасник" – дитячоюнацькому центрі міської ради м. Кропивницького Кіровоградської області, в 11-х класах. В
педагогічному експерименті використано методи теоретичні (аналіз проблеми на основі
психолого-педагогічної літератури) та емпіричні (спостереження під час навчального
процесу, анкетування). В експерименті було використано наступні методики: на виявлення
рівня сформованості пізнавального інтересу, самостійної діяльності, вміння долати труднощі
- «Методика з конвертами за Г. І. Щукіної»; анкетування - «Методика Г. І. Щукіної».
Результати і обговорення. Для встановлення мотивів, інтересів, нахилів особистості
учнів головним методом є спостереження за їх поведінкою і навчально-пізнавальною
діяльністю. Справжні мотиви навчання школяр здебільшого усвідомлює, а тому лише
спостереження за його діяльністю в процесі навчання дає можливість встановити справжній
мотив його навчання. При цьому треба враховувати, що в мотивації навчання бере участь
кілька мотивів, як зовнішніх, так і внутрішніх, але один з них є домінуючим, який визначає
всю діяльність вчення, хоча окремі дії можуть визначатися й іншими мотивами ситуативного
характеру.
До зовнішніх мотивів відносять: прагнення отримати хорошу оцінку від вчителя,
бажання завоювати престиж серед однолітків, бажання уникнути неприємностей від вчителів
і батьків за погану успішність, розуміння необхідності виконання свого обов'язку учня.
До внутрішніх мотивів відносять: інтерес до змісту досліджуваного матеріалу,
прагнення пізнати глибше і ширше навчальний матеріал, прагнення подолати труднощі
вчення і отримати почуття задоволення і радості від досягнутих успіхів.
Встановлення критеріїв та рівнів розвитку сформованості пізнавального інтересу
школярів на уроках біології має важливе значення для їх правильної оцінки.
Для виявлення рівня сформованості пізнавального інтересу школярів виділено такі
критерії і показники: рівень пізнавальної активності; рівень самостійної діяльності; вміння
долати труднощі.
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Низький рівень сформованості пізнавального інтересу характеризується епізодичним
включенням школярів в навчальну діяльність і слабким проявом якісних характеристик
дослідницько-навчальної діяльності.
Середній рівень сформованості пізнавального інтересу школярів визначається
включенням їх в навчальний напрямок навчальної діяльності і більш активним проявом
провідних характеристик дослідницько-навчальної діяльності.
Високий рівень сформованості пізнавального інтересу школярів характеризується
включенням школярів в усі напрямки навчальної та позаурочної діяльності та високим
ступенем прояву якісних характеристик дослідницько-навчальної діяльності.
У ході експерименту учні 11-х класів були розподілені на групи з 4-5 чоловік; обрано
20 завдань різного рівня складності, які були надані групам учнів і вимагали діяльності
різного характеру, захоплюючі, проте змістовні за формою і змістом. Згідно інструкції,
кожен учень за урок виконував будь-яку кількість обраних за власним бажанням завдань, з
загального столу групи (по одному завданню). Виконані завдання назад не поверталися, а
залишалися в зошиті учня, навіть, якщо він з ними не впорався. Завдання учні виконували
самостійно, не використовуючи підручник і робочий зошит, між собою не спілкувалися,
якщо виникали питання, то користувались допомогою вчителя. Будь-яке правильно виконане
завдання оцінювалось в 5 балів незалежно від складності.
Наступним етапом була обробка результатів, вирахувано середнє арифметичне балів,
набраних учнями за всі завдання, за умови того, що учня така оцінка влаштовує.
Спостереження і аналіз робіт учнів дозволяють зробити висновок про те, чим учні
керуються під час вибору завдань: складність завдання, його змістовність, градація оцінки
яку учень може отримати. Викладач спостерігає як учні виконують завдання і ведуть себе в
разі виникнення питань: самостійно, використовують підручник, інтернет джерела,
намагаються знайти підказку в однокласників, вчителя; який при цьому переважає характер
навчальної діяльності (маніпуляційний, частково-пошуковий, творчий). Наприклад, учням
пропонувалось завдання на встановлення відповідності між біологічною структурою та
функцією яку вона виконує. Це завдання можна зробити як на рівні впізнавання, відшукавши
потрібне слово в підручнику або зошиті, так і на рівні відтворення, встановлювати
відповідність згадуючи терміни, що буде вказувати на більш високий рівень сформованості
пізнавального інтересу, ніж в попередньому випадку.
Незважаючи на те, що учням була надана свобода вибору завдань і необов'язковість їх
виконання, у багатьох школярів присутні зовнішні по відношенню до діяльності мотиви.
Окремі учні намагалися виконати якомога більше простих завдань, щоб отримати хорошу
оцінку, деякі поспішали зробити завдань більше, ніж інші, не замислюючись про
правильність виконання, а були такі, які зовсім не хотіли виконувати завдання, але робили,
щоб не псувати відносини з учителем. Все це вказує на низький рівень пізнавального
інтересу, або його відсутність.
Діагностичними показниками пізнавальних інтересів учнів є: характер вибору
конверта (випадковий або цілком спрямований); зміст обраних завдань (чому він надає
перевагу: рішенням пізнавальних завдань або ж завданням репродуктивного характеру);
характер виконання завдання (елементарні дії або оригінальний підхід); емоційний вираз
діяльності школяра (захоплено, байдуже); зв'язок між вмістом обраного конверта і
прагненням до самостійного розширення кругозору в обраній сфері; наявність вольового
початку, що зміцнює інтереси навчальної діяльності в стійке утворення особистості (бажання
працювати з додатковою літературою).
Результати вивчення рівня розвитку пізнавальних інтересів учнів до початку
експерименту наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1
Виявлення рівнів сформованості пізнавального інтересу в учнів контрольного і
експериментального класів при використанні методики з вибором завдань
Клас
11-А
11-Б

Низький
9
10

Рівень пізнавальної активності
Середній
19
17

Високий
4
5

Результати розподілу учнів за рівнями пізнавального процесу у % від загальної
кількості учнів у класі наступні: в контрольному 11-А класі низький рівень у 28,1; середній у
59,4; високий у 12,5 % учнів; у експериментальному 11-Б класі низький рівень у 31,3;
середній у 53,1; високий у 15,6 % учнів. Тобто, в цілому, до початку експерименту, два класи
мали майже однаковий рівень пізнавальної зацікавленості учнів, причому переважна
більшість учнів обох класів, мала низький пізнавальний інтерес.
Наступним етапом експерименту було проведення анкетування в 11-А і 11-Б класах за
методикою Г. І. Щукіної, мета якого - виявити рівень сформованості пізнавального інтересу
в учнів класу. Учням пропонувалося 5 питань, кожен з яких розкривав один з критеріїв рівня
сформованості пізнавального інтересу. Відповіді учнів оцінювалися в балах: відповіді групи
«А» - 3 бали; групи «Б» - 2 бали; групи «В» - 1 бал.
Рівні розвитку пізнавального інтересу учнів інтерпретувались як: високий рівень - 1514 балів (висока пізнавальна активність; задіяний процес самостійної діяльності, прагнення
до подолання труднощів); середній рівень - 13-10 балів (пізнавальна активність, вимагає
спонукань вчителя; залежність самостійної діяльності від ситуації; подолання труднощів за
допомогою інших, очікування допомоги); низький рівень - 6-9 балів (пізнавальна інертність,
уявна самостійність дій, повна бездіяльність при ускладненнях).
Результати анкетування наведено у таблиці 2, яка відображає розподіл рівнів розвитку
пізнавального інтересу у школярів у контрольному і експериментальному класах.
Таблиця 2
Розподіл рівнів розвитку пізнавального інтересу у школярів у контрольному і
експериментальному класах.
Клас
Рівень пізнавального інтересу, %
Низький
Середній
Високий
11-А
46,9
43,8
9,4
11-Б
50
43,8
6,3
Таким чином, у ході дослідження практично підтверджено наявність трьох рівнів
пізнавального інтересу та пізнавальної активності в учнів старших класів. За результатами
анкетування розподіл учнів за рівнями пізнавального інтересу виявився майже на одному
рівні в двох класах на початковому етапі експерименту.
Після проведення експерименту, ми виявили, що якість знань, пізнавальна активність
та пізнавальний інтерес збільшились в експериментальному класі, а в контрольном майже не
змінились.
Порівняння показників середнього балу до і після проведення експерименту в
експериментальному і контрольному класах свідчить про підвищення інтересу учнів в
експериментальному класі до вивчення предмету, відповідно підвищення рівня знань.
Після проведення педагогічного експерименту відбулися якісні зміни навчальних
досягнень учнів експериментального класу. На кінець експерименту середній бал учнів
контрольного класу (11А) підвищився лише на 0,73% (з 6,72 до 7,45 балів),
експериментального класу (11 Б) – на 1,19% (з 6,87 до 8,05 балів).
Висновки. У результаті дослідження встановлено, що кількість учнів з високим і
середнім рівнем пізнавальної активності та інтересу збільшився, а з низьким рівнем,
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кількість учнів зменшилась в експериментальному класі в порівнянні з контрольним. Таким
чином, ми можемо стверджувати про підвищення пізнавального інтересу в
експериментальному класі, а відповідно і підвищення успішності учнів. Зважаючи на
невеликий проміжок часу, відведений на педагогічний експеримент (впродовж 4 уроків) ми
не побачили значних показників підвищення рівня знань. Тому, вважаємо доцільним
подальше дослідження зі збільшенням тривалості педагогічного експерименту та з
використанням засобів наочності на уроках біології в старших класах для підвищення рівня
пізнавального інтересу і успішності учнів.
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Вступ. Контроль знань у середній школі - органічна частина всього навчального
процесу, яка одночасно використовується для закріплення та поглиблення набутих знань.
Процес навчання не може бути повноцінним без контролю та врахування того, як учні
засвоїли навчальний матеріал. Форми контролю знань різноманітні, але суть його одна –
зіставити досягнуті учнями результати засвоєння навчального матеріалу з результатами,
визначеними метою навчання на кожному етапі.
Мета роботи. Метою роботи було визначення важливості психічних процесів та їх
зв'язок з тестовим контролем учнів.
Матеріали і методи. Дослідження було проведено в КЗ Верхівцевський НВК
«Середня загальноосвітня школа №1 – дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської
районної ради Дніпропетровської області, в 7-му класі. В педагогічному експерименті
використано біологічні тести різного рівня складності; психологічні тести Айзенка по
визначенню уваги, пам'яті, мислення. В ході дослідження було проведено тестування учнів
7-го класу, в якому прийняли участь 24 чоловіка. Для перевірки знань учнів були розроблені
біологічні тести різного рівня складності: репродуктивні і проблемні тести з урахуванням
психологічних характеристик учнів.
Результати і обговорення. В наших дослідженнях ми розробили тестову систему
репродуктивних і проблемних тестів. Відповідна перевірка знань з біології проводилася
серед учнів сьомих класів загальноосвітньої середньої школи. Отримані дані свідчать про те,
що з репродуктивними тестами учні справляються краще (8,13±0,36), ніж з проблемними
(6,92±0,46), а варіативність успішності в останньому випадку є більша. На перший погляд
оцінювання знань за допомогою репродуктивних тестів супроводжується більш високою
успішністю учнів, але це шлях формування навичок, а не самостійного мислення. Тому
вчитель не може у своїй діяльності обмежитися таким найпростішим способом діагностики
знань та умінь учнів.
Творчий підхід до справи викладання біології зумовлює повсякденний пошук
можливостей до розкриття системного характеру біологічних явищ, а це потребує
використання саме проблемних тестів. У зв’язку з цим постає питання: яким чином так
організувати навчальний процес, щоб не втратити високі бали оцінювання успішності учнів і
сформувати у них творчий підхід до вирішення проблемних завдань?
У цьому випадку на допомогу може прийти використання особливостей психічного
відображення досліджуваної категорії учнів і вивчення системи зв’язків між ними та
успішністю навчання. Велике значення для ефективного засвоєння інформації протягом
уроку має увага. В наших дослідженнях цей показник вивчався за допомогою двох
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психологічних тестів, які дозволяють діагностувати рівень уваги на зорові подразники
(умовно – образна увага) та лінгвістичні сигнали (умовно – інтелектуальна увага).
За даними отриманих регресійних моделей успішність виконання репродуктивних
тестів тісніше пов’язана з “образною” увагою ніж із «інтелектуальною». Про це свідчать,
зокрема, і значення коефіцієнтів кореляції (0,90 у порівнянні з 0,72), і вид моделей: у
першому випадку – достатньо адекватна модель є лінійна, а в другому – вона має значно
складнішій вигляд.
Таким чином, для того, щоб справитися з репродуктивними тестами, учням досить
зосередитися на “образі” тестової ситуації і немає необхідності вдумливо аналізувати
запропонований для вирішення матеріал. Відповідно і рівень складності засвоєної інформації
є значно менший.
Відповідно до цього активуються й різні форми пам’яті, результати досліджень якої
представлені у вигляді математичних моделей, що дозволяють встановити вид залежності
між досліджуваними ознаками і за наявності однієї з них визначати рівень другої ознаки,
тобто, протестувавши учнів з образної пам’яті, можна заздалегідь розрахувати наскільки
успішно вони впораються з непродуктивними тестовими завданнями. Оскільки всі моделі є
адекватні (рівень надійності – 99%), то вибір будь-якої з них для проведення необхідних
обчислень зумовлюється, головним чином, конкретними обставинами і можливостями
вчителя.
В усіх випадках залежність виявилася нелінійною, що свідчить про неоднозначність і
складність фізіолого-психологічних процесів, пов'язаних з формуванням і функціонуванням
пам’яті.
Таким чином, розвиток образної пам’яті є суттєвим для вирішення учнями сьомих
класів тестових завдань з біології, тож використання відповідних мнемотехнік може
прискорити процес оволодіння певними навичками розв’язання стандартних задач.
Розроблені математичні моделі дозволять динамічно контролювати цей процес і вчасно
діагностувати ступінь готовності учня до виконання таких завдань.
Віднайдені залежності ставлять нові питання, а саме: якщо розв'язання
репродуктивних тестів, перш за все, залежить від рутинної роботи мозку, то чи є
необхідними для такої роботи творчі здібності підлітків? Чи треба взагалі приділяти увагу
їхньому розвитку? Може, достатньо простого “натаскування” учнів на конкретні тестові
відповіді?
Результати дослідження цієї проблеми у контексті пошуку залежностей успішності
виконання репродуктивних тестів з біології від типу мислення та здібностей учнів
представлені у математичних моделях залежності успішності вирішення репродуктивних
тестових завдань з біології від різних типів мислення, яка має подібний вигляд і є
нелінійною. Це підкреслює комплексний характер мислення і його зумовленість багатьма
чинниками.
Коефіцієнти кореляції в обох випадках відображають сильний зворотний в’язок між
досліджуваними ознаками.
Такі результати дозволяють підтвердити припущення відносно того, що формування
навичок практичної діяльності учнів можна забезпечити мінімальними зусиллями педагогів,
які мають бути спрямованими на розвиток уваги і образної пам’яті. Творчі здібності
відіграють у цих процесах вторинну роль.
Множинне рівняння регресії дозволяє скласти певне уявлення про залежність
успішності вирішення репродуктивних тестових завдань з біології учнями сьомих класів (у)
від усієї сукупності досліджуваних ознак:
у = - 17,15 + 0,25 х1 + 0,08 х2 + 0,02 х3 + 0,02 х4 + 0,17 х5, де х1 - увага (образна); х2 увага (інтелектуальна); х3 - пам’ять; х4 - лінгвістичні здібності (мислення); х5 - математичні
здібності (мислення); коефіцієнт апроксимації = 92%; стандартна помилка = 0,39; рівень
надійності = 99 %.
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Згідно з цією моделлю можна розрахувати будь - яку з характеристик, що цікавлять
вчителя і діагностувати готовність учнів до перевірки знань за репродуктивними тестами.
Розв’язання проблемних тестів є принципово іншою психологічною та педагогічною
задачею. Вона потребує гнучкого мислення й вільного оперування з багатьма
інформаційними джерелами. Залежність успішності їх вирішення від досліджуваних
характеристик представлена у математичних моделях і свідчать про те, що вирішення
проблемних тестів, як і репродуктивних, тісно пов’язане з увагою та пам’яттю. Навіть сам
вигляд адекватних математичних моделей виявляється подібним. Виключення становить
тільки рівняння з “інтелектуальною” увагою. Це може бути пов’язаним з перерозподілом
різних видів уваги в залежності від тих задач, які вирішує учень.
Всі одержані моделі мають рівень надійності 99% і можуть використовуватися з
діагностичною метою для прогнозування успішності виконання учнями тестових завдань і
контролю їхньої готовності до цього.
Розвиток відповідних психологічних характеристик має сприяти зосередженості учнів
під час виконання проблемних тестів. Одночасно будуть ефективніше формуватися різні
здібності та розвиватися мислення підлітків.
Математичні моделі зв’язків успішності учнів з різними типами мислення свідчать
про те, що коефіцієнт кореляції в обох випадках має додатний знак, тобто, чим більш
розвиненими є лінгвістичні та математичні здібності, тим краще учні справляються з
проблемними тестами. Цим засвідчується суттєвість процесів творчого мислення для
успішного вирішення проблемних задач. Згідно з цим, тренування й розвиток відповідних
процесів буде сприяти формуванню більш гнучкого психічного відображення й здатності
справлятися з нестандартними ситуаціями у майбутньому.
Одержані математичні моделі дозволять своєчасно діагностувати будь-які зміни у
процесах мислення учнів і певною мірою прогнозувати успішність пошуку оптимального
рішення проблемного завдання. Така діагностика буде сприяти адекватній орієнтації вчителя
на пріоритетний розвиток тих чи інших психічних ознак підлітка і оцінити ступінь
готовності кожного учня до виконання певної навчальної роботи.
Системність відповідних процесів демонструє і надійність множинної регресійної
моделі, яка описує взаємну зумовленість усіх досліджуваних характеристик. Вона має такий
вигляд:
у = - 36,78 + 0,13 х1 + 0,25 х2 - 0,31 х3 + 0,07 х4 + 0,34 х5, де у - успішність виконання
учнями проблемних тестів; х1 - «образна» увага; х2 - «інтелектуальна» увага; х3 - образна
пам’ять; х4 - лінгвістичні здібності; х5 - математичні здібності; коефіцієнт апроксимації =
88%; стандартна помилка = 0,65; рівень надійності = 99 %.
Взаємна зумовленість таких процесів як успішність вирішення проблемних і
репродуктивних тестових завдань, “образної” та "інтелектуальної” уваги, пам’яті,
лінгвістичного та математичного мислення свідчить про необхідність системного підходу до
процесу навчання і необхідності спільної роботи педагогів та психологів у організації
ефективного засвоєння інформації учнями середньої школи.
Висновки. У результаті дослідження встановлено, що з репродуктивними тестами
учні справляються краще, ніж з проблемними, а варіативність успішності в останньому
випадку є більша. Для того, щоб впоратися з репродуктивними тестами, учням досить
зосередитися на “образі” тестової ситуації і немає необхідності вдумливо аналізувати
запропонований для вирішення матеріал. Відповідно і рівень складності засвоєної інформації
є значно менший.
Розвиток образної пам’яті є суттєвим для вирішення учнями сьомих класів тестових
завдань з біології, тож використання відповідних мнемотехнік може прискорити процес
оволодіння певними навичками розв’язання стандартних задач. Внаслідок цього формування
навичок практичної діяльності учнів можна забезпечити мінімальними зусиллями педагогів,
які мають бути спрямованими на розвиток уваги і образної пам’яті. Творчі здібності
відіграють у цих процесах вторинну роль.
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Успішність реалізації педагогічної ідеї системності навчального процесу можна
проконтролювати за допомогою проблемних тестів. Успішність їх вирішення, як і для
репродуктивних тестів, тісно пов’язана з увагою та пам’яттю. При цьому, чим краще
розвинені лінгвістичні та математичні здібності, тим більш успішно учні справляються з
проблемними тестами. Цим засвідчується суттєвість процесів творчого мислення для
успішного вирішення проблемних задач.
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РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ
Лисаковська Л.В.
икладач вищої категорії, методист
Харківський радіотехнічний коледж
м. Харків, Україна
Ключовим завданням сучасної педагогічної науки, професійної освіти є формування
висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, здатного швидко адаптуватись у
виробничих умовах, активно діяти, самостійно приймати рішення, вдосконалюватися у
професійній діяльності протягом усього життя.
З метою виконання цього завдання педагогічний процес у ВНЗ має відповідати
вимогам нинішнього суспільства і ринку праці.
Застосування особистісно орієнтованих технологій, дистанційного навчання в
освітньому процесі ВНЗ дозволяє розвинути пізнавальні здібності студентів, максимально
виявити, ініціювати, використати їхній суб’єктний досвід, допомогти самореалізуватися у
навчально-виробничій діяльності
Вимушеним запровадженням дистанційного навчання у вітчизняних освітніх закладах
у зв’язку із карантином стало у 2020 році додатковим поштовхом для розвитку інноваційних
технологій в начальному процесі.
Сьогодні, незважаючи на велику кількість телекомунікаційних спеціальностей, яким
навчають у вищих начальних закладах України та впровадження різних курсів з підготовки
сертифікованих фахівців (наприклад, курси Oracle, Microsoft, Cisco, IBM тощо). на ринку
праці все ще є суттєвий дефіцит кваліфікованих фахівців у цій сфері, який зростає щороку. З
іншого боку, велика кількість фахівців, які вже працюють за згаданими спеціальностями, має
необхідність підвищувати свій рівень через те, що знання старіють кожні 3-5 років, а
технологічні знання кожні 2-3 роки. Якщо не впроваджувати сучасні технології навчання, то
якість підготовки фахівців буде об’єктивно відставати від рівня, необхідного на ринку праці.
Така ситуація вимагає збільшення обсягів підготовки фахівців за спеціальностями
“Телекомунікації та радіотехніка”, “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”,
“Комп’ютерна інженерія” та “Кібербезпека”, а це, своєю чергою, підвищує вимоги до якості
підготовки студентів та навчально-методичного забезпечення відповідних навчальних
дисциплін.
Дистанційне навчання є одним з видів інновацій в організації професійної освіти, яке
за своєю суттю є особистісно-орієнтованою формою навчання.
Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують доставку
студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і
викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з
навчальними матеріалами.
Дистанційне навчання є орієнтованим на впровадження в навчальний процес
принципово нових моделей навчання, що передбачають проведення конференцій, самостійну
роботу студентів з інформаційними полями з різних банків знань, проектні роботи, тренінги
й інші види діяльності з комп'ютерними технологіями. Джерелом інформації в цих моделях є
бази даних у віртуальному навчальному середовищі, координатором навчального процесу –
викладач, а інтерпретатором знань – студент. Таким чином, діяльність студента змінюється у
напрямі від одержання знань до їх пошуку.
Засобами, що забезпечують у дистанційному навчанні використання усіх форм
взаємодії, є сучасні інформаційні телекомунікаційні технології, які дають студентам змогу
самостійно долучатися до найрізноманітніших інформаційних джерел. Найбільш
поширеними засобами організації дистанційного навчання на сьогодні є засоби, що
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базуються на Інтернет-технологіях – електронна пошта, відеоконференції, чати, форуми, вебсайти, онлайн-бібліотеки, файли розсилок. Усі ці засоби часто комбінуються з традиційними
друкованими матеріалами.
Таким чином, головною особливістю дистанційного навчання є самоосвіта як основа
дистанційного навчання, що передбачає самомотивацію студента щодо власного
навчання, а також високий рівень самоорганізації.
Дистанційне навчання є ідеальним рішенням для тих, хто віддає перевагу сучасним
інформаційним технологіям у навчанні, цінує свій час та заощаджує кошти. На сьогодні
дистанційне навчання є однією з провідних світових тенденцій в освіті – ця технологія
реалізує принцип безперервної освіти і здатна задовольнити постійно зростаючий
попит на знання в інформаційному суспільстві.
В Україні дистанційне навчання активно впроваджується з 2002 року. На сьогодні вже
у понад 42 вищих навчальних закладах України впроваджено програмну платформу
MOODLE (систему управління дистанційним навчанням), яка забезпечує дистанційне
навчання. Серед них – Державний університет телекомунікацій як один з найпрестижніших
університетів України, який впроваджує сучасні технології навчання в освітній процес.
Під час створення та використання систем дистанційного навчання застосовуються
поняття платформи дистанційного навчання та засобів створення дистанційних курсів.
Платформа дистанційного навчання – це програмне забезпечення, що дозволяє не
тільки розміщувати навчальні матеріали, реалізовувати спілкування “студент-студент”,
“студент-викладач”, контролювати знання студентів, але й здійснювати управління
навчальним процесом. Тобто засоби розроблення дистанційних курсів є спеціалізованими
програмними середовищами, що дозволяють інтегрувати та обробляти різні формати медіафайлів, підтримують міжнародні стандарти електронного навчання, мають інструменти
підтримки різних платформ дистанційного навчання, надають можливість використовувати
шаблони та отримувати якісний навчальний курс.
Система управління навчанням MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) – це
відкрита система управління навчанням, орієнтована на організацію взаємодії між
викладачем та студентами, і яка також використовується для організації дистанційних
курсів. Середовище MOODLE розроблено на PHP з використанням SQL-бази, має модульну
архітектуру, що дозволяє легко розгалужувати можливості.
MOODLE відноситься до автоматизованих інформаційних систем класу LMS
(Learning Management System) – систем управління навчанням. Ця система управління
навчанням використовується більш ніж у 30000 навчальних закладів багатьох країн світу для
організації дистанційного навчання, її перекладено майже на 80мов, у тому числі і на
українську.
Оскільки систему MOODLE орієнтовано на застосування у дистанційному навчанні,
вона має великий набір засобів комунікації. Можливості, які надає система, дозволяють
забезпечити індивідуальну роботу викладача з кожним студентом. Це не лише електронна
пошта та обмін вкладеними файлами, але й форуми, чати, ведення блогів тощо.
У Державному університеті телекомунікацій розроблено більше 150 дистанційних
курсів начальних дисциплін для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр”.
Завдяки впровадженню технологій дистанційного навчання у Державному
університеті телекомунікацій створено можливість постійного спілкування студентів і
викладачів у віртуальному навчальному середовищі Державного університету
телекомунікацій.
Студенти мають змогу цілодобового доступу до наукових та навчальних
інформаційних джерел; навчальний процес став прозорим, більшість його кроків фіксується
у системі управління дистанційним навчанням MOODLE Державного університету
телекомунікацій. Для викладачів створено можливість постійного відстеження навчального
процесу та його коригування; підвищується самоорганізація студентів;студенти, які
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використовують у навчанні дистанційні курси, є краще мотивованими порівняно зі
студентами, які навчаються за традиційними формами.
Засоби розроблення дистанційних курсів є спеціалізованими програмними
середовищами, що дозволяють інтегрувати та обробляти різні формати медіа-файлів,
підтримують міжнародні стандарти електронного навчання, мають інструменти підтримки
різних платформ дистанційного навчання, надають можливість використовувати шаблони та
отримувати якісний навчальний курс.
Використання новітніх технологій надає змогу підвищити якість навчання за рахунок
зручності організації навчального процесу.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УМСА
Лисаченко О.Д.
к.б.н., доцент, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології
Українська медична стоматологічна академія
Єрошенко Г.А.
д.мед.н., професор, професор кафедри гістології, цитології та ембріології
Українська медична стоматологічна академія
Пелипенко Л.Б.
к.мед.н., доцент, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології
Українська медична стоматологічна академія
Кінаш О.В.
ст.викладач кафедри гістології, цитології та ембріології
Українська медична стоматологічна академія
Донець І.М.
викладач кафедри гістології, цитології та ембріології
Українська медична стоматологічна академія
Шевченко К.В.
аспірант кафедри гістології, цитології та ембріології
Українська медична стоматологічна академія
Навчання студентів-іноземців в Україні проходить завдяки багатоплановим напрямам
педагогічної діяльності (навчальної та виховної), які реалізуються з урахуванням
психологічних, соціальних, національно-культурних та етичних аспектів навчально-виховної
роботи вузу. Основною метою навчання в Українській медичній стоматологічній академії є
підготовка кваліфікованих спеціалістів високого рівня, який дозволить працювати за
обраним фахом у будь-якій країні світу та бути затребуваним фацівцем медичної галузі.
Багаторічний досвід роботи з іноземними студентами використовується на всіх кафедрах
академії для проведення навчально-виховного процесу з цими студентами і направлений не
лише на підготовку висококласного фахівця, а й на виховання культурної та порядної
людини. Перший рік перебування іноземних студентів в нашій країні супроводжується
перебудовою та пристосуванням їх уявлень, поглядів та звичок, вироблених вдома до життя
в Україні. Вони мають не тільки засвоїти мову та ази знань з майбутніх професійних
дисциплін, а й усвідомити реалії нових умов життя, звикнути до правил та вимог іншого
соціально-економічного та національно-культурного середовища. В цьому складному
адаптаційному процесі провідну роль відіграють викладачі кафедр початкових курсів,
особливо куратори груп іноземних студентів, які стають їм опікунами та провідниками у
нових та складних умовах життя. Саме від уміння, педагогічної майстерності, гуманності,
розуміння та турботливості наставників-кураторів залежить успішність та ефективність
адаптації іноземців до навчання в медичних вузах України.
Сучасні виклики сьогодення сприяють інтенсивному розвитку контактів між державами,
що приводить до збільшення міграції молоді в цілях здобування освіти та працевлаштування.
Україна приймає на навчання велику кількість студентів, за даними Міністерства освіти та науки
в українських вузах навчаються іноземці з більш ніж 130 країн світу. Навчання іноземних
студентів в медичних закладах України сприяє інтеграції вітчизняної медичної школи у світовий
освітній простір і стимулює розвиток медичної освіти та науки в країні. На якість вищої
медичної освіти впливає кадровий потенціал, який покликаний ефективно навчати іноземних
студентів та надавати їм якісні освітні послуги, активація процесу адаптації та соціалізації
іноземних студентів, забезпечення навчального процесу сучасною матеріально-технічною базою
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та необхідним демонстраційним матеріалом. З кінця ХХ століття Україна є активним
учасником світового освітнього процесу. Молодь України з кожним роком відкриває для
себе нові горизонти для здобуття освіти у вищих навчальних закладах Європи та Америки.
Навчальні заклади України також активно залучають до своїх лав студентів з різних країн
світу, презентуючи при цьому сам вищий заклад освіти та державу вцілому, з її намірами,
можливостями та перспективами. Студентський вік є етапом поступового переходу юності в
зрілість, коли врезультаті дорослішання молоді люди набувають знань, умінь, навичок та
нового ставлення до оточуючого світу. Аналіз контингенту іноземних студентів, що
здобувають освіту в Українській медичній стоматологічній академії, показав їх розподіл по
мовному та культурному аспектах, за етнічно-релігійними традиціями. Серед студентівіноземців невеликий відсоток складають громадяни країн Центральної Африки, колишніх
республік Радянського Союзу, Китаю та Болгарії і, як показує досвід, робота з даними
категоріями студентів не містить конфліктних ситуацій, викликаних на релігійнокультурному грунті. Найбільша етнонаціональна група в академії представлена студентамимусульманами, які підтримують установлені роками родинні відносини, об’єднані повагою
ісламських віровчень та спільною арабською мовою. Важливим для цих студентів є інтереси
сім’ї, тому й вибір майбутньої професії найчастіше залежить від бажання старших членів
родини. Тісні родинні зв’язки відіграють важливу роль в бажанні допомагати та підтримувати
один одного, що позитивно впливає на навчання братів і сестер, які приїхали здобувати освіту в
Україні [1, с.76].
Працюючи зі студентами-мусульманами викладачі вишів повинні враховувати
традиції культурного середовища в якому вони виросли та особливості їхнього характеру, а
саме підвищену імпульсивність та емоційність. Бурхлива реакція студентів, що виникає при
спілкуванні з оточуючими, не завжди є проявом агресії, така поведінка є абсолютно
нормальною у їх культурному просторі. Особливістю студентів з арабського та ісламського
світу є відносне ставлення до часу. Тому часті запізнення, відсутність пунктуальності та
недотримання часових обмежень для цих студентів є нормою. Звідси і їхня поведінка на
практичних заняттях та лекціях: гучні розмови, ходіння по аудиторії, суперечки, виконання
кількох справ одночасно. Основне завдання викладача полягає в поясненні норм та традицій
української культури, в донесенні до студента важливості проявів його поведінки і
висловлювань в контексті традицій української моральності [2, с.47]. Коли мова іде про
студентів-арабів або мусульман з країн Північної Африки чи Аравійського півострова, слід
виділити проблему їхнього ставлення до жінки-викладача в навчальних закладах України,
адже в ісламських країнах жінка-викладач має специфічні права та обов’язки. У випадку
української системи освіти проблема відносин між жінкою-викладачем і студентоммусульманином чи арабом швидко зникає, коли викладач при належній психологічній
підготовці і навичках педагогічної роботи доносить даному контингенту позицію
українського менталітету та українських традицій, які зобов’язують з шаною та повагою
відноситися до жінки вцілому та до жінки як викладача.
Позитивні тенденції привабливості освітніх послуг в Україні мають і негативні
аспекти, адже громадяни тропічних та субтропічних країн потрапляють в незвичне їм
соціокультурне, кліматичне, мовне та національне середовище. Зниження показників
соціально-біологічного критерію задоволеності існування призводить до появи
психологічної дезадаптації в студентів-іноземців, що проявляється у вигляді появи
невротичних реакцій та розладів. Поєднання соціально-біологічної та психологічної
дезадаптації в студентів-іноземців негативно впливає на рівень їх фахової освіченості,
знижує мотивацію до навчального процесу [3, с.69].
Труднощі, які іноземний студент відчуває під час перебування в новій країні, можна
поділити на три основні групи: 1) психофізіологічні труднощі, пов’язані з перебудовою
особистості, «входженням» у нове середовище, психоемоційним напруженням, зміною
клімату; 2) навчально-пізнавальні труднощі, пов’язані з недостатньою мовною підготовкою,
подоланням відмінностей у системах освіти; адаптацією до нових вимог і систем контролю
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знань; 3) соціокультурні труднощі, пов’язані з освоєнням нового соціального і культурного
простору медичних закладів; подоланням мовного бар’єру у вирішенні комунікативних
проблем [4, с.114]. Сучасна стратегія розвитку процесу навчання іноземних студентів в УМСА
виділяє фактори, що впливають на якість освіти, це: якість кадрового потенціалу академії;
процес адаптації та соціалізації іноземних студентів; сучасна матеріально-технічна база. Велике
значення має престиж вибраного студентом вищого медичного закладу серед інших медичних
вишів України та його рейтингове місце в списку світових закладів вищої освіти.
Якість кадрового потенціалу. Працювати в групах з іноземними студентами набагато
складніше ніж з вітчизняними студентами. Підбір педагогічних кадрів для роботи зі студентамиіноземцями відбувається з урахуванням досвіду викладача, мовної підготовки (взалежності від
мови навчання), рівня знання предмету та вміння працювати в умовах міжкультурного
простору. Важливим є: правильна організація навчального процесу; індивідуальний підхід до
кожного студента; доступність інформаційного забезпечення заняття.
Процес адаптації та соціалізації іноземних студентів. Відбувається на рівнях
міжособистих відносин, індивідуальної поведінки, механізмів діяльності, здоров’я та
функціональних резервів організму студента. Показниками успішної адаптації студентів до
навчання є: позитивна успішність, задоволення процесом навчання, соціальна активність,
високий рівень запам'ятовування, розвиток мислення.
Сучасна матеріально-технічна база вузу. Для полегшення сприйняття матеріалу з
кожного предмету крім обов’язкових підручників, які видані мовою навчання іноземних
студентів, кафедри повинні мати необхідні допоміжні засоби навчання, які забезпечать успішне
засвоєння кожної дисципліни. Сюди відносять створені викладачами кафедр методичні вказівки,
тематичні навчальні посібники, робочі зошити, тощо. Електронні підручники, як новий та
перспективний засіб навчання, є елементом якості навчально-методичного забезпечення
навчального процесу та необхідною умовою формування професійної компетенції майбутнього
спеціаліста. Важливим у підготовці іноземних студентів є використання електронних словників,
термінологічних посібників, визначення в яких подано латинською, російською та англійською
мовами, збірників тестів та ситуаційних задач «Крок 1». Широке застосування демонстраційного
матеріалу на практичних заняттях та під час читання лекцій сприяє більш доступній подачі
нового матеріалу та підвищує вірогідність його якісного засвоєння. Використання комп’ютерних
навчально-контролюючих програм урівнює можливості студентів при тестовому контролі знань
та допомагає нівелювати пробіли в знанні російської мови окремими іноземними студентами.
Новітні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють покращити сприйняття і
осмислення великої кількості інформації, підвищити якість навчання, сформувати уміння і
навички та підвищити творчу активність студентів-іноземців.
Велика робота покладена на кураторів, які працюють зі студентами міжнародного
факультету, саме на них лежить відповідальність за успішну адаптацію студентів-іноземців
до нових умов навчання та пристосування до життя в мультикультурному просторі УМСА.
Робота куратора має бути максимально направлена на залучення студентів до соціально
активного студентського життя, виховання фізично і морально здорової особистості, а в
подальшому - на формування висококваліфікованого спеціаліста любої галузі медицини.
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Sociological sciences
ФЕНОМЕН «ПРОЧИТАНО В ІНТЕРНЕТІ» В СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ
Листвак Г.Б.
Українська академія друкарства, канд. наук із соц. комунікацій,
доцент кафедри медіакомунікацій, ORCID ID: 0000-0001-8805-3876
Суттєвою проблемою сучасного медіапростору, окрім появи недостовірних даних,
маніпуляції фактами та формулюваннями, є спрощене сприйняття інтернету як цілісного
інформаційного майданчика з нібито перевіреною інформацією. Про цю проблему згадують,
зокрема, організації, що моніторять ЗМІ, і називають її феноменом «прочитаного в інтернеті»
[1, 6], коли інформацію сприймають за щиру правду без огляду на ресурс публікації та
джерело.
Схильність умовного «масового читача» бути сприйнятливим до недостовірної
інформації значно зростає, якщо йдеться про інтернет та соцмережі. Так, за даними
всеукраїнського опитування українців «Споживання медіа» від Центру контент-аналізу,
66,5% читачів новин в інтернеті натрапляють на них випадково – в соцмережах, на сайтах
пошти тощо. Лише 17% переглядають основні новини на певному сайті, а 11% – усі новини
на певному сайті. Така всеїдність і неперебірливість стосується саме інтернет-контенту, бо,
наприклад, на телебаченні (донедавна – основному джерелу новин) відсоток випадкового
споживання новин становить 43,5, а в пресі – лише 9,3 [6].
В таких умовах значної популярності набувають т. зв. «сайти-сміттярки», де за
допомогою маніпулятивних формулювань та обурливих клікбейтних заголовків намагаються
підвищити відвідуваність, але тим самим суттєво знижують якість контенту. Так, серед
іншого, при аналізі проблемних моментів у медіа, в Інституті масової інформації
виокремлюють наявність фейків, мови ворожнечі, маніпуляцій з емоціями, недостовірних
новин, маніпулятивних заголовків та посилань на ненадійні джерелі [3]. На сайті інституту
також регулярно публікують переліки вартих/не вартих уваги ресурсів та щоквартальні
дослідження професійних стандартів у медіа [2].
Звісно, для уважних свідомих читачів, які й так ретельно ставляться до того, що
споживають онлайн, не становитиме проблеми визначити «сміттярку» (зрештою, саме на
таких ресурсах із більшою вірогідністю з’явиться помітно нередагований, неякісно
відформатований матеріал) чи відчитати маніпулятивне формулювання навіть у
авторитетному виданні. Однак серед більшості українців існує гостра потреба підвищувати
рівень власної медіаграмотності, а серед професійного кола журналістів – тренувати
чутливість до некоректних формулювань та позбуватися їх у своєму мовленні.
Певні кроки в цьому напрямку вже здійснені: існують ресурси, що моніторять ЗМІ та
спростовують фейки, як-от «Детектор медіа», «Texty.org.ua», «Media Sapiens», «StopFake»
та ін. Пошук надійних ресурсів віднедавна дещо полегшився ще й тим, що «Вікіпедія»
запровадила фільтр «потенційно ненадійних джерел інформації». До нього потрапили деякі
російські та українські ЗМІ, що порушують журналістські стандарти у своїх публікаціях [5].
На різних навчальних платформах розроблено та опубліковано низку безкоштовних онлайнкурсів та посібників з медіаграмотності, що може стимулювати до самоосвіти у цій сфері.
Окремо варто згадати про ресурси, які навчають критично ставитися до публікацій у
ЗМІ через гумор та сатиру. Значну роль тут відіграє сайт із вигаданими новинами «UA
Review», який через абсурдність та правдоподібність своїх дописів неодноразово
перепощують в інших медіа – тому сайт став таким собі тестом на уважність для медійників.
Про критичне мислення в розважальній формі у своїх влогах на «Youtube» та «TikTok»
розповідає журналістка Ангеліна Ломакіна. Схожу функцію виконує щотижневий
сатиричний дайджест новин від «Телебачення Торонто» – «#@)₴?$0» («Ґрати, песик, дужка,
гривня, знак питання, долар, нуль»), що тримає в тонусі як глядачів, так і колег-журналістів.
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Однак усі ці ініціативи та проєкти – це насправді крапля в океані неякісного контенту,
яким повниться інтернет в усьому світі. Науковці визначають типові способи поширення
фейків [9] та розробляють способи визначати і фільтрувати їх за допомогою програмних
скриптів [8], що має полегшити роботу з моніторингу медіа та загалом підвищувати їхню
якість.
Так само відкритим залишається питання про можливість систематичної медіаосвіти
різних груп населення, починаючи зі школи. Наприклад, в Академії української преси
створено навчальні програми з медіаграмотності для учнів різного віку, вчителів та
викладачів; також існує розроблена згідно міжнародних стандартів Концепція впровадження
медіаосвіти в Україні на 2010–2025 роки, проте поки що рано говорити про якісь конкретні
результати.
Безсумнівним є одне – кількість інформації (зокрема «прочитаної в інтернеті») все
зростатиме, і вміти оцінювати її якість та критично фільтрувати контент буде обов’язковою
навичкою кожної сучасної людини.
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ЕКОНОМІКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Литовченко І.В.
Гудзенко А.В.
Фаховий коледж інженерії та управління
Національного авіаційного університету
В умовах розвитку сучасного суспільства посилюються і трансформуються процеси
інституціоналізації економічних відносин та взаємодій. Особливості прискорення, зміни і
ускладнення економічних процесів обумовлюють виникнення нових форм і способів
організації взаємодій між суб'єктами економічних відносин, що обумовлює актуальність
соціально-філософського аналізу економіки як соціальної системи та соціального інституту в
контексті особливостей сучасних тенденцій суспільного розвитку.
Науковий дискурс соціальних інститутів, зокрема, економічних, пов'язаний з
дослідженнями видатних представників соціально-філософської науки: П.Блау, М.Бубера,
М.Вебера, Т.Веблена, Ю.Габермаса, У.Гамільтона, А.Гелена, Е.Дюркгейма, К.Касторіадіса,
О.Конта, Дж.Ламберга, С.Ліпсета, Н.Лумана, К.Маркса, Р.Мертона, Д.Норта, І.Міллза,
Т.Парсонса, П.Рікера, Н.Смелзера, Г.Спенсера, Л.Уорда, Дж.Хоманса та багато ін. Важливо
зауважити, що вагомий внесок у розвиток теорії соціальних інститутів здійснили видатні
представники вітчизняної наукової думки: Т.Гайдай, А.Гриценко, В.Дементьєва,
Г.Задорожний, В.Липова, А.Маслова, М.Довбенко, О.Нестеренко, В.Мельник, Полисаєв
О.П., О.Прутська, А.Ткач, О.Чаусовський, А.Чухно, О.Шепеленко, О.Яременко та ін. [1, с.5051]. Проблематика дослідження економіки як соціального інституту набуває особливої
актуальності в умовах розвитку інфораційного суспільства, процесів цифоровізації й
глобаліації, що обумовлюють зміни в соціально-економічних відносинах, практиках,
потребах, різних сферах діяльності індивідів тощо.
Представники соціологічної наукової думки, прибічники інституціонального підходу,
розглядають економічний інститут в якості одного з найважливіших різновидів соціальних
інститутів. Економіка як соціальний інститут являє собою сукупність інституціалізованих
способів діяльності, норм, правил, зразків соціальних дій і взаємодій, що формують різні
типи і моделі економічної поведінки індивідів, соціальних груп і організацій для задоволення
своїх потреб. Соціальний інститут економіки є відносно стійкою сукупністю дій і
взаємовідносин, що передбачає наявність формальних і неформальних норм, правил,
традицій, стереотипів, які регулюють процеси виробництва, розподілу, обміну та
споживання в суспільстві. Нормативну структуру соціально-економічних інститутів формує
система норм, які відображають відносини власності, наявність основних форм обміну,
способів розподілу і споживання матеріальних благ, товарів та послуг.
Важливо зауважити, що в економічній сфері сучасного суспільства розвивається і
функціонує досить велика й потужна система соціальних інститутів, серед яких: інститут
власності, ринок праці, система торгівлі й розподілу, фінансова система, система
страхування тощо. До групи фундаментальних економічних соціальних інститутів, у першу
чергу, належать: власність; ринок, обмін, фінанси, цінні папери, гроші, банки, різноманітні
господарські об'єднання тощо, що обумовлює зв'язок і взаємодію економічного життя з
іншими соціальними інститутами суспільства. Основним призначенням соціальноекономічних інститутів є задоволення потреб усіх членів суспільства в матеріальному
забезпеченні, що необхідно для ефективного розвитку і функціонування суспільства.
Важливою метою соціально-економічних інститутів є забезпечення і підтримка стабільності
взаємовідносин в економічній сфері суспільства, що набуває особливої актуальності в
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умовах стрімкого розвитку суспільства, процесів глобалізації, інформатизації, цифровізації
тощо.
Економіка як соціальний інститут виконує низку важливих функцій, серед яких
можна виокремити такі: задоволення потреб, узгодження інтересів субʼєктів економічної
системи, що є основою процесів виробництва, розподілу, споживання і обміну матеріальних
благ; задоволення найважливіших потреб суспільства, різних соціальних груп, індивідів
тощо (суб'єктів соціально-економічних процесів, виробників, споживачів); підтримка
порядку і контроль за конкуренцією між ключовими суб'єктами господарювання; зміцнення
соціальних зв'язків усередині економічної системи, а також із зовнішніми соціальними
інститутами (освітою, наукою, владою, державою тощо).
В умовах розвитку сучасної ринкової економіки в системі господарських відносин
особливого значення набувають інституційні перетворення, які безпосередньо повʼязані з
процесами формування нової інституційної структури суспільства і середовища
функціонування економічної системи, що є основою процесу трансформації економічної
системи. Соціальні інститути, впливаючи на економічну систему, обумовлюють стратегічні
напрямки її перетворень, задають можливі вектори реалізацї, узгодження і задоволення
економічних інтересів, що дозволяє визначити формальні й неформальні інституційні межі
для суб'єктів економічної системи суспільства. Важливо зауважити, що в таких умовах, як
справедливо зазначає С.Кузьменко, субʼєкти ринкової економіки безпосередньо зацікавлені в
загальному інституційному порядку, а тому, інституційні зміни тісно повʼязані з
механізмами і способами здійснення державної влади в суспільстві, завдяки якій
реалізуються інтереси і задовольняються потреби субʼєктів у межах функціонування
формальних інститутів. Це призводить до якісної зміни ролі держави в національній
економіці [2]. В умовах розвитку сучасного суспільства важливим напрямком діяльності
держави є регулювання відносин власності, реалізація інституціональних перетворень і
соціально-економічних та організаційно-управлінських реформ. Особливо актуалізується
завдання держави у сприяні розвитку різноманітних форм власності і господарювання,
формування конкурентноспроможного середовища в національній економіці нашої країни.
Отже, основною функцією економіки, як соціального інституту, є регулювання
відносин та взаємозвʼязків в економічній сфері суспільства. Економічні соціальні інститути
забезпечують процеси виробництва і розподілу матеріальних благ та послуг, регулюють
соціально-економічні відносини й фінансові потоки, сприяють організації праці та взаємодії
субʼєктів економічної діяльності тощо.
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СИСТЕМНІСТЬ В СТРУКТУРІ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
Лі Сяося
аспірантка кафедри педагогіки
ДЗ «Луганський н6аціональний університет імені Тараса Шевченка»
Загалом базовими категоріями системного підходу вважають категорії системи та
системності, які в сучасній педагогічній науці всебічно досліджуються й розробляються,
проте до сих пір не мають однозначних трактувань. Ключові положення системного підходи
були представлені в наукових роботах Ю. Бабанського, І. Блауберга, В. Беспалька,
В. Загвязинського, Т. Ільїної, В. Краєвського, Н. Кузьміної, О. Пометун, В. Садовського,
С. Харченка, Е. Юдіна та ін.
Мета статті полягає у здійсненні теоретичної інтерпретації феномену системності в
структурі креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного
мистецтва.
Термін «система» використовується в науковій літературі в різних значеннях. Під
системою розуміють іноді сукупність предметів, іноді форму, вид тощо.
Поняття
«системний підхід» починає активно використовуватися і досліджуватися в наукових
роботах педагогів на початку 30-тих років минулого століття як важливий методологічний
засіб наукового пізнання, який передбачає системне охоплення, системне уявлення, системну
організацію дослідження об’єктів з наступною оптимізацією їхньої структури та функцій, що
потребує різнобічного розгляду проблеми, часто передбачаючи участь в її розробці фахівців
з різних галузей знань.
Стрімке поширення системних досліджень в минулому столітті пояснюється
виникненням певних причин, які вплинули на корегування предмету наукових досліджень:
по-перше, більшість наукових дисциплін (психологія, соціологія, логіка, педагогіка та
ін.) суттєво трансформували предмети свого дослідження, предметом яких переважно
виступає різноманіття взаємопов’язаних елементів, які можна розглядати як цілісні
утворення;
по-друге, появлення нових засобів накопичення, зберігання та передачі інформації, які
були засновані на використанні можливостей сучасної комп’ютерної техніки, привели до
того, що головним об’єктом сучасного технічного проектування та конструювання
виявилися системи управління, які за своєю структурою та за процесом створення
виступають як типові зразки системних об’єктів;
по-третє, усвідомлення факту широкого впровадження в сучасну науку й техніку
системних досліджень посилило увагу до проблематики загальної теорії систем [1, с. 18].
Безперечно, зазначені впливи спричинили широке розповсюдження системних досліджень в
різних галузях науки.
Педагогічний словник С. Гончаренка надає трактування поняття «системний підхід» з
педагогічної точки зору, як напрям у спеціальній методології науки, завданням якого є
розробка методів дослідження й коструювання складних за організацією об’єктів як систем.
Системний підхід спрямований на розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявлення в
них різноманітних типів зв’язку та зведення їх в єдину теоретичну картину. Наприклад, як
систему можна розглядати будь-яку пізнавальну діяльність, а її складовими будуть сам
суб’єкт пізнання (особистість), процес пізнання, продукт пізнання, мета, умови, в яких вона
перебуває. У свою чергу, складові системи – підсистеми – можна розглядати як самостійні
системи [3, с. 305].
З позиції соціології, як соціокультурний феномен система освіти є складовою
соціальної системи, використання системного підходу відкриває великі евристичні
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можливості, які дозволяють визначити освіту та навчально-виховний процес як системи, які
мають структуру, особливості, принципи й закони розвитку. Тим самим використання
системного підходу в педагогічних дослідженнях дає можливість прогнозувати тенденції
розвитку освітньої системи в різних соціокультурних умовах, а також проектувати й
реалізовувати різні моделі управління освітнім процесом та освітою в цілому [1, с. 19].
В контексті вивчення системи освіти нам необхідно з’ясувати ключові елементи
системи освіти, які науковці і педагоги вважають такими: 1) цілі освіти; 2) зміст освіти;
3) засоби і способи здобуття освіти; 4) форми організації освітнього процесу; 5) реальний
освітній процес як єдність навчання; 6) виховання й розвитку людини; 7) суб’єкти й об’єкти
освітнього процесу; 8) освітнє середовище; 9) результат освіти, тобто рівень освіченості
людини [4, с. 40]. Визначення елементів освітнього процесу як системи надало нам підстави
стверджувати, що системний підхід до організації освітнього процесу включає в себе: аналіз
вихідних умов (мети навчання, складу студентських груп, змісту програми курсу тощо);
розробку системи навчальних матеріалів та технологію їх використання з наступною
перевіркою і внесенням необхідних коректив; заключну перевірку й оцінку системи. Більш
того, системний підхід дозволяє визначити перспективи навчання, його основні взаємодіючі
компоненти з урахуванням провідних тенденцій суспільного розвитку; реальні потреби і
можливості суб’єктів навчання, координацію і субординацію таких великих систем як освіта,
наука і техніка; формування нової людини як громадянина, особистості творчого викладача і
громадського діяча [4, с. 92]. Очевидно, що системний підхід надає можливість визначити не
тільки кількісне, а й якісне зростання освіти та зробити певні припущення щодо перспектив
розвитку системи освіти, якісних змін у змісті системи освіти та методах освіти на всіх її
рівнях відповідно до вимог сучасного суспільства до системи освіти.
Значущим для нас є розуміння системи освіти відповідно до поглядів Б.
Гершунського, оскільки він вважає, що система освіти може бути представлена у вигляді
двовимірного феномену, структурні компоненти якого відповідають освітній системі того
чи іншого рівня та профілю. Двовимірність може бути представлена як по вертикалі, що
відображає певний рівень освіти, так і по горизонталі, що відображає певний професійне
спрямування в освіті [2, с. 194]. Таке розуміння системного підходу особливо є цінним для
нашого дослідження, оскільки відображає всю специфіку та особливості професійної освіти.
В цьому контексті освітня система відображає функціонування освітнього закладу певного
рівня та профілю або професійного спрямування.
Про актуальність використання системного підходу саме в процесі формування
компетентностей влучно висказала думку вітчизняний науковець О. Березнюк, яка акцентує
увагу на тому, що входження України до європейського співтовариства передбачає докорінні
зміни в питаннях державної політики, що сприятиме постановці мети перед навчальними
закладами професійної освіти. Провідною метою постає – розробка системи формування
гармонійної, всебічно розвиненої, життєво компетентної, креативної особистості, здатної
ціннісно ставитися до природи, предметного світу, людей, самої себе та свого життя [2, с.
194]. Науковець зазначає актуальність поєднання й тісного переплетіння наукових підходів:
системного і компетентнісного, які якісно доповнюють один одного. У якості підтвердження
цієї думки, ми вважаємо, що характеризуючи системні ознаки формування компетентності
фахівця, слід брати до уваги той факт, що характеристики постійно змінюються відповідно
до змін, які відбуваються в контексті професійної діяльності фахівця.
Характеристики будь-якої компетентності мають, безперечно, діяльнісний характер
як загальних вмінь, так і предметних вмінь і знань в певній галузі професійної освіти; вони
виявляються в умінні здійснювати успішний вибір в певній професійній ситуації,
враховуючи власні особистісні можливості фахівця, тобто він повинен мати адекватну
самооцінку, і вмотивованість на саморозвиток і самовдосконалення протягом життя.
Отже, системний підхід надає можливість визначити не тільки кількісне, а й якісне
формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного
мистецтва та зробити певні припущення щодо перспектив розвитку організації системи
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освіти, якісних змін у змісті системи освіти та методах освіти на всіх її рівнях відповідно до
вимог сучасного суспільства.
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Житомирський агротехнічний коледж
В аграрному виробництві на перевезенні вантажів і в т.ч. льонотрести поряд з іншими
транспортними засобами (ТЗ) використовують і тракторно-транспортні агрегати в складі з
тракторами відповідного класу і агрегатованими з ними тракторними причепами. Однією з
важливих характеристик ТЗ є їх вантажопідйомність. Дослідження вантажопідйомності ТЗ
здійснювали Ф.С. Завалишин, М.Є. Мацепуро, О.Д. Семкович, М.К. Діденко та інші
науковці, праці яких займають чільне місце в опрацюванні наукових основ використання
транспорту в аграрному виробництві.
Що стосується вантажопідйомності ТЗ для перевезення льонотрести, то для
здійснення цієї операції був опрацьований спеціальний причеп вантажопідйомністю до 8 т,
який агрегатували з трактором класу 1,4. Крім того, було рекомендовано використовувати на
перевезенні рулонів трести причеп-стоговоз СП-60 такої ж вантажопідйомності. За
дослідженнями [1] при використанні ТЗ вантажопідйомністю менше 4 т значно зростає їх
потреба для здійснення вантажоперевезень, а за вантажопідйомності понад 10 т – значно
уповільнюються зменшення пропускної спроможності навантажувача та підвищення
продуктивності ТЗ.
Визначення вантажопідйомності ТЗ можна вести і за аналізом енергомісткості
транспортних операцій, про що свідчать дослідження В.Ю. Ільченка і його співавторів [2] та
автора цього повідомлення [3].
Досліджували енергомісткість транспортної операції або що те ж енергомісткість ТЗ у
складі тракторів Т-40М, МТЗ-80, Т-150К і К-701 та тракторних причепів
вантажопідйомністю 2, 4, 6, 9, 10, 12 і 13 т. При визначенні енергомісткості досліджуваної
транспортної операції використана методика, що наведена в книзі [4]. Розрахунок
енергозатрат (МДж/год), що пов’язані з використанням дизельного палива едп, трактора ет в
складі ТЗ, тракторного причепа етп, який агрегатують з відповідним трактором, та живої
праці ежп людини, яка обслуговує ТЗ, вели з використанням енергетичних еквівалентів
дизельного палива, трактора, тракторного причепа та праці людини. Чисельні значення
перерахованих енергетичних еквівалентів вибирали з книги [5]. Визначену суму (едп + ет + етп
+ ежп) ділили на значення відповідної годинної продуктивності певного ТЗ Wт (т/год) і
отримували енергомісткість (МДж/т) виконуваної ним транспортної операції.
В розрахунках енергомісткості ТЗ певного складу продуктивність Wт (т/год)
визначали за відповідними нормами продуктивності за 7-годинну зміну [6] з урахуванням
вантажопідйомності буксированого причепа за його механізованого навантажування і
розвантажування, відстані перевезення вантажу 14,1–16,0 км та коефіцієнта статичного
використання вантажопідйомності причепа 0,75. При розрахунках енергомісткості
дизельного палива його годинну витрату gгод (кг/год) визначали з добутку нормативного
значення витрати палива на тонну перевезеного вантажу gт (кг/т) [6] на продуктивність ТЗ Wт
(т/год).
Результати розрахунків з визначення енергомісткості транспортної операції,
виконуваної транспортними засобами Етз з урахуванням наявності в їх складі тракторних
причепів визначеної вантажопідйомності, і опрацьований на підставі здійснених розрахунків
відповідний двомірний варіаційний ряд наведені в табл. 1. В подальшому поряд із
словосполученням «енергомісткість транспортної операції» вживатимемо вислів
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«енергомісткість транспортних засобів», розуміючи що ці фрази мають однаковий зміст.
Розподіл вантажопідйомності причепів за розмаху варіювання 6 т характеризувався
середнім арифметичним значенням і середнім квадратичним відхиленням відповідно 7 і 3,9 т
за коефіцієнта варіації 55,7%. Енергомісткість транспортних засобів змінювалася від 428,0 до
1194,5 МДж/т за середнього арифметичного значення і середнього квадратичного відхилення
відповідно 676,2 і 186,75 МДж/т та коефіцієнта варіації розподілу цієї факторіальної ознаки
27,5%.
Таблиця 1
Двомірний варіаційний ряд вантажопідйомності qн (т) тракторних причепів і відповідних їй
енергомісткості транспортних засобів Етз (МДж/т) у складі з цими причепами
Етз,
Етз,
Етз,
№ з/п
qн, т
№ з/п
qн, т
№ з/п
qн, т
МДж/т
МДж/т
МДж/т
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
2
2
2
4
4
4
4
4

703,4
944,9
1194,5
1194,5
602,3
703,4
573,6
669,3
599,5

10
11
12
13
14
15
16
17
18

4
4
4
6
6
6
9
9
9

700,2
571,0
666,1
532,96
483,8
576,1
428,0
545,97
571,1

19
20
21
22
23
24
25
26

10
10
12
12
12
13
13
13

671,0
460,9
600,8
755,0
725,8
566,6
855,1
686,10

Кореляційно-регресійний аналіз наведених в табл. 1 значень результативної (Етз) і
факторіальної (qн) ознак показав, що між Етз і qн виявлений від’ємний кореляційний зв’язок,
який оцінює коефіцієнт кореляції мінус 0,327. При цьому кореляційне відношення η
результативної ознаки по факторіальній становило 0,658. Розраховували R2-коефіцієнт, що
характеризував вірогідність апроксимації експериментальних значень результативної ознаки
залежно від вантажопідйомності тракторних причепів. Визначали показник λпв оцінювання
вирівнювання
експериментальних
значень
результативної
ознаки
відповідною
апроксимуючою залежністю, вели розрахунки помилки визначеного рівняння регресії Sу
результативної ознаки по факторіальній та обчислювали коефіцієнт детермінації kд, що
оцінював силу впливу факторіальної ознаки на зміну досліджуваної результативної.
Від’ємний коефіцієнт кореляції між енергомісткісткістю транспортних засобів Етз
(МДж/т) і вантажопідйомністю причепів qн (т) засвідчив, що із підвищенням
вантажопідйомності причепів енергомісткісткість ТЗ зменшується. Але оскільки кореляційне
відношення 0,658 результативної ознаки по факторіальній перевищує значення коефіцієнта
кореляції (–0,327), то зменшення Етз із підвищенням qн можливо здійснюється за
криволінійною залежністю. Для з’ясування характеру зв’язку між досліджуваними ознаками
здійснили перевірку лінійності регресії за визначеним коефіцієнтом кореляції з
використанням t-критерію Стьюдента [7]. Розрахунки показали, що спостережуваний
(розрахунковий) t-критерій, який характеризує залежність Етз = f (qн), дорівнює tр = 1,695. За
таблицями квантилів розподілу Стьюдента за числа ступенів вільності ν = 24 на рівні
значущості α = 0,05 табличний t-критерій tт = 2,06 [8]. Оскільки tр = 1,695 < tт = 2,06, то це
свідчить про криволінійну зміну Етз залежно від qн.
Ця зміна може бути сповільнено чи прискорено спадаючою або поліномною. Для
з’ясування і визначення форми криволінійного зв’язку Етз залежно від qн здійснили
вирівнювання експериментальних рядів Етз рівняннями прямої з від’ємним кутовим
коефіцієнтом, степеневої і логарифмічної функцій та гіперболи. Вирівнювання здійснено з
використанням стандартних комп’ютерних програм та обчисленням для кожної з
апроксимуючих залежностей R2-коефіцієнта, за найбільшим значенням якого визначались з
приорітетною вирівнюваючою кривою, що найбільш вирогідно описувала характер зміни Етз
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залежно від qн.
За прямолінійної зміни енергомісткості тракторно-транспортних агрегатів залежно від
вантажопідйомності агрегатованих тракторних причепів рівняння регресії має вигляд
Етз=785,85–15,83qн при R2=0,107. За кутовим коефіцієнтом рівняння видно, що з
підвищенням вантажопідйомності причепів на 1 тонну за її зміни від 2 до 13 т
енергомісткість ТЗ зменшується на 15,83 МДж/т. У разі апроксимації енергомісткості ТЗ
залежно від вантажопідйомності причепів сповільнено спадаючими степеневою або
логарифмічною функціями вірогідність вирівнювання «експериментальних» значень Етз
оцінюється R2-коефіцієнтами, що дорівнюють відповідно 0,228 і 0,254. У разі апроксимації
зміни Етз залежно від qн поліномом другого порядку R2-коефіцієнт приймав значення 0,621.
Проте вважаємо, що зміну Етз залежно від qн краще подати рівняння гіперболи вигляду:
Етз = 490,13 + 877,52 / qн
(1)
2
при r = –0,327; η = 0,658; R = 0,433; λпв = 0,208; Sу = 140,6 МДж/т і kд = 0,433.
Показник оцінювання вирівнювання λпв експериментальних значень Етз рівнянням
гіперболи дещо перевищує умову задовільного вирівнювання. Проте за F-критерієм модель,
що описується рівнянням (1), можна визнати адекватною експериментальним даним на
допустимому рівні ймовірності. За значенням асимптоти рівняння (1), яка становить 490,13
МДж/т, можна визначитися із граничним зниженням Етз за рахунок підвищення
вантажопідйомності тракторних причепів. Помилка Sу рівняння (1) криволінійної регресії
становить 140,6 МДж/т. З урахуванням асимптоти рівняння (1) і його помилки в зону
зменшених енергомісткостей ТЗ, крім інших, попадає і причеп з qн = 10 т, енергомісткість ТЗ
за якого становить 460,9 МДж/т. За значенням коефіцієнта детермінації варіація
вантажопідйомності тракторних причепів на 43,3% причинно зумовлює енергомісткість
транспортних засобів.
Графічний аналіз рівняння (1) показав, що за характером зміни Етз залежно від qн
підвищення вантажопідйомності причепів понад 10 т супроводжується занадто сповільненим
зниженням енергомісткості транспортних засобів. Це дозволяє дійти висновку, що
використання великотоннажних причепів на перевезенні рулонів трести має бути
обмеженим.
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Категорія руху в мовознавстві розглядається з позицій того, як вона репрезентована в
мові. Цьому питанню присвячено чимало робіт як у вітчизняній, так і в зарубіжній
лінгвістиці. Достатньо згадати дослідження О. Б. Головко [2], К. Є. Голубкової [3],
Н. Б. Іваницької [4, 5], Н. С. Потиліциної [7], а також У. Крофта [9], Р. Ленекера [10],
Л. Талмі [12] та ін. У своїх працях учені аналізували, структурували й класифікували засоби
репрезентації (переважно дієслівні) категорій руху й переміщення в сучасних мовах.
Рух — це зміна, обумовлена переміщенням об’єкта або суб’єкта в просторі. Поняття
«рух» і суміжне поняття «переміщення» тлумачаться лінгвістами неоднаково. В
українському мовознавстві виокремлюють дієслова руху як одиниці, зорієнтовані у сферу
суб’єкта, і дієслова переміщення (чи переміщення об’єкта) — як одиниці, що мають
обов’язкове об’єктне поширення. Існують також інші підходи до тлумачення дієслів руху,
які дають змогу об’єднати дві наявні форми просторових відношень — рух і переміщення —
та термінологічно окреслити їх як «дієслова динамічної просторової локалізації» на
противагу «дієсловами статичної просторової локалізації» [4, с.94].
Порівняно з переміщенням рух уявляється поняттям ширшим і загальнішим. У
Словникові української мови «рух» подано вісьмома дефініціями, одна з яких визначає цей
процес як «переміщення транспорту, ходьба тощо в різних напрямках» [8, Т. 8, с.914]. Слово
«переміщення» тлумачиться за дефініцією дієслова «переміститися», а саме: «змінювати своє
місцезнаходження, займати інше місце, пересуватися кудись» [8, Т. 6, с.229].
Щодо зарубіжної лінгвістики, рухові переважно протиставляється поняття «спокій».
Відповідно, до дієслів руху зараховують одиниці, які не передають переміщення як таке,
однак указують на нестатичний стан суб’єкта (пор.: run, break, vibrate, shiver, rub, palpitate,
bend, respire, twist, stoop) [1, с.60–74, 70]. Найточнішими англомовними відповідниками
українським лексемам «рух» і «переміщення» можна вважати «motion» і «movement». За
К. Є. Голубковою, «motion» описує рух будь-якого об’єкта, що не перебуває в стані спокою,
а «movement» репрезентує ідею конкретного, регульованого, поступального, спрямованого
руху. Відповідно, поняття «movement» ближче до переміщення, а «motion» — до руху [3,
с.14], про що свідчать тлумачення цих слів, подані в тлумачному словникові сучасної
англійської мови [11, с.761, 758, 1085, 760, 334]: «movement: the action of moving or an
instance of being moved; an act of changing position», «motion: the act or process of moving; a
particular movement».
У багатьох ранніх роботах, виконаних вітчизняними й зарубіжними лінгвістами,
репрезентанти категорії руху (переважно дієслова) розглядаються з погляду
об’єктивістського підходу, що базується на логіці. Об’єктивістська теорія семантики, що
спирається на жорстку категоризацію мови (лексичних одиниць, морфем, синтаксичних
конструкцій, що регулюють їхнє комунікативне вживання), виявилася недостатньо
ефективною для пояснення природи основних семантичних категорій. Головний недолік
цього підходу, за М.Н. Лапшиною, — наявність у нього ізоморфності між ознаками поняття
й об’єктивними рисами реального світу, за якого не враховується значущість пізнавальної
діяльності людини, що грає головну роль в утворенні понять і значень [6, с.11]. Низка
питань, пов’язаних із різними аспектами характеристики руху, у межах традиційного підходу
в лінгвістиці залишається невирішеною: як здійснюється взаємозв’язок між перцептивним
сприйняттям руху та його мовною експлікацією, які типи знань закладено в структурі
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різнорівневих одиниць мови, що об’єктивують рух і використовуються в комунікативній
діяльності.
У зв’язку з цим великий інтерес представляють сучасні дослідження, виконані в руслі
наукової парадигми когнітивної лінгвістики, що дає змогу осягнути мовні явища в тісному
взаємозв’язку з мисленнєвою діяльністю людини та її світорозумінням.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
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У статті розглядаються педагогічні умови використання особистісно орієнтованої
технології в освітньому процесі ЗП(ПТ)О при підготовці здобувачів освіти.
Ключові слова: особистісно орієнтовані технології, технології, особистісно
орієнтований урок.
Постановка проблеми. Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні
згідно з державною національною програмою «Освіта» є формування освіченої, творчої
особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я. Роз’яснення цього завдання
передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів освітнього процесу,
спрямованого саме на розвиток особистості здобувачів освіти.
Проблема впровадження особистісно орієнтованої технології є досить актуальною на
сьогоднішній день, адже все помітніше усвідомлюється гостра потреба у створенні та
реалізації особистісного підходу до здобувачів освіти, зокрема здобувачі освітив ЗП(ПТ)О,
як одного з принципів організації навчально-виховної роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особистісно орієнтоване навчання полягає в
тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості учня, його здоров’я, індивідуальні
здібності, допомагати в становленні його суб’єктивності, соціальності, творчої самореалізації
особистості.
Сучасні технології навчання зорієнтовані на особистість учня, створення умов для
його самовираження і саморозвитку. М.М. Фіцула, досліджуючи проблему використання
сучасних технологій навчання у процесі підготовки фахівців, виявив, що «прагнення
постійно оптимізувати навчальний процес з урахуванням особливостей постіндустріального
(інформаційного) суспільства зумовлює потребу в нових технологіях навчання» [7, с. 18].
Реалізація цього прагнення збагатила педагогічну теорію і практику навчання цілим рядом
технологій, серед яких чи не найголовніше місце посідає особистісно орієнтоване навчання.
Центром особистісно орієнтованого навчання є особистість здобувача освіти, її самобутність,
самоцінність: об'єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі
змістом освіти [8].
Метою статті є визначити та теоретично обгрутувати педагогічні умови ефективного
використання особистісно орієнтованої технології в освітньому процесі ЗП(ПТ)О при
підготовці здобувачів освіти.
Виклад основного матеріалу
В умовах реалізації інноваційних перетворень в освіті особливо значущою є проблема
формування готовності викладачів до усвідомленого вибору, адаптації та впровадження
інновацій у освітній процес. Здійснення інноваційної освітньої діяльності на рівні
навчального закладу для педагогів не виступає усвідомленою необхідністю реалізації
стратегічних державних завдань реформування змісту освіти, оскільки вони не сприймають
інновації як засіб вирішення конкретних проблем у професійній роботі, застосовують їх
обмежено.
Зупинимось на основних етапах технології особистісно орієнтованого уроку.
1. Етап орієнтації. Будь-яка діяльність, у тому числі і освітня, це своєрідний рух
певним «шляхом». І для того, щоб цей рух був успішним, крім мети здобувачеві освіти треба
знати також «етапи шляху», коли протягом якого часу вивчатиметься тема, коли контрольна,
консультація, залік чи інша форма роботи.
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2. Етап покладання мети. Тему заняття, його мету, план рекомендуємо доводити до
відома здобувачів освіти одразу ж після сигнального дзвінка словесно і наочно. Викладач
чітко й переконливо інформує здобувачів освіти відносно того, що й навіщо вони
робитимуть на даному уроці. В цьому вступному інструктажі його пізнавальна
привабливість - матеріал пов'язаний з певною цікавою значною проблемою, визначено
проблемні запитання.
3. Етап організації виконання плану діяльності. Ключову роль в особистісно
орієнтованій діяльності відіграє надання здобувачеві освіти можливості вибору для нього як
суб'єкта діяльності певних способів просування до визначеної мети, тих, яким він надає
найбільшої переваги.
4. Етап контрольно-оцінювальний. Залучення здобувачів освіти до контролю за ходом
навчальної діяльності (парні, групові форми взаємоконтролю, самоконтроль). Участь
здобувачів освіти у виправленні зроблених помилок, неточностей, осмислюванні їх причин
(взаємо- і самоаналіз). Надання здобувачам освіти можливості самостійно або за допомогою
викладача, інших здобувачі освіти порівнювати оптимальний результат із критеріями
еталона (мети). Використання механізмів «цінування» (позитивного ставлення до успіху
здобувача освіти) та «оцінювання» (виставлення оцінок, поурочного бала, рейтингових
оцінок) не тільки кінцевого результату, а й процесу навчання.
5. Заключний етап - усвідомлення ситуації досягнення мети, переживання ситуації
успіху, закріплення позитивної мотивації стосовно діяльності - реалізація механізму
«цінування». Механізм «цінування» - це вираження педагогом свого позитивного ставлення,
задоволення з приводу діяльності здобувачів освіти і їх результатів. Необхідно відрізняти
«цінування» від «оцінювання». Оцінювання передбачає кількісну та якісну (як позитивну так
і негативну) оцінку навчальної праці здобувачі освітив. «Цінування» може бути тільки
позитивним, воно передбачає автентичність педагога - відповідність почуттів, які він
виявляє, тим почуттям, які реально переживає. Саме «цінування» є основним механізмом
культивування системи гуманістичних, соціально-орієнтованих цінностей здобувачів освіти.
Ось декілька засобів для більшого зацікавлення матеріалом, який вивчається:
1. Приваблива мета - перед здобувачем освіти постає проста, зрозуміла і приваблива
мета, яка стає для нього особистісно-вагомою метою, і він залучається до запланованої
викладачем навчальної діяльності.
2. Подив - викладач знаходить такий кут зору на навчальний матеріал, за якого навіть
повсякденне стає дивовижним.
3. Відстрочена відповідь - на початку заняття викладач дає проблемне запитання,
правильну відповідь на яке учень зможе сформулювати, отримуючи інформацію під час
самого заняття.
4. Помилка в поясненні - пояснюючи матеріал, викладач навмисно припускається
помилки. При цьому він доводить до відома здобувачів освіти свій намір.
5. Практичність теорії - вступ до теорії викладач здійснює через практичне завдання,
вирішення якого корисне для здобувачів освіти.
У будь-якій роботі потрібен настрій на певний тип праці, діяльності. Для цього існує
процедура «входу» до уроку. Самі процедури можуть бути різноманітними - залежно від
віку, особливостей колективу. Найкраще, коли викладач починає урок з «налаштування».
Що стосується мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти, то коли перед
здобувачем освіти постає проста, зрозуміла і приваблива для нього мета, тоді для досягнення
її він у будь-якому випадку виконає і ту навчальну дію, яку планує педагог.
Головним принципом активного й розвиваючого повторення є перехід від репродукції
до діяльності по застосуванню й змінюванню отриманого знання.
Однією з форм такого опитування є складання здобувачем освіти власного опорного
конспекту за новим матеріалом. Зрозуміло, цей прийом можна використати у тих випадках,
коли викладач сам застосовує подібні конспекти і навчає користуватися ними здобувачів
освіти.
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Іншою формою роботи може стати повторення з контролем. Здобувачі освіти
складають серію контрольних запитань до вивченого на уроці матеріалу. Потім одні
здобувачі освіти ставлять питання, інші - за викликом викладача, відповідають на них.
Поступово здобувачі освіти привчаються до того, щоб система питань повністю охоплювала
учбовий матеріал. Як варіант, здобувачі освіти працюють парами, відповідаючи на питання
одне одного.
Стимулює творчу активність, дозволяє підвищити зацікавленість кожного здобувача
використання так званого випереджального завдання, сенс якого в тому, що здобувачі освіти
готують свої приклади до нового матеріалу. Можливо також складання своїх задач,
висунення ідей по застосуванню вивченого матеріалу тощо, складання загадок, ребусів,
кросвордів тощо.
Один з видів організації спільної діяльності здобувачів освіти - робота в групах. Цим
забезпечується взаємодія їх у праці, відповідальність один за одного. Види завдань для груп:
- групи отримують одне й те саме завдання. Залежно від типу завдання результат своєї
роботи група може просто здати викладачу, або ж спікер однієї з груп оголошує результати
роботи, інші здобувачі освіти його доповнюють або спростовують;
- групи отримують різне завдання. Тоді групи (або їх спікери) звітують перед групою.
Або, змінюючись по черзі, спікери по колу обходять усі групи і працюють з кожною.
Найбільш доцільний цей прийом роботи під час уроків, матеріал до яких перевантажений
інформацією;
- групи отримують різні завдання, які працюють на спільний результат.
Використання прийому мозкового штурму. Найцікавіше питання розв'язання творчих,
евристичних задач у групах. Такі задачі прийнято називати «відкритими», вони найкраще
розвивають креативність мислення.
Наступний етап - домашнє завдання. А. Гін, автор книги «Прийоми педагогічної
техніки», пропонує три рівні домашнього завдання, коли викладач одночасно задає домашнє
завдання двох або трьох рівнів. Перший рівень - обв'язковий мінімум. Другий рівень
завдання - тренувальний. Третій рівень - творче завдання. Використання трьохрівневих
завдань дозволяє врахувати не лише рівень розумових здібностей, а й природні нахили
здобувачі освітив.
Прийомом рефлексії на уроці може стати завершальна фраза «Сьогодні на уроці
мені…», яку можна проговорити, можна й написати для викладача. Цей прийом дає
можливість стати учню не лише об'єктом навчально-виробничого процесу, а його активним
суб'єктом.
Способів та прийомів використання особистісно орієнтованої технології в навчальновиробничому процесі ЗП(ПТ)О існує багато, але вони потребують тривалої підготовки з боку
викладача. Тому ця технологія застосовується частково, лише окремі елементи.
Таким чином, реалізація особистісно орієнтованого навчання потребує зміни акцентів
у педагогіці: від навчання як нормативно побудованого процесу до учіння як індивідуальної
діяльності учня через колективні форми роботи, що передбачає педагогічну підтримку та
корекцію.
Особистісно орієнтований урок є найсучаснішим і найоптимальнішим у освітньому
процесі, тому що він передбачає індивідуальний підхід до кожного учасника, стимулює
пізнавальну активність, визначає шлях для здобуття грунтовних знань, умінь і навичок.
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На даному етапі свого розвитку українська держава – прагне створити ефективну
податкову систему. Для виконання своїх функцій податкова система повинна вдосконалити
роботу кожного податку, а також установити контроль за його справлянням [1]. З розвитком
ринкових відносин почала збільшуватися кількість підприємств. Для України є характерною
велика частка малого та середнього підприємництва. Збільшенню кількості суб’єктів малого
та середнього бізнесу сприяло стимулювання підприємницької діяльності через створення
сприятливих умов її оподаткування. З цією метою ще 3 липня 1998 року було прийнято Указ
Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва", яким запроваджено справляння єдиного податку суб’єктами малого
підприємництва. Цей нормативно-правовий акт втратив чинність, але поклав початок
розвитку та вдосконалення спрощеної системи оподаткування. Дана система належить до
спеціальних режимів оподаткування та регулюється розділом XIV "Спеціальні податкові
режими" Податкового кодексу України.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм
справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, на
сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених розділом XIV ПКУ, з
одночасним веденням спрощеного обліку та звітності [2].
Дана система оподаткування характеризується сплатою єдиного податку, а не податку
на прибуток чи доходи фізичних осіб (якщо ФОП на загальній системі оподаткування).
Розмір податку залежить від обраної групи оподаткування та підлягає cплаті до місцевих
бюджетів. Звичайно, для фізичної чи юридичної особи спрощена система оподаткування є
більш вигідна, а ніж загальна. До основних переваг належать: спрощена звітність, простіше
ведення бухгалтерського обліку, звільнення від сплати земельного податку. Однак є ціла
низка вимог, що встановлюються для суб’єктів господарювання, які хочуть обрати дану
систему.
Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування приймають тільки, якщо
фізична або юридична особа:
1)
є резидентом України;
2)
не має податкового боргу;
3)
займається дозволеним видом підприємницької діяльності;
4)
відповідає критеріям однієї з чотирьох груп єдиного податку [2].
Усі суб’єкти господарювання, що працюють за спрощеною системою оподаткування,
розділені на чотири групи. Перші дві доступні виключно для ФОП, третя – для фізичних та
юридичних осіб. Четверта група застосовується тільки виробниками сільськогосподарських
товарів.
До основних критеріїв, за якими відбувається поділ на групи, належать: ставка
податку, максимальний обсяг річного доходу, кількість найманих працівників та дозволена
сфера діяльності.
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Для першої групи максимально допустимий дохід за рік складає не більше 1 млн. грн.
(до 2 квітня 2020 року було 300 тисяч грн.) [3], а також не передбачене залучення найманих
працівників. Суб’єкт господарювання, що належить до даної має право здійснювати тільки
роздрібний продаж на ринках та/або надавати побутові послуги населенню. Ставка єдиного
податку встановлена у вигляді фіксованої суми та складає не більше 10% прожиткового
мінімуму працездатної особи станом на 1 січня (у 2020 р. – 210,20 грн. щомісяця).
Якщо говорити про 2 групу, то максимально допустимий дохід за рік складає 5 млн.
грн. (до 2 квітня 2020 року – 1,5 млн. грн.) [3], а дозволена кількість найманих працівників
складає не більше 10 осіб.
Фізична особа, що хоче застосовувати 2 групу має право надавати послуги, у т.ч.
побутові, тільки платникам єдиного податку або населенню; займатися виробництвом або
продаж товарів, а також здійснювати діяльність у сфері ресторанного господарства (з
алкогольних напоїв можна продавати лише пиво та столове вино). Ставка податку для даної
групи фіксована та складає не більше 20% мінімальної заробітної плати:

з січня 2020 року по вересня 2020 року сума єдиного податку становила 944,6
грн. (4723 грн.*20%) [4];

з жовтня 2020 року –1000 грн. (5000 грн.*20%) [5].
Для 1 та 2 групи характерно те, що вони ведуть облік в Книзі обліку доходів, не є
платниками ПДВ та сплата єдиного податку є обов’язкова, навіть якщо немає доходу.
Періодичність сплати податку - раз на місяць, авансом, не пізніше 20-го числа
(включно) поточного місяця, а декларацію з єдиного податку необхідно подавати раз на рік
протягом 60 календарних днів після кінця року.
ФОП, що перебувають на єдиному податку 1 і 2 групи не можуть займатися наданням
посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінки нерухомого майна (група 70.31
КВЕД); діяльністю з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових
виробів і дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння.
Також ФОП на 1-й групі не може займатися оптовим продажем та наданням не
побутових послуг. ФОП на 2-й групі не може надавати послуги неплатникам єдиного
податку [2].
На 3 групі спрощеної системи оподаткування можуть перебувати як фізичні, так і
юридичні особи (табл. 1).
Таблиця 1
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ 3 ГРУПИ ОПОДАТКУВАННЯ
Група 3
Критерій
Фізичні особи
Юридичні особи
3% доходу – для платників ПДВ
Ставка податку
5% доходу – для неплатників ПДВ
Макс. допустимий 
5 000 000 грн. – ліміт діє з 01.01.2020 по 01.04.2020 р.
обсяг доходу за кал. включно;
рік1

7 000 000 грн. – ліміт діє з 02.04.2020 р. [2]
Наявність та кількість
Без обмежень
найманих працівників
Дозволена сфера
Усі види діяльності, крім заборонених у п. 291.5 ПКУ
діяльності
Не використовуються, якщо дохід < 1
РРО
на загальних підставах
млн.грн.1
Книга обліку доходів – якщо ставка Спрощений
бухгалтерський
5%;
облік та складання спрощеної
Ведення обліку
Книга обліку доходів і витрат – якщо фінансової
звітності
за
ставка 3%.
НП(С)БО 25.
Реєстрація платником За умови обрання ставки 3% можна бути платником ПДВ.
ПДВ
За умови обрання ставки 5% можна не бути платником ПДВ навіть
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якщо виручка перевищує 1 млн. грн.
Періодичність сплати
Раз на квартал протягом 50 кал. днів після кінця кварталу.
ЄП
Подача декларації з
Раз на квартал протягом 40 кал. днів після кінця кварталу.
ЄП
1- дана норма не поширюється на спрощенців, які здійснюють реалізацію технічно складних
побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Їх перелік затверджено
Постановою КМУ від 16.03.2017 р. № 231. Також – продаж лікарських засобів і медичних
виробів. Про зміни щодо РРО і податників єдиного податку з 2021 року у матеріалі РРО
2020.
Дана група вигідна для тих, кому треба співпрацювати з платниками податку на
прибуток або бути зареєстрованим платником ПДВ, а також немає обмежень по кількості
працюючих.
Суб’єкти господарювання, що обрали 1, 2 чи 3 групу (фізичні особи) спрощеної
системи оподаткування мають сплачувати ЄСВ не тільки за найманих працівників, але й "за
себе".
Мінімальний розмір ЄСВ для таких суб’єктів господарювання визначається шляхом
множення мінімальної заробітної плати на 22%. З січня по вересень 2020 року розмір ЄСВ
складав 1039,06 грн.(4723 грн.*22%), з жовтня 2020 року – 1100 грн. (5000 грн.*22%), так як
змінився розмір мінімальної заробітної плати.
Важливо пам’ятати, що є необхідно стежити за розмірами свого доходу протягом
року. Так як в разі перевищення максимально допустимого розміру доходу суб’єкт
підприємництва зобов’язаний перейти на іншу групу оподаткування (наприклад, якщо ФОП
1 групи перевищив суму доходу в 1 млн. грн., то він має подати заяву про перехід на 2 групу,
відповідно 2 група – на 3, а 3 група платників - на загальну систему оподаткування) та
застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15% до суми перевищення [2].
Отже, враховуючи результати проведеного дослідження можна зробити висновок, що
незважаючи на те, що існує низка жорстких вимог до тих суб’єктів господарювання які
обирають спрощену систему оподаткування вона більш вигідна для бізнесу, що:
1)
є високоприбутковим, але в той же час характеризується низькими витратами;
2)
має невелику виручку (дохід) за рік, так як відбувається сплата податку у
фіксованій сумі (1 та 2 група) або ж невеликого % від доходу (3 група);
3)
використовує земельні ділянки (платники податків, що перебувають на
спрощеній системі оподаткування звільняються від сплати земельного податку);
4)
немає необхідності у реєстрації платником ПДВ (для 1 та 2 групи).
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Актуальність теми дослідження.
Світова економіка у період 2020 року знаходиться в кризі пов’язана з ситуацією
світової пандемії COVID-19. Мікро-, малі та середні підприємства становлять більшу
частину у структурі Спілки українських підприємців. Саме ці підприємства переживають
кризу особливо болісно за будь-якого сценарію, тож, в першу чергу, результати дослідження
репрезентують думку найбільш вразливих представників бізнесу.
За оновленим прогнозом МВФ, у 2020 році світовий ВВП скоротиться на 4,9%. Ще
два місяці тому, у квітні цього року експерти фонду оцінювали цьогорічне падіння у 3%.
Загалом, за підрахунками фонду, через коронавірусну кризу світова економіка втратить 12,5
трильйонів доларів.
Розвинені економіки зазнають ще більшого удару - їхні ВВП скоротяться на 8%. Це на
майже 2% більше, ніж у попередньому прогнозі. Для економік, що розвиваються, новий
прогноз - мінус 3%.
Виклад основного матеріалу.
У квітні МВФ прогнозував для України падіння ВВП на 7,7%. На початку червня
проноз погіршився до мінус 8,2%. "Падіння ВВП буде значним, відновлення - тривалим", цей висновок Нацбанку з останнього звіту про фінансову стабільність дуже схожий на
прогнози МВФ. Особливо важким став квітень, коли значне скорочення спостерігали в усіх
ключових сферах, крім сільського господарства.
Згідно з дослідженням Американської торговельної палати в Україні та «Делойт» в
Україні, яке вони проводять вже втретє під час пандемії COVID-19. Це дослідження
проводилося у вигляді опитування під час якого опитали 100 представників із 94 компанійчленів Американської торгівельної палати в Україні. Результати опитування: 50%
респондентів вказали, що дохід компаній зменшився, 77% - кількість співробітників не
зменшилось, 61% - не змінили заробітну плату співробітників. Також більшість компаній
запровадили віддалену роботу, що призвело до збільшення робочого часу та професійного
вигорання працівників.
Цього року не варто очікувати й інвестицій. По-перше, з поширенням коронавірусної
кризи та невизначеності, інвестори втратили інтерес до нових ринкових економік, і
вкладають свої кошти у безпечні активи.
А по-друге, самі економіки, що розвиваються, "активно конкурують за ресурси МФО,
зокрема МВФ та Світового банку", щоб профінансувати видатки на боротьбу із
коронавірусом.
Щоб зменшити удар по економіці, низка країн відновлює роботу після карантину,
попри ризики для здоров’я, що часто описують як другу із трьох можливих фаз пандемії –
після «локдауну», тобто періоду максимальних обмежень і заборон, і перед таким медичним
вирішенням проблеми, як вакцина.
Третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників.
Власники малого та середнього бізнесу говорять про зменшення доходів на 25-50%
порівняно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників. Втрати
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прибутків великих підприємств становлять 10-25%, там прогнозується скорочення штату на
25% до кінця обмежувальних заходів.
Від державної влади підприємці очікують, першочергово, фінансової підтримки. 29%
власників бізнесу вважає, що вона має здійснюватися у формі тимчасового звільнення від
сплати податків або ж, принаймні у їхньому істотному зниженні (податкові канікули,
тимчасова відміна ЄСВ, ПДФО).
Водночас, у нещодавно ухвалених "антикризових" законах на підтримку економіки
№3275 та підписаному №533-ІХ відповідні пропозиції бізнесу не були враховані. Сьогодні
СУП закликає владу звільнити від сплати ЄСВ та ПДФО до кінця року увесь бізнес, який не
скорочує персонал в умовах простою виробництва. Мета цієї ініціативи – не зекономити на
фонді оплати праці, а дати можливість роботодавцям утримати робочі місця в період
існуючої кризи.
Окрім тимчасового скасування ЄСВ та ПДФО, Спілка продовжує наголошувати на
необхідності радикальних заходів на підтримку бізнесу.
По-перше, необхідно звільнити від оподаткування податком на прибуток найбільш
постраждалі сфери: заклади культури (кінотеатри та ін), підприємства туристичної сфери.
По-друге, необхідно надати можливість усім роботодавцям можливість отримати
часткову допомогу за своїх працівників, якщо їм скорочено час та об’єми роботи, у зв’язку із
запобіганням поширенню пандемії.
По-третє, треба ввести мораторій на всі перевірки бізнесу до кінця року, щоб
підприємці мали можливість економічно "оговтатися" від кризи, а не займатися
адмініструванням.
Виживання бізнесу в сьогоднішніх умовах - це про гнучкість та постійну зміну
форматів. Менеджмент компаній повинен жити в умовах раннього реагування на потенційні
фінансові складнощі, з якими в умовах пандемії вони можуть зіткнутись. Проведення
перемовин з контрагентами, обговорення нових умов співпраці на період пандемії або вчасне
повідомлення про неможливість виконання поточних зобов’язань, строк яких настав або
згодом настане, у зв’язку з форс-мажорною обставиною (Законом № 3219 карантин
віднесено до форс-мажорних обставин за наявності відповідного сертифікату ТПП України).
За умов, що жодних домовленостей досягнуто не було, роль менеджменту полягає в
регулярному моніторингу фінансової звітності компанії і вжитті запобіжних заходів. Втім,
якщо уникнути неплатоспроможності так і не вдалось, директор (дирекція) змушений
звернутись до суду з заявою про відкриття справи про банкрутство.
Загалом бізнесу, який постійно тримає руку на пульсі і регулярно відслідковує зміни у
фінансовому стані компанії, нема чого боятись. Втім слід пам'ятати, що навіть факт
поширення пандемії не звільняє директора (дирекцію) від обов'язку повідомити про загрозу
неплатоспроможності учасників компанії та протягом місяця звернутись до суду із заявою
про відкриття справи про банкрутство.
Висновки.
Беручи до уваги все викладене і велику кількість безпекових, політичних та
епідемічних ризиків, оптимістично оцінювати перспективи розвитку економіки у 2021 році
досить складно. Значно вірогіднішим, з огляду на обставини, вбачається прогноз МВФ, на
якому ґрунтується чинна програма stand-by.
Цей прогноз передбачає зростання української економіки у 2021 році лише на 1,1%
(після падіння на 8,2% у 2020 році) і досягнення темпів зростання 4% тільки у 2025 році.
Проте це саме той випадок, коли хотілось би помилитися.
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Стрімкий розвиток технології WiFi став однією із причин її масового застосування на
сьогоднішній день. Дана технологія використовується для створення організації «останньої
милі» мережі на підприємствах, в громадських місцях та для організації домашніх мереж.
Найсучаснішою генерацією технології WiFi є Wi-Fi 6 за допомогою якої можна
організовувати мережі з максимальною швидкістю до 11гбіт/c, що з часом ще сильніше
збільшить кількість наявності використання бездротових мереж на базі технології WiFi [1].
За даними Juniper Research, вже найближчим часом. через них буде проходити 60 %
мобільного трафіку, осягнувши понад 115000PB (петабайт) порівняно з менш ніж 30000PB
цього року - це майже в чотири рази більше [2]. Одна з головних переваг мереж Wi-Fi це
звичайно ж мобільність, відсутність дротів. Тому в даний час виявилася вкрай важливою
така процедура, як дослідження основних параметрів мереж для налаштування, оптимізації
роботи мереж і пошуку причин падіння продуктивності.
Однією з головних проблем при підчас розгортання WiFi мереж є дослідження зони
покриття точок доступу. Цей процес необхідний для того, щоб ефективно розташувати точку
або точки доступу(якщо їх декілька) відносно клієнтів мережі, що збільшить якість зв’язку і
зменшить влив рівня сигналу на падіння пропускної здатності WiFi мережі. Враховуючи ці
фактори, а також особливості планування приміщення і вплив застосованих різних
будівельних матеріалів, уданому випадку було проведено дослідження зони покриття для
мережі з використанням однієї точки доступу і технології MIMO 3x3 і зони покриття у
випадку двох точок доступу з направленими антенами [3].
Для цього в експерименті були обрані пристрої мережі які працювали на частоті 2.4
Ghz. Результати проведеного дослідження зони покриття відображені на плані приміщення.
Дослідження було проведене в двох випадках: а) одної точки доступу з всебічно
направленими антенами; б) двох точок доступу з направленими антенами (рис.1). Для цього
було використано програмний засіб D-link WiFi planer PRO [4].

Рис1.- Результати моделювання зони покриття точок доступу в ПЗ.
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Аналіз отриманих результатів показує, що у даному випадку застосування однієї
точки доступу хоча і з використанням технології MIMO не забезпечило задовільну якість
зв’язку у всьому приміщені, що наглядно видно на рис.1а. А присутність яких небудь завад
може зовсім зруйнувати роботу мережі.
Застосування направлених антен дозволило позбавитися цього недоліку. Рис.1б
наглядно показує рівномірний, високий рівень сигналу на всій площі приміщення, що значно
зменшує влив зовнішніх завад. Зони покриття також були досліджені аналітичним методом.
Отримані результати досить добре співпали з результатами отриманими завдяки
використанню програмного симулятора.
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